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RESUMO 

 

O mercado de energia para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), principalmente 

no que se refere à implantação de novos empreendimentos, têm sofrido com a 

competitividade das centrais eólicas. Para fazer frente ao crescimento das eólicas é 

necessário a otimização dos processos como forma de retomada, e neste âmbito a 

operação e manutenção possui fundamental importância em virtude dos impactos 

financeiros no empreendimento. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo 

efetuar uma avaliação crítica e propor contribuições para melhorar o desempenho da 

operação e manutenção de PCHs e assim consequentemente elevar as margens de 

lucro do empreendedor. A avaliação engloba todos os processos envolvidos na 

operação e manutenção, tais como: gestão de sobressalentes, arquivo técnico, 

gestão de pessoas, organização e métodos de trabalho e propõe contribuições para 

otimização dos mesmos. 

O foco principal é a gestão de uma equipe multidisciplinar e autônoma de 

profissionais que tenham capacidade de atuar nas diversas áreas de uma PCH, 

reduzindo o quadro de pessoal necessário para manter e operar os equipamentos. 

Essa equipe otimizada e capacitada deverá buscar a melhoria contínua do 

desempenho e aumento da vida útil dos equipamentos, refletindo em maior 

quantidade de energia gerada anualmente. 

O trabalho avalia de forma crítica o desempenho da operação e manutenção em três 

pequenas centrais hidrelétricas e propõe equacionar equipes e recursos de modo a 

garantir a rentabilidade dos empreendimentos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVES:  Pequenas Centrais Hidrelétricas, operação e manutenção. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The energy market for Small Hydroelectric Plant (SHP) in Brazil, especially when it 

refers to the implementation of new projects, has suffered with the competitiveness of 

wind farms. In order to be more competitive in comparison with the wind farms, it is 

necessary to optimize all of processes, specially operation and maintenance, once 

they have significant financial impacts on the business. In this context, the aim of this 

work is to make a critical evaluation and propose contributions to reduce the costs 

and to improve the performance of the operation and maintenance process into SHP. 

The evaluation encompasses all the processes involved in the operation and 

maintenance, such as spares parts management, technical knowledge, human 

resources, organization and methods of work, safety, environmental issues and 

contributions proposes optimization. The main focus is on a multidisciplinary team 

and autonomous professionals who have the capacity to act in various areas of a 

SHP, focused on the performance and useful life equipment improvement and, 

consequently, their impact on the entrepreneur revenue. The work critically evaluates 

the performance of the operation and maintenance of three different SHPs and 

proposes a methodology to manage the operation and maintenance process in order 

to ensure the profitability of the enterprises. 

 

 

KEYWORDS: Small Hydroelectric Plant, operation and maintenance process. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para que o país cresça a taxas regulares anualmente, é preciso que ocorra 

um incremento similar da oferta de energia elétrica no mercado. Caso contrário, 

mediante as incertezas de disponibilidade, haverá aumento dos preços com reflexos 

nos custos de produção e, consequentemente, na competitividade dos produtos 

produzidos. Isto pode levar posteriormente o país a uma recessão econômica. 

A matriz energética brasileira é composta basicamente por energia advinda 

de empreendimentos hidrelétricos. A capacidade instalada proveniente de UHE 

(usinas hidrelétricas) é de 77.090 MW de um total de 174 empreendimentos em 

operação, compreendendo 68,02% da geração elétrica brasileira (ANEEL, 2012). 

Na década de 70, o governo militar optou pela construção de grandes 

empreendimentos hidrelétricos que sustentaram o crescimento econômico no 

período. Posteriormente, a crise do petróleo e a preocupação ascendente com o 

meio ambiente demonstraram que o país tinha uma imensa vantagem por possuir 

vastos recursos hídricos e enorme potencial hidroelétrico (EPE, 2007). Os grandes 

reservatórios permitem a acumulação de grandes volumes de água e têm 

fundamental importância como reserva estratégica de energia, podendo ser 

acumulada nos períodos chuvosos e deplecionados na estiagem ou efetuar o 

intercâmbio de energia entre as regiões brasileiras. 

A capacidade hidroenergética brasileira é de 260 GW - atualmente utilizados 

25% - o que poderia suscitar que há ainda um muito a ser explorado. Entretanto, 

deste total 10% estão no Nordeste e 44% no Norte, regiões onde há sérias 

restrições ambientais (EPE, 2007). 

Diante da necessidade de resolver os problemas com os impactos 

ambientais, os empreendimentos hidrelétricos têm limitado seus reservatórios nos 

últimos anos, tornando-se, assim, “usinas a fio d’água” (sem regularização sazonal 

ou plurianual) limitando a questão da “reserva estratégica” (d’ARAUJO, 2009). No 

caso das usinas a fio de água, o reservatório praticamente não tem capacidade de 

acumular água, apenas consome a vazão de montante na geração de energia, 

consequentemente a redução da vazão irá refletir-se em menor capacidade de 

geração. 
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 Nos estudos elaborados pela EPE percebe-se que estão previstos uma 

elevação da capacidade instalada de usinas hidrelétricas de 39%, enquanto a 

capacidade de armazenamento dos reservatórios se elevará para 6%. A limitação de 

reserva estratégica irá gerar uma maior flexibilidade operativa dos reservatórios, 

maior variação nos níveis dos mesmos em termos de amplitude e frequência e um 

aumento no fluxo de energia entre regiões (EPE, 2011). 

 As usinas hidrelétricas continuarão por longo tempo a principal fonte de 

energia, mas em face das crescentes dificuldades na obtenção dos licenciamentos 

ambientais tendem a reduzir a participação na matriz energética, cedendo espaço 

para a expansão da geração termelétrica convencional e nuclear e, principalmente, 

para outras fontes renováveis (EPE, 2007) 

 Neste contexto, as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) constituem-se 

como uma das potenciais fontes de energia renovável a serem consideradas no 

portfólio da matriz elétrica brasileira. A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) lista 387 empreendimentos do tipo PCH em operação, totalizando 3.428 

MW e perfazendo 3,03% da capacidade instalada no país (ANEEL, 2012). 

 As previsões para os próximos anos são de crescimento da energia eólica em 

detrimento das PCHs, principalmente devido a menor tarifação na compra de 

equipamentos, procedimentos para obtenção de autorização mais simplificada e 

sem ônus e processo de licenciamento ambiental também mais simples (TIAGO 

FILHO, 2011).  

 Apesar dessas expectativas de retração no mercado de PCHs no que tange a 

construção de novos empreendimentos, os já construídos continuarão operando e 

precisarão que a manutenção seja efetiva no sentido de garantir as taxas de retorno 

inicialmente previstas pelos empreendedores. As PCHs são empreendimentos de 

longo prazo e portanto há a necessidade de manter os equipamentos operacionais 

durante todo o período de concessão. Isto somente é obtido com a alta performance 

da equipe de operação e manutenção. 
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OBJETIVO GERAL 
 

 

 Este trabalho tem por objetivo uma análise crítica dos procedimentos e 

processos de operação e manutenção de PCHs e efetuar contribuições para 

melhoria do desempenho dos equipamentos e sistemas com foco no aumento de 

confiabilidade, que se reflete na mitigação dos custos operacionais.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Os objetivos específicos a serem alcançados neste trabalho são: 

• Fornecer métodos para uniformizar e aperfeiçoar os processos de 

operação e manutenção; 

• Sugerir formatos e dimensionamento de equipes de operação e 

manutenção com base em formação multidisciplinar; 

• Sugerir medidas de apoio e orientação os profissionais envolvidos quanto 

às necessidades técnicas e teóricas para operação e manutenção; 

• Fornecer método para avaliação da operação e manutenção de PCHs; 

• Efetuar uma análise crítica da operação e manutenção de 3 

empreendimentos em operação, por meio da metodologia desenvolvida. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

 No capítulo 1 são apresentados os conceitos relacionados a PCHs. Estes 

envolvem Desde a definição do que é uma PCH, histórico de implementação e 

vantagens inerentes deste tipo de empreendimento comparável com seus similares 

para geração de energia. São detalhados os principais arranjos e características, 

bem como do que as mesmas são compostas: estruturas civis, equipamentos hidro 

e eletromecânicos. Ao final são mostrados os conceitos associados ao 

comissionamento, operação, manutenção e meio ambiente que fazem parte do 

escopo de uma PCH. 

  O capítulo 2 são apresentadas às contribuições para operação e 

manutenção de PCHs. No decorrer do capítulo são apresentadas metodologias, 

ferramentas e sugestões no que concerne a recursos humanos, operação, 

manutenção, meio ambiente e segurança do trabalho. A abordagem tem o intuito de 

demonstrar a multidisciplinaridade envolvida na operação e manutenção de PCHs, 

apresentando aspectos técnicos, administrativos e legais que envolvem a 

operacionalização do referido empreendimento. Ao final do capítulo é apresentado 

um formulário de avaliação de PCHs objetivando apresentar um método para 

qualificar a operação e manutenção. 

 No capítulo 3 é apresenta-se estudo de caso referente a três PCHs que estão 

em operação atualmente, fornecendo dados sobre o desempenho da operação e 

manutenção.  

 No capítulo 4 faz-se uma comparação da avaliação das três PCHs mostrando 

as diferenças, similaridades e apresentando as sugestões para melhoria de 

desempenho. 

 O capítulo 5 apresenta as conclusões finais sobre a dissertação, discorrendo 

sobre as questões que permearam o trabalho. 
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1. CONCEITOS ASSOCIADOS A PCH 
 

 

1.1 Definições  

 A conceituação de pequena central hidrelétrica (PCH) foi citada pela primeira 

vez na legislação do setor elétrico em 1982 (CARNEIRO, 2010). Atualmente, a PCH 

é conceituada conforme Resolução No 652, da ANEEL, de dezembro de 2003, que 

estabelece:  

 

“Será aproveitamento hidrelétrico com potência superior a 

1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção 

independente, autoprodução ou produção independente 

autônoma, com área do reservatório inferior a 3,0 km2”. 

 

 A limitação da área do reservatório tem como principal consequência para as 

PCHs um regime operacional denominado a fio de d’água, ou seja, não há acúmulo 

de grandes volumes de água para efeito de reserva energética. O regime de 

operação será determinado pelas vazões do rio, consequência da pluviometria da 

região em que o empreendimento está inserido. 

 Estudos hidrológicos efetuados anteriormente ao projeto irão determinar as 

vazões do empreendimento, vazão mínima energética, vazão da cheia, vazões 

excepcionais, vazão sanitária, vazão ecológica e vazão outorgável (SOUZA, 2009), 

que servirão para o dimensionamento do mesmo. Quanto maior o período de 

estudos, ou seja, o histórico de vazões utilizado, evitam-se erros no projeto das 

estruturas civis, bem como a otimização do equipamento eletromecânico. 

 O empreendedor tem sua receita bruta determinada pelo montante de energia 

estabelecido no projeto básico, chamada de energia assegurada, que é o montante 

de energia de uma usina, em MW médios anuais, e representa uma parcela da 

energia garantida do sistema (CARNEIRO, 2010). Esta é determinada através de 

estudos onde são consideradas as vazões históricas do rio e a queda do 

aproveitamento hidráulico, a partir da qual são definidas a potência instalada 

(máxima geração) e energia assegurada, média de energia anual que o 

empreendimento consegue garantir. 
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1.2 Histórico  

 Data de 1883 o primeiro empreendimento de energia elétrica no Brasil, na 

cidade de Diamantina estado de Minas Gerais, unidade geradora de pequeno porte 

para atender uma mina de diamantes. Em 1887, outra PCH entrou em operação na 

cidade de Nova Lima, Minas Gerais, novamente para atendimento a mineração. A 

primeira de grande porte foi Marmelos-0 (figura 1), instalada em Juiz de Fora, Minas 

Gerais, e começou a operar em 1889 para atendimento de iluminação pública e 

fábrica de tecidos (PAULON, 2000). 

 

 
Figura 1 - Usina Hidrelétrica Marmelos-0 

Fonte: Jornalismo Antenado, 2012 
 

 Com a constituição da companhia canadense “São Paulo Railway, Light and 

Power Company, Limited” em 1899, para exploração de concessão de bondes e 

energia elétrica primeiramente em São Paulo e depois Rio de Janeiro, deu-se um 

novo ciclo da geração hidrelétrica. Foi construída a usina de Parnaíba, no rio Tietê 

em São Paulo, inaugurada em setembro de 1901 (levou pouca mais de 20 meses 

para ser construída) com 4 unidades de 1.400 kW.  No Rio de Janeiro foi construída 

a usina de Fontes, concluída em dezembro de 1906, com 6 unidades geradoras de 

4.400 kW (MCDOWALL, 2008). 

 Apesar das atividades de geração de energia elétrica em São Paulo e Rio de 

Janeiro estarem restritas à Light, dados de 1920 indicavam a existência de 209 

geradores elétricos instalados no Brasil. Após 1920 ocorreu um processo de 

concentração de companhias de energia elétrica por grupos estrangeiros, dos quais 

Light e Amforp passaram a deter o monopólio. No início dos anos 40 havia uma 

previsão de escassez de oferta de energia, o que levou ao Governo Brasileiro tomar 

iniciativa no campo da geração elétrica, com a criação da Companhia Hidrelétrica do 



 

 

São Francisco (CHESF) 

a Segunda Guerra Mundial,

gerador com opção para grandes usinas hidrelétricas, relegando 

construção de PCHs (PAULON, 2000).

 Depois de um ciclo de grandes investimentos nas décadas seguintes 

90 – do século passado, e

déficit de energia, iniciando

monopólio estatal da geração. A regulamentação do produtor independente de 

energia, a criação da ANEEL, 

resultaram em interesse para empreendedores em investir em geração hidrelétrica, 

principalmente PCHs (PAULON, 2000).

PCHs instaladas no país

pelos benefícios fiscais que foram atribuídos a essa opção (EPE, 2007).

 Em 2004, o Governo Federal criou o P

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA

3.300 MW de potência instala

centrais hidrelétricas (Pimenta, 2006).

ser observado no gráfico 1
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 em 1945. Para garantir o processo de industrialização após 

Mundial, o governo federal planejou a expansão do parque 

gerador com opção para grandes usinas hidrelétricas, relegando 

(PAULON, 2000). 

Depois de um ciclo de grandes investimentos nas décadas seguintes 

do século passado, em 1995 o governo começou a se defrontar com o risco de 

déficit de energia, iniciando-se o processo de abertura do setor elétrico e o fim 

monopólio estatal da geração. A regulamentação do produtor independente de 

energia, a criação da ANEEL, a promulgação de leis, decretos e resoluções 

am em interesse para empreendedores em investir em geração hidrelétrica, 

principalmente PCHs (PAULON, 2000). Isto proporcionou a expansão do número de 

instaladas no país, principalmente pela menor complexidade 

pelos benefícios fiscais que foram atribuídos a essa opção (EPE, 2007).

overno Federal criou o Programa de 

de Energia Elétrica (PROINFA), tendo como meta a implantação de 

3.300 MW de potência instalada, produzidos por biomassa, eólicas e pequenas 

centrais hidrelétricas (Pimenta, 2006). Este avanço no crescimento das PCHs 

no gráfico 1 (ANEEL, 2012). 

Gráfico 1 - Autorizações para PCHs 
Fonte: Adaptado de: ANEEL, 2013 
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1.3 Vantagens das PCHs 

 Em relação aos demais empreendimentos de geração de energia elétrica, as 

PCHs apresentam as seguintes vantagens: (CARNEIRO, 2010): 

− Possibilidade de maximização da Taxa Interna de Retorno (TIR). 

− Baixo investimento inicial, quando comparado a investimentos em outros 

empreendimentos de geração de energia elétrica. 

− Custo de energia compatível com custo de grandes hidrelétricas.  

− Equipamentos padrões e crescente oferta nacional e internacional de itens 

eletromecânicos. 

− Baixo impacto ambiental, em função das dimensões do reservatório. 

 Além das vantagens citadas acima, as PCHs tem a característica de geração 

distribuída, pois ficam próximas dos centros de carga, e portanto não sobrecarregam 

os sistemas de transmissão (LENZI, 2011). 

 Além disso, estes empreendimentos são uma alternativa de desenvolvimento 

regional para pequenas cidades onde há falta de emprego e a única perspectiva das 

pessoas é mudar para grandes centros. Um empreendimento deste porte gera 

empregos diretos e indiretos na região onde esta inserida, pois o aumento da 

capacidade de geração da região poderá atrair indústrias e incrementar o 

desenvolvimento econômico.  

 

 

1.4 Arranjos típicos e principais características 

 A geração hidrelétrica é classificada basicamente em três tipos: microcentrais 

hidrelétricas (até 1 MW de potência instalada), pequenas centrais hidrelétricas (entre 

1 MW e 30 MW) e usinas hidrelétricas (acima de 30 MW). Entretanto, os seus 

arranjos e concepções são muito semelhantes, sendo o que define é a forma do 

relevo, ou a topografia do local. Uma usina hidrelétrica e uma PCH podem ser 

similares na sua construção e arranjos, diferenciadas apenas pela sua conceituação 

(TIAGO FILHO, 2007).  

 São considerados três arranjos típicos para centrais hidrelétricas (OTONNI, 

2004): 



19 

 

 

a) Usina com casa de força integrada a barragem, dispensando desta forma 

a estrutura de adução de  água sendo constituída por barragem, tomada 

de água, vertedouro e casa de força. 

b) Usina com casa de força ao pé da barragem exige a implantação de 

estruturas para a adução sendo constituída de barragem, conduto forçado, 

tomada de água, vertedouro e casa de força. 

c) Usina com derivação, a casa de força situa-se a grande distância da 

barragem. Esta exige além de barragem, conduto forçado, tomada de 

água, vertedouro e casa de força, implantação de estruturas de derivação 

(canais, túneis ou ambos). 

 A figura 2 mostra um arranjo típico de uma usina hidrelétrica, sendo a casa de 

força instalada ao pé a barragem, Nesta figura, não é mostrado o vertedouro. 

 

 

 

Figura 2 - Exemplo de usina hidrelétrica 
Fonte: Adaptado de: Inepar, 2012 

 

 

1.5 Estruturas civis  

 As estruturas civis são parte fundamental de uma usina hidrelétrica, pois são 

a base de onde serão instalados os equipamentos eletromecânicos responsáveis 

Barragem 

Casa de Força 
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pela transformação da energia hidráulica em energia elétrica. Estas compreendem 

as seguintes estruturas e etapas (SOUZA, 2009): 

− Obras de terraplenagem; 

− Obras para sistemas de drenagem; 

− Estradas de acesso e interligação do canteiro; 

− Canteiro de obras, compreendendo galpões, alojamento, refeitório e 

demais componentes; 

− Ensecadeiras e desvio do rio; 

− Diques e ombreiras; 

− Barragem e vertedouro; 

− Tomada de água; 

− Canal, galeria, túnel e em alguns casos chaminé de equilíbrio; 

− Suportes para o conduto forçado; 

− Casa de máquinas  com todos os seus componentes; 

− Fundações da subestação  

Esses componentes variam de acordo com o arranjo definido pelo projetista. 

Ressalta-se que as obras civis depois de concluídas necessitam periodicamente de 

um acompanhamento e até mesmo manutenções periódicas. Nesse rol incluem-se 

monitoramento da instrumentação (medidores de nível, medidores de vazão, marcos 

superficiais), acompanhamento de infiltrações, reparo de taludes e estradas, 

serviços de pintura, controle de erosões, dentre outros.  

  

 

1.6 Componentes mecânicos e hidromecânicos 

 Compreendem todos os equipamentos que compõe o circuito hidráulico 

desde o reservatório até a descarga no rio (SOUZA, 2009): 

− Estruturas metálicas tais como suportes, monovias; 

− Grades, limpa grades e seus componentes; 

− Comportas; 

− Válvulas e acessórios; 

− Condutos metálicos; 

− Turbinas hidráulicas, eixos, mancais, freios e todos os demais 

componentes; 
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− Reguladores de velocidades, unidades hidráulicas; 

− Ponte rolante pórticos, bombas, ventiladores, compressores; 

− Demais auxiliares, incluso sistema de proteção contra incêndio, tubulações 

e válvulas sistema de resfriamento, entre outros. 

 As quantidades, tipos e modelos dos componentes variam de acordo com a 

usina, fabricante e proprietário, mas em menor proporção comparativamente com as 

estruturas civis.   

 

 

1.7 Equipamentos elétricos 

 Em uma obra os equipamentos elétricos são a última etapa de construção e 

montagem, pois necessitam das estruturas civis e componentes mecânicos para a 

sua instalação, compreendem: 

− Quadro de comandos para os sistemas auxiliares; 

− Disjuntores de baixa e alta tensão; 

− Cubículos do neutro e surto; 

− Quadros dos transformadores; 

− Geradores elétricos; 

− Banco de baterias e retificadores; 

− Gerador de diesel de emergência; 

− Sistema de comunicação; 

− Sistema de medição de energia; 

− Transformadores de potência; 

− Subestação e seus componentes; 

− Sistema de proteção principal e retaguarda; 

− Linha de transmissão. 

 Os componentes elétricos citados acima divergem muito pouco entre uma 

usina e outra, as variações ocorrem mais devido aos níveis de tensão e corrente.  

 

 

1.8 Comissionamento 

 Após e ou durante a construção de um empreendimento, uma etapa muito 

importante é o comissionamento dos equipamentos, sistemas e instalações. Este 
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tem o objetivo de verificar se o que foi contratado e projetado está de acordo com o 

implementado. Para tanto, o comissionamento corresponde a um conjunto de 

ensaios predeterminados realizados nos equipamentos para verificar a sua 

conformidade com as especificações técnicas consideradas imprescindíveis para 

garantir a disponibilidade de energia durante toda a concessão do empreendimento 

(SOUZA, 2009). 

 Após o comissionamento, são emitidos os certificados de aceitação provisória  

(CAP) do empreendimento, emitido pelo contratante e atestando que as instalações 

atendem as especificações técnicas e os contratos firmados para a construção da 

central geradora. A partir da emissão destes certificados inicia-se o período de 

garantia dos equipamentos ou sistemas, conforme prazos acordados em contrato. 

Durante este período, o fabricante é responsável por defeitos ou falhas que possam 

surgir durante a operação dos equipamentos e sistemas (SOUZA, 2009). 

 Decorrido o tempo da garantia, será emitido o certificado de aceitação 

definitiva (CAD), para cada equipamento ou sistema, cuja operação tenha sido 

adequada durante todo o período de garantia contratual (SOUZA, 2009). Caso o 

equipamento tenha apresentado problemas durante o período de garantia, o 

contratante deverá solicitar uma extensão de garantia de comum acordo entre as 

partes. 

 

 

1.9 Operação e manutenção 

 Concluído a fase de comissionamento, inicia-se a fase de operação 

comercial, onde uma equipe efetua a operação e a manutenção do 

empreendimento. A transição entre o comissionamento e operação comercial é 

determinada pela Resolução No 433, da ANEEL, de agosto de 2003 (ANEEL, 2013), 

a qual trata das condicionantes para operação em teste e posterior liberação da 

operação comercial. 

  O conceito de operação e manutenção é garantir a geração de energia de 

acordo com os contratos firmados entre o empreendedor e o comprador da energia. 

Deve, ainda, atender aos requisitos de qualidade exigidos pelos órgãos reguladores 

e garantir a vida útil dos equipamentos o que permite a continuidade da produção de 

energia do empreendimento (LIMA, 2008). 
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 As atividades de operação são distintas das atividades de manutenção. 

Enquanto a operação monitora o equipamento que esta operando, a manutenção irá 

intervir para reparar defeitos e falhas, bem como deverá prevenir que as mesmas 

venham a ocorrer novamente. 

 A equipe de operação deve efetuar o controle dos níveis de montante 

(reservatório) e jusante, os quais determinam o volume de energia gerado. Isso 

explica-se pelo fato das PCHs serem usinas a fio de água, com uma barragem 

simplificada e sem capacidade de acumulação, sendo os seus níveis de produção 

regularizados diariamente (SOUZA, 2009).  

 Dentre outras funções da operação, destacam-se:  

− Efetuar as manobras dos equipamentos; 

− Monitorar o desempenho dos equipamentos; 

− Comunicar a manutenção sobre anormalidades; 

− Manter contato com os agentes da concessionária e permissionária de 

energia; 

− Desligar o equipamento quando assim for solicitado ou necessário. 

 A operação de uma PCH pode ser local, quando os operadores estão 

alocados dentro da PCH, ou remota, quando os operadores estão instalados em um 

centro operação que fica distante da central, podendo ser em outra cidade ou até 

mesmo outro estado. No Brasil o conceito de usinas totalmente automatizadas e 

operadas remotamente não foi implantado em grande escala, vem sendo 

incorporada gradativamente, de forma lenta e tímida (ELETROBRÁS, 2012) 

 A manutenção tem como objetivo atuar para que haja disponibilidade dos 

equipamentos para a operação e que os mesmos não apresentem falhas ou defeitos 

que impeçam o funcionamento adequado. Para tanto, esta pode ser corretiva, 

preventiva ou preditiva. 

 A manutenção corretiva ocorre quando a intervenção de reparo é realizada 

diretamente no equipamento que esteja sob falha. Esta é aceitável apenas onde é 

mais barato reparar depois da falha do que usar programas de inspeção ou de 

revisões periódicas (BRANCO FILHO, 2008).   

 A manutenção é chamada de preventiva quando realizada a intervalos 

regulares de acordo com critérios pré-determinados (recomendação de fabricante, 

histórico de falhas) de forma a reduzir a possibilidade de falha. Surgiu por volta de 
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1930 na aviação para aumentar a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos 

(PEREIRA, 2009). 

 A manutenção preditiva compreende todo o trabalho de acompanhamento e 

monitoração das condições dos equipamentos, parâmetros operacionais e eventual 

degradação. Com a monitoração do equipamento será definido o momento mais 

adequado da intervenção, evitando gastos desnecessários com manutenções 

preventivas periódicas e troca de componentes que estejam em condições 

adequadas de funcionamento (BRANCO FILHO, 2008). 

 A cultura da monitoração dos equipamentos (manutenção preditiva) encontra-

se estabelecida e aceita na grande maioria das empresas geradoras, onde 

procedimentos como, por exemplo, termovisão, análise de óleo e análise de 

vibração são utilizados de forma intensiva (SUZANA, 2003). 

 Nenhum dos tipos de manutenção citado é melhor ou pior, o ideal é a 

aplicação do método mais efetivo para cada situação, seja por questões de tempo 

de manutenção e ou custos envolvidos. A manutenção dos equipamentos deve ser 

norteada mediante aspectos que vão desde a confiabilidade fornecida pelo 

fornecedor, histórico de outras instalações e histórico recente do mesmo. Um dos 

fatores a serem analisados é a “curva da banheira” ou curva do tempo médio para 

falha (CMTF) (figura 3), que indica uma maior probabilidade de falha no início da 

operação, após surge um período longo com poucas falhas, e que depois estas 

aumentam abruptamente (ALMEIDA, 2012). Uma usina irá apresentar uma 

quantidade de falhas maiores nos primeiros meses de operação, após determinado 

período de estabilidade tornará a aumentar o número de falhas denotando a 

necessidade de troca dos equipamentos em virtude do final de vida útil dos mesmos. 
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Figura 3 - Curva da Banheira 

Fonte: Rede & Servidores, 2012 
 

 Um dos maiores problemas com relação aos recursos humanos de operação 

e manutenção é manter uma equipe de alta qualidade e desempenho capaz de 

desenvolver todas as atividades inerentes à PCH, diante de um mercado em 

constante expansão e carente de mão de obra especializada. A dificuldade atual não 

está em encontrar pessoas com capacidade, mas em ter profissionais que saibam 

gerenciar e antecipar-se as necessidades, que tenham visão geral e capacidade 

para inventar soluções completas (COELHO, 1997).  

 Desenvolver pessoas é uma solução economicamente viável, entretanto 

manter um profissional em uma PCH que fica longe dos grandes centros, 

normalmente em cidades pequenas onde o acesso a educação, cultura e diversão 

são precários é uma dificuldade a ser contornada, seja através de benefícios ou 

salários atrativos. 

 O processo de operação e manutenção precisa ser avaliado e mensurado 

periodicamente por meio de um método estatístico e que seja comparável com 

empreendimentos similares. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) utiliza 

a seguinte equação para o cálculo do indicador de disponibilidade das unidades 

geradoras (ONS, 2012): 
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" 100[%]    (1) 

onde: 

 

HDi  = número de horas disponíveis do equipamento i; 

HPi  = número total de horas de existência do equipamento i no período 

considerado. 

Pi = potência efetiva do equipamento i homologada pela ANEEL. Para 

unidades geradoras, a potência é expressa em MW e para equipamentos de 

compensação reativa, a potência é expressa em Mvar. 

N = número total de equipamentos, conforme agregações apresentadas; e 

i = contador do número de equipamentos. 

  

Aplicado às PCHs, o indicador de disponibilidade permite uma análise 

estatística, que pode servir para avaliação mensal do desempenho do 

empreendimento. 

 

 

1.10 Manutenção civil 

Os serviços de inspeção e manutenção civis devem ser realizados 

periodicamente, com vistas a garantir, além do desempenho, a segurança do 

empreendimento. A periodicidade difere de cada empreendimento em função da 

idade e dos critérios e normas específicas. Engloba toda a parte de 

acompanhamento e manutenção das estruturas civis, que incluem (ELETROBRÁS, 

2012):  

 Monitoramento de erosões; 

 Monitoramento de taludes; 

 Remoção de plantas aquáticas; 

 Vazão, nível, dilatação e marcos superficiais; 

 Verificação de infiltrações de canais, condutos, galerias e casa de força; 

 Acompanhamento e reparo de estradas, acessos e canaletas. 
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Apesar de muitas vezes negligenciada, a manutenção civil tem papel 

preponderante no empreendimento. Uma infiltração ou elevação de nível não 

detectada em tempo hábil pode levar a consequências desastrosas todo o 

empreendimento. 

 

 

1.11 Meio ambiente 

 Quando se fala em geração de energia elétrica imediatamente se aborda a 

questão da degradação do meio ambiente. Apesar das usinas hidrelétricas serem 

consideradas uma forma de energia limpa, é indiscutível que causam danos 

ambientais. Árvores são derrubadas, animais são deslocados do seu habitat, longas 

extensões de terras são inundadas e peixes tem o ciclo de vida alterado em virtude 

da criação de barragens para fins de aproveitamento hidrelétrico. A construção de 

reservatórios interrompe o caminhamento natural dos sedimentos, produzindo o 

assoreamento do reservatório e interrompendo ou diminuindo esse fluxo natural de 

sedimentos para jusante. Todos esses são fatores que afetam o meio ambiente 

quando da implementação de usinas hidrelétricas (BANDEIRA, 2007). 

 Outro fator que cabe destacar é que em épocas de manutenção de 

empreendimentos hidrelétricos aparece óleo na água, em virtude principalmente da 

má manutenção, descuido ou simples negligência dos executores (DIAS, 2006),. 

 Quando da implantação do empreendimento o órgão ambiental exige uma 

série de condicionantes ambientais para minimizar os impactos descritos, isso acaba 

onerando ou até mesmo inviabilizando alguns empreendimentos em virtude dos 

custos envolvidos. Estudos avaliam que as PCHs podem se beneficiar do MDL  

(mecanismo de desenvolvimento limpo), créditos de carbono, gerando uma receita 

extra para o empreendedor. (TIAGO FILHO, 2008).  

 A possibilidade de receita adicional faz com que o empreendedor tenha uma 

visão de cuidado maior com o meio ambiente, ou seja, aumenta a sua preocupação 

ambiental no que tange ao seu empreendimento. Estas questões ambientais devem 

ser difundidas entre a equipe de operação e manutenção para que tenham 

consciência da importância da preservação do meio ambiente e o impacto das 

mesmas na sociedade e no empreendimento. 
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1.12 Considerações finais 

 Um empreendimento de construção e montagem de uma PCH envolve um 

elevado investimento financeiro e consome de 2 a 3 anos entre o início da 

construção até a operação comercial, sendo estas fases onde se tem o maior 

desembolso financeiro. 

 Muitos empreendedores optam por economizar na elaboração de projetos 

básicos de PCH, pois não há garantias  de aprovação da concessão pela ANEEL. 

Após a obtenção do direito de exploração, iniciam o empreendimento sem 

aprofundar os estudos, construindo de forma precária, por falta de suporte técnico 

adequado e ou por ganância (Alves, 2008). Este empreendimento acabará 

inevitavelmente sofrendo percalços durante a sua fase de operação,  não atingindo 

os níveis de geração previstos. 

 Os tópicos abordados demonstram a complexidade de implantação de um 

empreendimento do tipo PCH, pois envolve várias especialidades tanto em sua fase 

de construção e montagem como operação e manutenção.  

 As PCHs são muito similares as usinas hidrelétricas, sendo que algumas 

chegam a ser mais complexas em função do arranjo. O fato do volume de geração 

ser menor tem como consequência a necessidade de otimização de custos para 

manter a receita do empreendimento. Isso se reflete em equipes de operação e 

manutenção em PCHs menores, reduzido número de materiais sobressalentes 

disponíveis e menor capacidade de investimento em melhorias e novas tecnologias. 
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2 CONTRIBUIÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

 

2.1 Considerações iniciais  

 As atividades de operação de manutenção de PCHs englobam várias e 

distintas áreas de conhecimento. Neste contexto são apresentadas contribuições 

para execução das atividades que englobam formatação da equipe, organização e 

métodos de trabalho com intuito de otimização, melhoria contínua e consequente 

saúde financeira para o empreendimento.  

 A estruturação da operação e manutenção deve ser estabelecida de forma a 

homogeneizar todos os processos no início das atividades, criando assim uma 

cultura a ser seguida ao longo dos anos. Hierarquias estabelecidas, processos 

definidos, atividades distribuídas são preceitos a serem implantados evitando 

indefinições e indecisões. O processo de implantação deve ser pautado pela rigidez 

inicial, pois a fase de comissionamento e início da operação comercial são as fases 

mais críticas da operação e manutenção. Independente da criticidade é essencial 

um acompanhamento e fiscalização do proprietário em todas as etapas do 

empreendimento. 

 

 

2.2 Processo de operação de manutenção 

 A implantação de uma PCH demanda em média 2 a 3 anos para sua 

construção e montagem. Após esta etapa inicial, e antes de iniciar sua operação 

comercial, a central deverá ser comissionada. Após o comissionamento, caso não 

haja restrições operativas iniciam-se as atividades de operação e manutenção. 

 Este contexto, que engloba todos os processos que envolvem a operação e 

manutenção de PCHs, é mostrado na figura 4.  

Como etapa preliminar, o comissionamento precede todo o bloco denominado 

Operação e Manutenção. Este, por sua vez, é subdivido em Operação, Manutenção, 

Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Os recursos humanos tem impacto direto 

em toda a cadeia, pois são os colaboradores, através de suas ações, que 

possibilitam a implantação e a realização de todos os procedimentos e métodos que 

propiciam alcançar um desempenho satisfatório. 
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Figura 4 - Processo de Manutenção e Operação de PCHs 

 

 O empreendimento do tipo PCH não permite a concepção de uma equipe 

grande; portanto, exige que os profissionais sejam capazes de interagir e resolver 

problemas em todas as áreas. Os profissionais alocados deverão ter a visão global 

do processo, pois assim terão condições de atuar de forma conjunta em todas as 

questões que envolvem a operação e manutenção da PCH. 

 

 

2.3  Comissionamento 

 Ao término da construção e da montagem eletromecânica de uma PCH, 

inicia-se o comissionamento da central. Nesta etapa se verificará o correto 

funcionamento dos equipamentos e se este funcionamento está em conformidade 

com o projeto. Para tanto, além de um conjunto de verificações e correções, esta 

etapa compreende a realização de diversos tipos de testes e ensaios em campo. 

Estes têm como objetivo principal detectar falhas e efetuar ajustes em 

equipamentos, componentes e instalações, bem como verificar o rendimento da 

turbina e gerador. 
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 É essencial a realização de um comissionamento completo e irrestrito como 

forma de verificação de todo o processo de funcionamento da PCH, evitando, assim, 

futuras intervenções, muitas das quais indesejáveis. Logo, o ideal é que o 

comissionamento não seja realizado pelas mesmas empresas que efetuaram a 

construção e a montagem da central, mas sim por uma equipe independente. 

 

2.3.1 Atribuições do comissionamento 

 Dentre as principais atribuições do comissionamento, pode-se mencionar: 

− Verificar e aprovar os projetos em conjunto com a engenharia de 

construção – tratando-se muitas vezes de projetos efetuados por equipes 

ou empresas distintas, é necessária a integração dos mesmos. As 

costumeiras alterações efetuadas durante o comissionamento deverão ser 

registradas e controladas de forma a garantir que a última versão esteja 

disponível posteriormente para as equipes de operação e manutenção; 

− Acompanhar fabricação, montagem e testes de fábrica em equipamentos 

em conjunto com a engenharia de construção – muitos ensaios são 

inexequíveis em campo e pré-montagens antecipam problemas, sendo 

portanto feitos em fábrica. Cabe ao comissionamento acompanhar os 

testes e montagens mais relevantes para antecipar e/ou garantir a 

qualidade do que será entregue no empreendimento; 

− Verificar os equipamentos quanto à sua especificação e qualidade – esta 

tarefa visa conferir a especificação técnica com o que foi entregue pelos 

fornecedores dos equipamentos. Comumente o fornecedor submete ao 

agente responsável eventuais alterações de especificações para 

aprovação; 

− Acompanhar a montagem dos equipamentos eletromecânicos – neste 

caso busca-se verificar se o que está em projeto foi efetivamente realizado 

em campo, e se a montagem dos equipamentos foi efetuada com a 

qualidade necessária. Caso ocorra alguma modificação justificável, 

recomenda-se que esta seja contemplada quando da realização do as built 

do projeto.  
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Ao final dos trabalhos, o comissionamento deverá entregar um relatório 

técnico das atividades, testes e ensaios efetuados. Este documento é extremamente 

importante, pois irá balizar a equipe de manutenção na avaliação dos equipamentos 

futuramente. Com base nos relatórios de comissionamento, a equipe de operação e 

manutenção poderá comparar testes e ensaios e, assim, verificar eventuais 

alterações no decorrer da operação comercial da PCH. 

 No comissionamento são detectados os primeiros problemas, sejam estes 

provenientes de erros de montagem, de projeto e ou equipamentos. Por isso, é 

imprescindível que a de equipe de operação e manutenção acompanhe os testes e 

ensaios de comissionamento, como forma de aprendizado e contato com 

montadores e fornecedores que ainda estão na PCH. Este contato propicia um canal 

de comunicação para dirimir dúvidas momentâneas e ou solicitar auxílios futuros. 

 O registro de operação e manutenção deve ser iniciado no comissionamento 

através de relatórios, procedimentos de montagem e desmontagem, ajustes, 

procedimentos operacionais e recomendações.  

 O comissionamento é momento ideal de efetuar correções das eventuais 

falhas de montagem, equipamentos e ajustes. Esses problemas verificados poderão 

ser solucionados logo no início ou até antes da operação comercial, tendo os 

seguintes benefícios: 

• A equipe de montagem ainda está mobilizada; 

• É possível ainda reter valores financeiros dos  fornecedores e fabricantes 

como meio de pressão para solucionar definitivamente o problema; 

• As empresas de montagem tem interesse em resolver logo, pois retornar 

posteriormente para resolver pendências em garantia se tornaria um custo 

a mais; 

• Problema solucionado é bom para todos (montadores, fabricantes), 

satisfaz o cliente e evita desgaste futuro; 

• É uma forma de aprendizado para a equipe de manutenção e operação, 

principalmente se considerar que a equipe seja inexperiente; 

• Evita que o problema acarrete em danos a outros equipamentos; 

• Evita a perda de geração posterior em virtude de disponibilizar a unidade 

geradora para o fabricante  e ou fornecedor efetuar o reparo em garantia. 
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2.3.2 Ensaios e testes de comissionamento 

 Os ensaios e testes efetuados durante o comissionamento são: 

− Ensaio de verificação de rendimento relativo da turbina (Index Test); 

− Ensaio de rendimento do gerador; 

− Simulação de parada e partida das unidades; 

− Ensaios dinâmicos sem carga: 

• Ensaios de comporta vagão (ensaios do sistema de adução); 

• Ensaios sistema de resfriamento com água; 

• Primeiro giro mecânico; 

• Avaliação desempenho dos mancais; 

• Verificação do balanceamento mecânico; 

• Teste de sobrevelocidade; 

• Inspeção do gerador e da turbina; 

• Ensaios elétricos gerador; 

• Ensaios no regulador de tensão; 

• Levantamento da curva característica em curto circuito; 

• Levantamento da curva característica em vazio; 

• Ensaios das proteções do gerador; 

• Ensaios das proteções do transformador; 

• Energização gradual do transformador; 

• Ensaios no regulador de tensão e velocidade; 

• Energização da subestação da PCH; 

• Partida automática com excitação; 

• Verificação das proteções; 

• Simulação da sincronização; 

− Ensaios dinâmicos com carga: 

• Sincronização da unidade geradora que esta sob ensaio; 

• Ensaios de rejeição de carga com 25%, 50%, 75% e 100%; 

• Ensaios sistema de excitação com carga; 

• Ensaios sistema de regulação com carga; 

• Ensaios de aquecimento do gerador; 

 Concluídos todos os ensaios é liberada a unidade para operação comercial. 
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2.4 Operação e Manutenção de PCHs 

 

2.4.1 Operação 

 O operador é o profissional responsável por efetuar a partida e parada, elevar 

ou diminuir a carga das unidades geradoras, controlar os níveis e vazões, realizar 

manobras em equipamentos, manter contato com os agentes das concessionárias 

de transmissão de energia, zelar pelo correto funcionamento dos equipamentos, 

acionar as equipes de manutenção quando ocorrerem falhas, comunicar 

anormalidades, receber o equipamento da manutenção após reparo, entre outras 

atividades.  

 As unidades geradoras ficam sob monitoração ininterrupta dos operadores, 

sendo que enquanto estiverem em operação nenhuma intervenção deverá ser 

efetuada no equipamento sem conhecimento e consentimento do operador. Na 

figura 5 é apresentado um fluxograma de operação. 

 Quando houver necessidade de intervenção, a manutenção deverá solicitar 

ao operador de turno através de documento específico que deverá constar de forma 

detalhada o equipamento, os motivos, estado do equipamento (ligado ou desligado), 

data e hora da liberação e retorno e devidamente assinado pela operação e 

manutenção. Mediante avaliação o operador irá aprovar a intervenção e na 

sequência efetuar as manobras necessárias para liberação do equipamento para a 

manutenção. Quando a intervenção ocasionar restrições de geração, diminuição da 

potência ou indisponibilidade das unidades geradoras a operação deverá seguir os 

procedimentos estabelecidos com agente de distribuição conforme acordo operativo 

firmado. 

No retorno do equipamento o operador irá inspecionar quanto à 

operacionalidade, limpeza e organização e efetuará as observações pertinentes. 

Caso entenda que o equipamento não esteja em condições poderá solicitar nova 

intervenção ou receber e efetuar anotação no livro de ocorrências e repassar ao 

superior imediato o ocorrido.  
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Figura 5 - Fluxograma Operação 
 

Durante o turno de operação normal a operação deve manter o controle e 

registro dos seguintes itens: 

− Controle e registro da utilização de chaves: a operação deve ter o controle 

do claviculário, por meio do registro de retirada e recebimento de chaves 

da PCH (salas, galerias, painéis) com dia e hora e nome do responsável 

pelo uso. Todas as chaves do claviculário devem ser numeradas e 

identificadas de acordo com a sua utilidade, de modo a facilitar o controle. 
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− Registro de visitas: deve ser mantido na sala de operação um registro de 

visitantes com nome, número de documento e motivo da visita. O operador 

deve limitar a visita de acordo com cada visitante em função do risco 

envolvido.  

− Livro de ocorrências (papel ou digital): a operação deve manter um livro de 

ocorrências na sala de operação para registrar os fatos ocorridos no turno: 

alterações de potência, ocorrências, manobras, contato com agentes da 

distribuidora, anomalias verificadas e outras informações relevantes para a 

operação. Ao final do turno, o operador deverá registrar no livro de 

ocorrências a entrega do turno para o próximo operador, informando a 

data e hora e situação em que foi passado o turno. A equipe de 

manutenção inclusive deve adotar a prática de verificar o livro de 

ocorrências no início dos seus turnos de trabalho, com intuito de se 

informar sobre anormalidades ocorridas. 

 Para combater a ociosidade devem ser designadas atividades de pequena 

monta durante o seus turnos de trabalhos da operação. Essas atividades podem ser 

limpeza e organização do ambiente de trabalho, roteiros para inspeções de 

equipamentos, revisão de procedimentos, organização de arquivo técnico, 

atualização de almoxarifado, auxílio à manutenção em relatórios e planilhas. 

Atividades que além de auxiliar os demais colaboradores irão manter os operadores 

ocupados e motivados. 

 Empresas do setor com que tem várias PCHs ou usinas estão optando pela 

operação desassistida, ou seja, toda a operação é feita remotamente de um centro 

de operações normalmente localizada em uma cidade. À noite e finais de semana 

não permanece nenhuma pessoa na usina, o operador efetua os comandos 

remotamente e em caso de falha aciona a equipe de manutenção.  

 A operação desassistida visa diminuir custos, pois um mesmo operador 

comanda simultaneamente várias unidades geradoras localizadas em diferentes 

locais. Um sistema supervisório adequado (confiável), instrumentação para proteção 

eficiente e um sistema de monitoramento por câmeras permite a operação de forma 

eficiente e sem maiores percalços. É uma tendência clara do mercado, entretanto 

muitos empreendedores ainda resistem a sua adoção. 

 



37 

 

 

2.4.1.1 Procedimentos operacionais 

 A atividade de operação deve ser sistematizada através da elaboração de 

procedimentos para o maior número de atividades possíveis. O operador deverá 

seguir determinado procedimento, sem ou poucas alternativas para improvisos. 

Desde o comissionamento devem ser elaborados os procedimentos 

operacionais para quando do início da operação comercial os operadores além de 

treinamento tenham à disposição a documentação de como agir em cada situação 

específica. Os procedimentos envolvem partida da unidade geradora, parada da 

unidade geradora, comunicação interna e externa, recomposição da PCH, liberação 

de equipamentos para manutenção, recebimento de equipamento da manutenção, 

operação do serviço auxiliar, limites de operacionais, troca de turno, controle de 

geração e tensão, entre outros conforme as características de cada 

empreendimento. 

Os procedimentos deverão estar disponíveis impressos na sala de operação e 

não suscitarem dúvidas ao operador, ou seja, devem ser claros e objetivos, seja 

operação local ou remota. Toda e qualquer alteração dos procedimentos deverá 

obedecer a um critério de controle de documentação, com a substituição imediata 

dos documentos obsoletos. Para casos de procedimentos provisórios estes devem 

conter sua validade, e devem ser obrigatoriamente escritos e divulgados a  todos os 

operadores. 

Considerando o atual nível de automação e a qualidade dos sistemas 

supervisórios praticamente todos os comandos podem ser executados diretamente 

na tela do computador, inclusive com facilidade para identificação de falhas ou erros 

dos mesmos. Entretanto deve-se lembrar de que por mais confiável que seja um 

sistema, existência de computador de retaguarda e nobreak, podem ocorrer falhas 

obrigando o operador a executar as manobras através da IHM (interface homem 

máquina). Em vista disso um dos procedimentos mais importantes é a operação via 

IHM, pois não é uma operação normalmente executada pelo operador. Uma solução 

é determinar que todos os operadores efetuem este tipo de operação 

periodicamente como forma de treinamento dos mesmos. 
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2.4.1.2 Manual de operação do reservatório 

 Essencialmente o despacho de energia depende do volume de água 

disponível no reservatório ou a vazão a montante do mesmo, exceto em casos de 

restrições operacionais das unidades geradoras ou linha de transmissão. 

 Uma das características das PCHs é o tamanho reduzido dos seus 

reservatórios, operando normalmente a fio de água. Para efetuar o controle de 

geração é preciso que o operador conheça todas as peculiaridades referentes ao 

reservatório e sua operação e para tanto essas informações devem ser reunidas e 

colocadas num documento denominado manual de operação do reservatório. 

 Podem-se destacar os seguintes pontos a serem observados: 

− Nível mínimo e máximo operacional do reservatório: PCHs que por 

questões de restrição ambiental precisam trabalhar em valores fixos, ou 

seja, o nível do reservatório praticamente deve permanecer inalterado. 

Outras têm limites que permitem uma programação maior na geração, por 

exemplo, podem rebaixar o reservatório para poder efetuar intervenções 

nas unidades geradoras durante um determinado tempo, durante o qual o 

reservatório irá recompor. Outra situação é acompanhar a previsão de 

tempo e a vazão a montante e tão logo que identificar a possibilidade do 

aumento de vazão efetuar o rebaixamento do reservatório para poder 

acumular a água que está chegando. Estas duas situações citadas 

permitem um melhor aproveitamento da água, evitando o vertimento 

através de soleira livre ou comporta; 

− Vazão sanitária: esta vazão é prevista para que não ocorra do rio secar a 

jusante da casa de força, ocasionando mortandade de peixes. Apesar de 

normalmente ser fixa, é importante que o operador a monitore 

constantemente para evitar danos ambientais e consequentemente multa 

por parte do órgão responsável; 

− Limites de geração: dependendo do tipo turbina há limites impostos pelo 

fabricante para operação. Como exemplo, as turbinas tipo Francis, mais 

comuns no Brasil, normalmente tem restrição de operação abaixo de 50% 

da potência em virtude de cavitação; 

− Dados de vazão e pluviometria: a instalação de estações de coleta de 

dados hidrológicos a montante e jusante dos empreendimentos, permite 
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ao operador a antecipação sobre o montante de geração e maior 

previsibilidade e segurança para a operação da central; 

− Curva de colina: gráfico emitido pelo fabricante de turbinas onde são 

relacionados o engolimento de água das turbinas, potência gerada, queda 

(diferença entre montante e jusante) e rendimento das turbinas. Caberá à 

operação equacionar a melhor situação operacional de acordo com os 

dados disponíveis, sempre buscando a situação ideal; com a quantidade 

de água disponível para geração obter o melhor rendimento da turbina 

hidráulica.  

 O levantamento dessas questões deve ser precedido da elaboração de 

documento específico onde serão previstas todas as situações, inclusive elaboração 

de fluxograma para facilitar a tomada de decisão do operador que estiver no turno. 

 

2.4.2 Manutenção 

 A necessidade de atuação da manutenção pode ser uma ocorrência ou uma 

ordem de serviço (pode ser uma solicitação de serviço ou uma manutenção 

periódica emitida por software de gerenciamento de manutenção). Antes de 

qualquer intervenção devem ser observados os procedimentos de segurança e obter 

a aprovação da supervisão, para depois executar a tarefa. Após a conclusão da 

tarefa deverá ser encerrada a ordem de serviço. O encerramento é fundamental, 

pois é onde são feitos os registros da manutenção, descrição detalhada da 

execução, materiais, ferramentas e mão de obra utilizada.  

Na figura 6, é mostrado um fluxograma de manutenção de como deve ser o 

processo de atuação da mesma. O ideal seria que toda intervenção fosse efetuada 

através de emissão de uma ordem de serviço, mas nos casos em que as unidades 

geradoras param não há tempo hábil para abertura de documento. Entretanto os 

procedimentos de segurança não podem ser negligenciados, mesmo em situações 

emergenciais. 
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Figura 6 - Fluxograma de Manutenção 
 

 Para a execução da manutenção é importante que vários sistemas auxiliares, 

por assim dizer, necessitam estar devidamente disponíveis e organizados. Entre 

estes podemos citar: almoxarifado, desenhos, ferramental, instrumentos, 

equipamentos de segurança, entre outros. 
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2.4.2.1 Procedimentos de manutenção 

 Para que a manutenção se torne eficiente é preciso que a mesma seja 

sistematizada através de procedimentos, ocasionando menos manutenções 

corretivas e mais preventivas. Sempre tendo o cuidado de fazer as manutenções 

nos equipamentos críticos primeiro e posteriormente as demais, entenda-se como 

equipamentos críticos aqueles cuja falha irá ocasionar a perda imediata do 

despacho de carga. 

 A manutenção corretiva não pode ser vista como algo indesejável, mas deve 

ser efetuada apenas em equipamentos que não comprometam o desempenho de 

geração. A sistematização da manutenção pode ser feita mediante a elaboração de 

procedimentos de manutenção e os mesmos devem ser mais que um guia ou roteiro 

para efetuar determinada tarefa, precisam ser detalhados e efetivos. 

 Para elaboração de procedimentos de manutenção deve-se basear nas 

seguintes informações: 

• Informações do fabricante do equipamento: catálogos, manuais, consultas 

ao departamento técnico e experiência dos profissionais que instalaram o 

equipamento. Nos catálogos é possível buscar informações de 

especificação dos materiais utilizados. Nos manuais é possível encontrar 

referência a problemas que normalmente possam ocorrer, lista de falhas e 

como proceder em cada caso, lista de materiais com respectiva 

especificação, periodicidade de troca de peças, periodicidade de 

manutenções preventivas, detalhes de montagem e desmontagem. As 

consultas ao departamento técnico visa buscar informações não contidas 

nos manuais as quais os técnicos responsáveis da empresa estão 

familiarizados com problemas relativos a outras empresas. Como 

observado anteriormente, detalhes captados durante a montagem dos 

equipamentos são possíveis para auxílio futuro na manutenção. Alguém 

que tenha acompanhado a montagem terá muito mais confiança de 

desmontar e montar o equipamento. 

• Experiência profissional da manutenção: seja por experiência adquirida em 

outra empresa com equipamentos similares, ou por experiência com 

manutenções anteriores na própria empresa. Informações relevantes por 

exemplo, em relação a ferramentas e materiais a serem utilizados 
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(deverão ser previamente adquiridos e ou separados), quantidade de mão 

de obra necessária, tempo necessário para conclusão das etapas ou do 

serviço completo, manobras a serem efetuadas para liberação do 

equipamento, desenhos e documentos necessários, detalhes de 

montagem e desmontagem. 

  

O procedimento com base nas informações das fontes citadas acima não é 

algo imutável, pelo contrário deverá ser constantemente atualizado a medida que 

novas informações forem surgindo de forma a melhorar constantemente o processo. 

 Nos procedimentos de manutenção devem constar: 

− Equipamento onde deverá ser executada a manutenção; 

− Periodicidade desta manutenção; 

− Estado operacional do mesmo, parado, em funcionamento, parcialmente 

parado (neste caso informar as etapas que precisará estar parado e em 

funcionamento); 

− Interferência ou não nos demais sistemas e ou alterações que possam 

afetar outros sistemas. Necessidade de perda de geração ou não; 

− Materiais que serão utilizados, desde material de limpeza (panos, 

detergente), caneta, papel, material para organização de peças e 

materiais que eventualmente precisarão ser substituídos.  

− Equipamentos de proteção coletiva e individual necessários devem ser  

inclusos neste rol, fitas e placas de sinalização e outros dependendo da 

situação; 

− Procedimentos de segurança a serem observados, por exemplo, 

necessidade de desligar determinado circuito; 

− Equipamentos e instrumentos auxiliares: verificação da disponibilidade 

dos mesmos, testes antes do uso e necessidade de calibração dos 

instrumentos a serem utilizados; 

− Desenhos, croquis, fotos auxiliares que possam colaborar com o 

trabalho que será realizado; 

− Passo a passo das etapas de manutenção a serem efetuadas; 

− Tempo necessário para efetuar cada etapa (procedimentos mais 

complexos) ou tempo total para execução da tarefa. 
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− Equipe necessária para realizar o trabalho, desde a quantidade e 

especialidade de cada um dos integrantes da equipe. 

  

Estes procedimentos quando associados há um software de gestão de 

manutenção tornam-se uma ferramenta essencial para controle e acompanhamento 

da manutenção. O sistema efetua o controle da periodicidade automaticamente sem 

necessidade de controle manual. 

 

2.4.2.2 Análise de óleo 

 Para acompanhamento de determinados equipamentos é possível fazer uso 

de análise de óleo para avaliação das características e desempenho dos mesmos. 

Têm-se duas finalidades de utilização dos óleos em PCHs, óleos isolantes usados 

em transformadores e óleos hidráulicos e lubrificantes utilizados em unidades 

hidráulicas e acionamentos. 

 

a) Óleos isolantes 

 As análises de óleo de transformador de potência contemplam: cromatografia 

e análise físico-química. A análise cromatográfica analisa os gases dissolvidos no 

óleo isolante a partir dos quais é possível detectar arcos elétricos, descargas 

parciais, sobreaquecimentos internos, entre outros. A análise físico química é a 

medição da rigidez dielétrica, alterada em função da presença de água e outras 

impurezas. 

 A primeira análise de óleo do transformador deve ser feita logo após a 

primeira energização do transformador, posteriormente devem ser feitas análises de 

óleo anualmente para acompanhamento de possíveis alterações, caso sejam 

encontradas alterações esta análise pode ser feita em períodos mais próximos. 

 Com a análise de óleo é possível identificar problemas de isolação, permitindo 

atuar antes da ocorrência de um defeito nos transformadores. 
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b) Óleos hidráulicos e lubrificantes 

A análise de óleo hidráulico e de lubrificante é um método eficaz para 

determinar se as características do mesmo permanecem em patamares adequados 

a finalidade para a qual ele se propõe: lubrificação, refrigeração e acionamento. 

A partir da análise poderá ser decidido qual medida a ser tomada, ou seja, 

qual o melhor momento para troca, intervenção da manutenção (verificação do 

equipamento ou filtragem do óleo). Todo laboratório de qualidade emite um parecer 

sobre a situação do óleo. 

 O principal item a ser verificado é a viscosidade do óleo, pois pode ter 

ocorrido alterações significativas em relação as características iniciais, as quais 

comprometem o adequado funcionamento. A alteração na viscosidade pode ser 

decorrente da presença de água, presença de sólidos em suspensão, deterioração 

química principalmente em virtude de oxidação e presença de metais. A presença de 

água e sólidos em suspensão normalmente são em virtude da presença dos 

mesmos no recipiente ou da entrada dos mesmos durante seu funcionamento. No 

caso da degradação química, ela é decorrente do contato com o oxigênio e 

catalisadores. 

 A presença de metais pode ter origem nos processos de montagem de 

tubulações e cubas, sendo provenientes de resquícios deixados pelos montadores, 

nestes casos encontrados nas primeiras análises de óleo efetuadas. Porém estes 

metais depositados podem ser provenientes do desgaste de metais em contato, o 

que sugere que está ocorrendo um atrito o qual não é adequado, pois a função do 

óleo na lubrificação é de manter uma película entre as peças móveis evitando o 

contato metal com metal. 

 Durante a coleta de óleo deve-se ter a precaução de evitar a contaminação do 

óleo, pois caso contrário não haverá um diagnóstico preciso da situação do óleo sob 

análise podendo incorrer em medidas de manutenção equivocadas. 

 Sugere-se efetuar análise de óleo um mês após o início de operação do 

equipamento, posteriormente poderá ser feita anualmente ou conforme sugestão do 

laboratório. É aconselhável efetuar análises de óleo antes de paradas de 

manutenção periódicas (exemplo: paradas em garantia e ou paradas anuais), com 

objetivo de definir a necessidade de intervenção no equipamento, seja trocando o 

óleo, filtrando, abrindo o equipamento para inspeção e ou simplesmente não 

efetuando ação alguma. 
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 Em caso de necessidade de efetuar a filtragem, deve ser feita nova 

amostragem para atestar se a mesma foi eficaz ou não. 

 Caso o óleo se encontre em boas condições não será necessário abrir o 

equipamento para inspeção, evitando assim uma intervenção desnecessária no 

equipamento que poderia eventualmente ocasionar a inserção de problemas por 

erros e ou falhas de manutenção. 

 No Anexo 1 é mostrado um exemplo de uma análise de óleo efetuada em 

laboratório, mostrando todos os parâmetros avaliados. 

 

c) Comentários e sugestões  

 As análises de óleo devem ser realizadas sempre no mesmo laboratório, pois 

a princípio é garantido que os procedimentos e equipamentos utilizados serão os 

mesmos. Isso permite uma comparação uniforme entre uma análise e outra, o que 

ficaria comprometido em caso de efetuar a análise em laboratórios distintos. 

 O laboratório que fará as análises poderá orientar sobre os processos de 

coleta, periodicidade de amostragem, sugerir data da próxima amostragem e auxiliar 

na interpretação dos resultados. Logicamente espera-se que o laboratório envie 

relatório contendo todas as informações pertinentes ao óleo com conclusões e 

sugestões de forma clara e precisa. 

 Há no Brasil vários laboratórios que efetuam análises de óleo segundo as 

normas, inclusive mantendo um banco de dados com o histórico das análises de 

seus clientes por equipamento. 

O processo envolvendo a coleta e envio até o laboratório determina o 

resultado de uma análise. Isso é facilmente contornável mediante a elaboração de 

manual de instruções para coleta, embalagem e envio.  

 Através das orientações do laboratório sugere-se montar um manual de coleta 

de óleos lubrificantes, constando os seguintes itens: 

− Objetivo da coleta; 

− Importância da coleta de óleo para a manutenção; 

− Instruções de coleta, informando como, quando e local da coleta; 

− Material, ferramentas e equipamentos de segurança necessários; 

− Cuidados com o meio ambiente referente ao óleo; 

− Cuidados ao embalar a amostra; 
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− Identificação da amostra; 

− Forma e local de envio. 

  

O manual deverá ser revisado sempre que ocorrerem erros no processo. 

Deve-se considerar que este erro aconteceu por inexatidão ou falta de clareza do 

manual, portanto os tópicos falhos deverão ser detalhados de forma mais clara, 

inclusive relatando a forma de como não fazer e as suas consequências. 

 Quanto maiores os subsídios e informações fornecidas ao laboratório mais 

completas serão as análises emitidas. Abaixo exemplo de informações pertinentes: 

− Descrição e identificação do equipamento; 

− Tipo e fabricante do óleo; 

− Quantidade de óleo contida no equipamento; 

− Função do óleo no equipamento; 

− Ultima troca e ou quantidade de óleo que eventualmente foi reposta; 

− Data da coleta; 

− Local da coleta (auxilia o laboratório quanto a identificação de problemas 

na coleta, por exemplo: coleta no dreno de uma cuba de óleo sem a 

devida drenagem de parte do óleo irá propiciar uma quantidade maior de 

resíduos pois os mesmos ficam depositados no fundo) 

− Relatar falhas do equipamento em que o óleo foi coletado. 

 

2.4.2.3 Termovisão 

O uso da termovisão na avaliação dos equipamentos elétricos é essencial, 

pois permitem uma avaliação do equipamento sem necessidade de interrupção, 

trazendo otimização e eficiência para manutenção. 

A termografia consiste em captar a radiação infravermelha emitida pelo objeto 

em análise. Portanto serve para verificar a temperatura do equipamento, peça ou 

componente sob análise para então avaliar a conformidade ou não do mesmo 

segundo padrões pré-estabelecidos. 

A termovisão deve ser efetuada após o início da operação dos equipamentos, 

sempre observando as seguintes recomendações: 

− Aguardar para que a temperatura do equipamento se estabilize; 
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− Fazer a leitura o mais próximo possível, observadas as distâncias de 

segurança do técnico que efetua a leitura; 

− Não efetuar a leitura por meio de vidros e ou anteparos; 

− Manter a perpendicularidade com o objeto em análise; 

− Efetuar no mínimo 3 (três) leituras e fazer uma média das mesmas; 

− Anotar todas as informações relativas às condições do meio ambiente e 

equipamento: carga do equipamento; temperatura ambiente; umidade 

relativa, distância de leitura; condições ambientais antes e durante (sol, 

nuvens, etc); velocidade do vento, data e horário da medição. 

− Tirar a foto termográfica e na mesma posição uma foto do objeto. 

Exemplo é mostrado na figura 7. 

 

Essas recomendações permitirão a comparação da termovisão com uma 

análise futura, tendo dados concretos para avaliar alterações significativas na 

temperatura do equipamento. 

A periodicidade recomendável após a início da operação é entre 6 meses e 

um ano, podendo ser alterada de acordo com avaliações específicas relativas a 

cada equipamento, tais como histórico de problemas e criticidade ou não do mesmo 

para o sistema. Uma alternativa é efetuar a análise antes de uma parada 

programada de manutenção, pois assim poderá ser avaliado qual equipamento 

necessitará intervenção ou não. Isso evita, por exemplo, efetuar o reaperto de todas 

as conexões elétricas de um determinado painel. Apenas deverá ser reapertado 

onde forem detectados problemas de aquecimento, o que sugere um mau contato 

ou sobrecarga.  
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Figura 7 - Exemplo de relatório de termovisão 

Fonte: Arquivo PCH Ludesa 
 

 Os componentes em que devem ser realizadas as análises termográficas são: 

motores, canaletas elétricas, relés, disjuntores, muflas, para-raios, chaves 

seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores de potencial, 

transformadores de potência, banco de baterias, cruzetas, cabos de aterramento, 

isoladores, buchas de passagem, contatores, barramentos, bornes, relés térmicos, 

cabos, acoplamentos mecânicos, mancais entre outros. 

 Cada componente possui as suas características próprias em termos do 

material, funcionamento e consequentemente temperatura. Até mesmo o local da 

instalação pode fazer com que seja afetado por uma elevação ou diminuição de 
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temperatura que não é intrínseca ao mesmo, caberá a equipe de manutenção ter a 

percepção desta interferência na análise do componente. 

A termografia periódica feita de forma padronizada e com as informações 

adequadas permite um histórico do comportamento do equipamento e mediante 

avaliação determinar o momento mais adequado para a intervenção. Isto evita 

manutenções desnecessárias que poderiam eventualmente inserir problemas em um 

equipamento em perfeitas condições. 

 

2.4.2.4 Análise de vibração 

 A análise de vibração tornou-se uma ferramenta de manutenção preditiva 

imprescindível em usinas hidrelétricas principalmente de médio e grande porte. Em 

PCHs, em função do custo de instalação de um equipamento versus a geração, 

ainda tornam o uso desta ferramenta proibitiva. 

 No entanto, algumas empresas têm optado por efetuar medições de 

verificação como forma de acompanhar a evolução de vibrações ou para atestar 

durante o comissionamento o perfeito funcionamento do sistema.  

Para PCHs teleoperadas, é importante a análise de vibração online para o 

operador tomar as medidas cabíveis antes do equipamento se danificar. No caso de 

operação local, operadores com experiência conseguem antecipar problemas do 

equipamento. A análise de vibração online substitui satisfatoriamente o operador 

local neste critério, porém, deve-se se certificar que este acompanhamento também 

ocorra durante a noite e nos finais de semana. 

Na figura 8 tem-se o esquema de um conjunto turbina gerador eixo horizontal 

no qual foram instalados sensores para medição de vibração. Os sensores são 

instalados de forma radial e axial em diversos pontos, conforme necessidade de 

análise. 

Na figura 9, mostra-se o espectro de vibração do MGE (mancal guia escora) 

vertical e horizontal resultante do ensaio de vibração. 
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Figura 8 - Esquemático conjunto turbina gerador horizontal 

Fonte: Arquivo PCH Figueiropólis 
 

 
Figura 9 - Exemplo de espectro de vibração 

Fonte: Arquivo PCH Figueiropólis 
 

 

2.4.2.5 Programação de paradas de manutenção 

 Para efetuar manutenção em alguns equipamentos é necessário 

indisponibilizar uma ou todas as unidades geradoras. Nestes casos, é primordial 

efetuar a programação de paradas de manutenção visando otimizar a vazão afluente 

com o tempo necessário da intervenção para que a perda de geração seja 

minimizada.  
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 Há determinadas regiões no Brasil em que a estação chuvosa e estação seca 

são bem definidas, permitindo simplificar a programação. Portanto, programam-se 

todas as manutenções possíveis para os meses de estiagem, onde normalmente 

nem todas as unidades geradoras operam devido a baixa vazão afluente. Entretanto 

outras regiões não há períodos de seca e chuva bem definidos, nestes casos a 

opção é rebaixar o reservatório, parar a geração e fazer a manutenção, evitando ou 

minimizando o vertimento de água. Outra alternativa é estar alerta quanto às vazões 

e aproveitar um período de estiagem para fazer essas manutenções, mesmo que 

isso acarrete em adiantar ou adiar determinadas manutenções adequando a mesma 

para  um momento mais propício de parada.  

 O adiamento deve obedecer a critérios técnicos que não comprometam os 

equipamentos e seu desempenho. 

 

2.4.2.6 Relatórios de manutenção 

 Os relatórios de manutenção devem ser elaborados para relatar atividades 

executadas e ou anormalidades que necessitem ser informadas aos superiores ou 

agentes externos. Entretanto não podem ser realizados para serviços corriqueiros e 

sem muita importância, gerando uma série de relatórios que não acrescentam nada 

de útil. 

 Devem ser elaborados seguindo um modelo padrão, tendo os seguintes 

tópicos mínimos: introdução, objetivo, desenvolvimento e conclusão.  

Na introdução deve ser descrito as informações gerais referentes ao 

equipamento ou sistema a que ser refere o relatório, pode ser incluído um histórico 

do assunto em questão. O objetivo deve informar o que se pretende mostrar ou 

informar com o relatório. No desenvolvimento deve ser descrito as atividades e ou 

fatos de forma cronológica, podendo ser inseridos figuras, desenhos, tabelas, 

gráficos, fotos ou o que possa auxiliar para o entendimento do que foi realizado. A 

descrição, bem como o que os demais itens inseridos no desenvolvimento devem 

ser claros e objetivos. As fotos quando inseridas, por exemplo, devem ser em 

número suficiente e tal forma que se possa mostrar o que seria difícil explicar em 

palavras. A conclusão deve ser sucinta, conter as ações e recomendações a serem 

efetuadas.  

Um modelo desse documento é mostrado no Apêndice 1. 
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2.4.2.7 Análise de ocorrências 

 Considerando que uma ocorrência é um desligamento por atuação de 

proteção e um fato indesejável, esta requer uma análise acurada sobre sua causa.

 Alguns desligamentos são alheios à PCH, oriundos do sistema onde estão 

conectados, ou seja, uma perturbação externa provoca o desligamento do disjuntor 

da linha ou disjuntores das unidades geradoras, ocasionando a perda instantânea da 

geração. 

 Os demais são considerados desligamentos internos e ocorrem em virtude de 

anomalias ou falhas de equipamentos, que deveriam trabalhar sob determinadas 

condições.  Nestes casos, o sistema de proteção envia um comando de parada da 

unidade geradora, protegendo assim os equipamentos e evitando consequências 

danosas.  

 Quando ocorre a atuação da proteção, o operador do turno irá verificar 

mediante procedimentos pré-estabelecidos o que ocorreu. De acordo com o evento, 

é possível restabelecer imediatamente a operação do equipamento. Caso contrário, 

este acionará a manutenção para que a mesma efetue os reparos necessários com 

a maior brevidade possível.  

 Independentemente da situação, ou seja, se ocasionado por um problema 

externo ou interno, deverá ser elaborado um relatório para detalhamento da 

ocorrência em questão. Neste relatório devem constar os seguintes itens: 

− Data e hora da ocorrência; 

− Situação da unidade geradora no momento anterior à atuação da 

proteção: esta informação pode ser relevante considerando-se o valor da 

potência despachada, bem como a tensão da rede; 

− Situação da outra(s) unidade(s) geradora(s) no instante anterior à 

perturbação – potências ativa, reativa, aparente, fator de potência, tensão, 

corrente e demais informações relevantes: estas informações podem 

indicar se o problema é algo independente (apenas na unidade em 

questão) ou geral (quando abrange as demais unidades), possibilitando 

sua identificação, abrangência e a respectiva solução; 

− Situação da outra(s) unidade(s) geradora(s) durante a indisponibilidade da 

unidade geradora em questão (potência ativa, potência reativa, tensão e 

outras informações relevantes); 
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− Situação da unidade geradora após retorno ao sistema (potência ativa, 

potência reativa e tensão): informando alguma anormalidade ou restrição 

após seu retorno ao sistema; 

− Informações detalhadas das proteções que atuaram: se possível 

disponibilizar a sequência de atuação - qual proteção atuou primeiro e 

quais foram as subsequentes -, assim como a sinalização visual e sonora 

por meio de alarmes; 

− Data e horário em que a unidade geradora retornou ao sistema – 

importante para o cálculo dos índices de disponibilidades; 

− Descrição da ocorrência, detalhamento dos fatos anteriores e 

subsequentes à ocorrência que esclarecem ou possam esclarecer os 

motivos da atuação. A descrição deve ser clara e relatar os fatos em 

ordem cronológica dos acontecimentos, relatando-se mesmo os 

pormenores aparentemente irrelevantes. 

− Citação de ocorrências anteriores similares à ocorrida e ou simplesmente 

relatar que não há nenhuma similar. Pode-se levar a análise do problema 

como algo esporádico ou como algo sistemático. Independente da 

situação deve-se identificar as causas e tomar ações para evitar outras 

ocorrências. 

− Descrição das ações tomadas após a ocorrência, manobras, 

procedimentos adotados para retorno da unidade em operação. Envolvem 

informar quais as pessoas que foram acionadas, atitudes ou ações 

tomadas, medidas de segurança efetuadas. Todos esses fatos serão 

analisados para verificar se as ações tomadas foram adequadas ou será 

necessário recomendações ou alterações em procedimentos operacionais. 

− Ações visando a solução definitiva do problema para (exceto para os 

casos de problemas externos, ou seja, não são da alçada da PCH). Aplicar 

ferramentas da qualidade na análise, definindo o que será feito, porque 

isso será feito, quem fará isso e quando será feito. Definir datas dessas 

ações que deverão ser acompanhadas e cumpridas. 

− Descrição da causa fundamental que ocasionou a falha, ou seja, a causa 

raiz do problema. Por exemplo, uma ocorrência relativa a baixo nível de 

óleo de uma determinada unidade hidráulica, a causa fundamental não 
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pode ser baixo nível de óleo, vazamento seria simplório. O ideal é 

descobrir o que causou o vazamento de óleo: furo em mangueira 

ocasionado por atrito? Afrouxamento de conexão? Falha de montagem? 

Erro de projeto? Falha de manutenção e/ou operação? 

− Responsáveis pela elaboração do relatório e avaliadores da ocorrência. 

− Anexos (oscilografias dos relés, desenhos, manuais, sequência de 

eventos que alarmaram gráficos do sistema supervisório, outros que 

colaborem ou colaboraram na avaliação da ocorrência). Todas as 

informações utilizadas para compor a análise de ocorrência e que foram 

úteis para elucidar a causa fundamental ou que serão úteis para futuras 

ocorrências. 

− Estado da ocorrência - encerrada, em análise ou em implantação de 

melhoria. Encerrada significa que a causa fundamental foi encontrada e 

uma ação foi tomada para resolver definitivamente o problema, e 

eventualmente pode ser reaberta mediante fato novo que comprove que a 

causa fundamental não havia sido efetivamente descoberta ou totalmente 

solucionada. Em análise significa que a causa fundamental esta sendo 

estudada, faltando informações complementares para finalizar ou 

simplesmente não foi possível com os dados coletados chegar a uma 

conclusão, podendo permanecer em análise por tempo indeterminado. 

 As ocorrências devem ser elaboradas em conjunto com a operação e 

manutenção e exaustivamente discutidas até a descoberta da causa raiz e sua 

eliminação. Em um primeiro momento ela deve ser preenchida pela operação 

(operador do turno no momento da ocorrência), subsequentemente discutida em 

conjunto com a equipe de manutenção e demais operadores. Deve ser levada ao 

conhecimento de todos como forma de replicar o conhecimento das providências 

tomadas na solução. A figura 10 mostra um fluxograma de análise de ocorrência. 
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INICIO
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REGISTRAR AÇÃO 
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ARQUIVAR 
RELATÓRIO DE 
OCORRÊNCIA

 

 

Figura 10 - Fluxograma de Ocorrência 
 

 Para facilitar a organização desses relatórios de ocorrência deverá ser 

elaborado um modelo padrão, conforme modelo apresentado no apêndice 2, sendo 

numerado em ordem cronológica de acontecimento, com cada ocorrência tendo seu 

próprio número. Outra medida facilitadora é colocar no título da ocorrência a causa 

raiz e ou o motivo da atuação, ficando assim fácil de relacioná-las mesmo após 

muitas ocorrências. 
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 No próprio modelo padrão de relatório de ocorrência deverão constar 

instruções detalhadas de preenchimento, ou quando for o caso elaborar um manual 

de preenchimento dos relatórios de ocorrência. Assim, todos os colaboradores a 

qualquer tempo poderão dirimir dúvidas quanto ao formato e preenchimento 

evitando uma variedade de modelos e formas que dificultam o entendimento e 

organização. 

 

2.4.2.8 Ferramenta de gestão da manutenção 

 Uma ferramenta de gerenciamento da manutenção facilita o controle e 

acompanhamento da manutenção. Temos atualmente no mercado diversos 

softwares que executam essa função, entretanto para que o mesmo seja uma 

ferramenta útil ele deve possuir as seguintes características básicas: 

• Ser de fácil compreensão; 

• Ter interface amigável - ter agilidade no acesso e execução das suas 

funcionalidades, ou seja, um comando que seja efetuado não pode 

demorar mais que poucos segundos, pois caso contrário cairá em 

descrédito e ou desuso; 

• Englobar todas as atividades de manutenção: controle de manutenções 

corretivas, preventivas e preditivas; 

• Facilidade de pesquisa de manutenções anteriores, inclusive com a 

funcionalidade de aplicação de filtros. Em um ou dois anos de manutenção 

será relativamente fácil, mas após cinco, dez ou mais a quantidade de 

informações será imensa; 

• Pesquisa por equipamento, facilitando verificar quais manutenções 

anteriores efetuadas, quais os tipos de manutenções realizadas, materiais 

utilizados e soluções implementadas, qual a data, qual funcionário 

executou; 

• Capacidade de inserção de arquivos auxiliares: desenhos, fotos, vídeos, 

relatórios, croquis, emails e outros; 

• Banco de dados com capacidade adequada para muitos anos inclusive 

mantendo a operacionalidade mesmo com o aumento do mesmo. Cabe a 

avaliação na questão da segurança da informação e confiabilidade do 

mesmo; 
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• Possibilidade de personalização segundo as características de cada 

empresa. Colocação de logomarca, adequação a procedimentos internos 

da empresa, entre outros; 

• Possibilidade de controle de materiais do almoxarifado contendo as 

seguintes informações: custo do imobilizado disponível, custo das peças 

utilizadas na manutenção, controle de estoque, aplicação do material, 

frequência de uso e compra do material; 

• Facilidade de acesso e criação de relatórios. Quando se fala em 

funcionalidade imagina-se uma ferramenta integrada que possibilite coletar 

informações de forma ágil e no formato mais adequado para envio ou 

compartilhamento com outras pessoas; 

• Controle financeiro da manutenção, para que a qualquer tempo seja 

possível avaliar e controlar os custos de manutenção. 

 A ferramenta, por mais avançada que seja é dependente do usuário inserir as 

informações pertinentes a sua atividade, caso contrário ela se torna obsoleta. A 

consulta aos usuários antes de adquirir qualquer software pode evitar que a mesma 

caia em desuso por dificuldades de operacionalização ou simplesmente por gerar 

uma burocracia muito grande, ou seja, ser uma ferramenta que atrase ou dificulte a 

manutenção. O colaborador que irá utilizar precisa discernir que a ferramenta auxilia 

e facilita o seu dia a dia de manutenção. 

 O supervisor da PCH poderá utilizar os dados do software para acompanhar 

os trabalhos de manutenção, gastos de material e tempo de execução de cada 

atividade. Entretanto, a questão de tempo de execução pode se tornar uma 

ferramenta de pressão adicional, ocasionando eventualmente menor tempo de 

execução, entretanto com comprometimento da qualidade. 

 Uma ferramenta que deve ser avaliada ao se adquirir um software de 

manutenção é a possibilidade de controle da periodicidade de manutenções 

preventivas, por exemplo, através de períodos de tempo (dias, semanas, meses e 

anos) e ou numero de horas trabalhadas. Neste tipo de controle o software informa 

quando foram as últimas manutenções e quando deverá ser a próxima. 

Considerando a quantidade de informações disponíveis para controle seria 

humanamente impossível lembrar-se de todas as datas. As planilhas e textos não 

são muito efetivas para esse tipo de controle ou até antiquadas. 
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 A possibilidade de registrar a intervenção, o material utilizado, desenhos 

relacionados, fotos, vídeos, equipe que participou com respectivos nomes, 

quantidade de horas utilizadas e principalmente um campo de registro para 

descrição do problema, descrição da solução e dificuldades encontradas. Estes 

dados são fundamentais para o histórico de manutenção, pois são o registro das 

ações efetuadas, auxiliando assim futuras manutenções. Essas informações devem 

ser utilizadas tanto no planejamento (duração, material a ser utilizado, equipe, etc.) 

como também na solução do problema. 

 O histórico de manutenção deve estar relacionado a cada equipamento ou 

sistema, por exemplo, uma unidade hidráulica do regulador de velocidade com duas 

bombas de engrenagens idênticas. Devem ser providenciados meios de diferenciá-

las, pois para efeito de manutenção cada uma delas deve ter um histórico distinto. 

Desta forma, mesmo após anos será possível identificar rapidamente quais 

componentes foram trocados, quais defeitos apresentaram em determinado período. 

 A ferramenta de gerenciamento de manutenção traz benefícios 

incomensuráveis desde que adequadamente aplicada e utilizada pelos 

colaboradores e ou usuários (principalmente da manutenção). Os treinamentos de 

utilização da ferramenta não bastam, será preciso que todos sejam imbuídos da 

importância e, portanto motivados a usar a mesma. A ferramenta não será útil se os 

usuários não utilizarem ou utilizarem inadequadamente, como, por exemplo, nas 

seguintes situações: 

− Fornecer informações imprecisas de materiais utilizados, o que pode 

acarretar informações imprecisas no estoque o que pode ocasionar a falta 

de reposição do mesmo no almoxarifado. Futuramente pode levar a 

atrasos em manutenções em função do desconhecimento da falta do 

referido material, consequentemente maiores custos de manutenção, 

indisponibilidades maiores do equipamento, entre outras. 

− Não preenchimento de informações, ocultar dados de leitura, falta de 

clareza na explanação das atividades efetuadas, entre outras questões. 

Esse histórico de manutenção preenchido de forma errônea é pior que não 

preencher, pois poderá levar a medidas equivocadas quando outro 

colaborador se utilizar destas informações. 



59 

 

 

 Há que se entender que a ferramenta auxilia no controle da manutenção e 

consequentemente tem impacto direto no desempenho de geração de energia. 

Entretanto, nada substitui o indivíduo com todas as suas possibilidades de erros, 

problemas de relacionamento, intempestividades, ou seja, com todas as suas 

peculiaridades. Um técnico de manutenção novato por mais conhecimento teórico e 

do histórico de manutenção da PCH que possua, terá dificuldades de resolver 

problemas, pois ele precisa passar pela experiência prática. O pânico ou apreensão 

inicial quando ocorre a atuação de proteção e o mesmo precisa identificar e 

solucionar o problema mediante a descrença, indiferença, pressão das pessoas que 

o cercam ou insegurança de não conseguir fazê-lo. Por isso, a experiência em 

campo é fundamental e a perda de um profissional com essa característica, 

acrescido à inexistência de um histórico de manutenção é imensurável e irreparável 

para uma PCH. 

 

2.4.2.9 Gestão de materiais e equipamentos 

 Normalmente os materiais sobressalentes são adquiridos em um pacote 

contratual, ou seja, se contrata o equipamento e junto seus respectivos 

sobressalentes, portanto chegarão na PCH por ocasião da montagem. 

 O armazenamento precário ocasiona facilmente o extravio ou até mesmo 

dano por falta de acondicionamento adequado. Pode ocorrer também do fornecedor 

(durante a montagem) utilizar o sobressalente em substituição ao que deveria ser 

instalado em virtude de defeito, permanecendo então na PCH um equipamento 

defeituoso.  

 A estruturação do almoxarifado no momento que começam a serem 

entregues os primeiros equipamentos quer seja os diretamente aplicáveis ou 

sobressalentes permitem o controle de forma documental através de registro, teste e 

armazenamento de todos os equipamentos. Tratamento similar deve ser 

implementado aos resquícios de obra, ferramental e dispositivos de montagem e 

desmontagem fazendo uma triagem do que é aproveitável e o que é lixo. 
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a) Almoxarifado  

 Após a construção da PCH restam diversos materiais que são chamados 

sobras de obra, materiais comprados em excesso, materiais substituídos ou que 

simplesmente não foram aproveitados. Alguns estão em boas condições, outros em 

situação um pouco melhor e outros sem a mínima condição de uso. Além disso, nas 

sobras de obras tem muitos materiais que tiveram uso durante a fase de construção, 

mas que durante a fase operacional são inúteis, apenas ocupam espaço. 

 Caberá a equipe de operação e manutenção efetuar primeiramente a 

separação do material de boa qualidade do material descartável, feito isso deverá 

ser classificado, organizado e cadastrado (nomes e quantidades) em planilha ou 

software apropriado. 

 Dentro dos critérios de classificação pode-se citar: 

− Materiais tóxicos, inflamáveis; 

− Materiais com prazo de validade determinada; 

− Classificação quanto a forma de armazenamento, protegido do tempo, 

manter em embalagem plástica, ambiente desumidificado; 

− Classificar quanto a área: materiais eletroeletrônicos, mecânicos e civis; 

− Classificação quanto a peso e tamanho; 

− Tipo de utilização: uso geral, aplicação específica (sobressalente), uso 

eventual; 

− Ferramentas e dispositivos de montagem e desmontagem. 

 Em virtude das características de uma PCH é financeiramente inviável manter 

um almoxarife em tempo integral para manter, entregar, receber, controlar e 

organizar o almoxarifado, é preciso que a equipe seja otimizada. Portanto o mais 

adequado é que a própria equipe alocada seja responsável por essas atividades, até 

porque o volume de movimentação de material é pequeno exceto para longas 

paradas de manutenção programadas. 

 Toda qualquer área a limpeza e organização são primordiais. Quando falamos 

de almoxarifado, devemos imaginar um local com materiais dispostos de forma a 

facilitar a sua localização em um momento urgência. 

 O primeiro passo a ser feito é solicitar a colaboração de toda a equipe para 

fazer a classificação, organização e cadastramento dos materiais, pois esta 

atividade conjunta permitirá: 
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− Integrar toda a equipe de operação e manutenção; 

− Conhecer os materiais disponíveis e sua localização; 

− Especificar os materiais utilizados, quando necessário; 

− Valorizar a importância de um almoxarifado, pois terão consciência do 

trabalho realizado e manterão este ambiente organizado. 

 É essencial o uso de um software com possibilidades de inserção da 

localização, estoque mínimo e máximo, alerta de compras, quantidades, fabricantes 

e ou fornecedores (dados para contato), preços da última compra, forma e local de 

armazenamento, etc.. 

 Entretanto, não basta ter o software, é necessário que o mesmo seja 

alimentado regularmente (toda semana) para que seja efetivo, sendo que esta 

recomendação vale para a organização (inspeções mensais) e controle de estoque. 

 A localização não pode ser genérica (sala X). Esta deve ser específica o 

suficiente para que o material seja localizado em questão de minutos, mesmo a 

pessoa desconhecendo o material procurado. A identificação por meio de etiquetas 

com o nome e código do produto facilita na retirada e na reposição do material. Para 

os casos de materiais sobressalentes cabe um cuidado adicional: manter um aviso 

do local de aplicação do mesmo. Isso evita, por exemplo, que um parafuso 

sobressalente do gerador seja usado para outro fim que não aquele para o qual está 

reservado. 

 A forma de armazenamento é essencial, pois determinados produtos e 

equipamentos tem peculiaridades que devem ser respeitadas; um exemplo são 

equipamentos eletrônicos que são sensíveis à umidade e que requerem um 

ambiente desumidificado. De nada adianta manter um material e ou equipamento 

em estoque imaginando que no momento do uso estará disponível, sendo que o 

mesmo tenha se deteriorado em função da forma inadequada de armazenamento. 

 Outro fator a ser observado é o teste de equipamentos quando do retorno de 

manutenção. Exemplo: uma determinada bomba queimou a isolação e foi 

substituída por uma sobressalente. Quando a bomba danificada retornar da 

manutenção deverá ser testada mesmo que permaneça em estoque como material 

sobressalente. 

 As entradas e saídas de materiais do almoxarifado podem ser preenchidas 

em folha específica para este fim na entrada do almoxarifado, semanalmente deverá 
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ser feito a atualização do estoque no sistema (software ou planilha). Uma auditoria 

anual irá verificar o que consta em meio físico (materiais em estoque) e o que esta 

em meio digital (materiais listados). 

 

b) Materiais sobressalentes 

 A definição do estoque de sobressalentes não é uma ciência exata. Seria 

muito simples ter no estoque do almoxarifado uma peça disponível para cada item 

instalado na PCH, entretanto os custos desses materiais imobilizados seria muito 

alto. Portanto, o que deve ser feito é uma avaliação do risco quanto a perda geração 

caso determinado material não esteja disponível em estoque. 

 Alguns fatores são preponderantes na determinação do estoque de 

sobressalentes: 

− Criticidade do material: avaliar os impactos na geração de energia, caso 

ocorra a falha do material. Um exemplo de material crítico é o 

transformador de potência. Em uma região onde há períodos chuvosos e 

estiagem bem definidos deve-se considerar se o equipamento é comum 

para a(s) outra(s) unidade(s); 

− Custo do material: há materiais que em virtude do custo reduzido 

compensa ter em estoque não apenas uma, mas várias unidades. 

− Disponibilidade para compra: determinados materiais o fabricante tem um 

estoque em virtude da própria demanda, entretanto há outros que são 

fabricados sob encomenda e portanto requerem um prazo maior para 

entrega.   

− Material nacional ou importado: material nacional tem um prazo de entrega 

reduzido ao contrário do importado que depende dos tramites 

alfandegários (desembaraço) aos quais não há como prever o tempo de 

entrega. Outro detalhe são os casos em que o revendedor e ou fornecedor 

é nacional, entretanto o produto é importado, o desconhecimento deste 

detalhe poderá gerar imprevistos indesejáveis. 

− Histórico de falhas: conhecer o tempo de vida útil do material por histórico 

no próprio empreendimento, experiência da manutenção e ou informação 

do mercado. Outro indicador são falhas ocorridas no processo de 

comissionamento e a quantidade de falhas. 
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− Localização do empreendimento: um empreendimento localizado próximo 

de grandes centros industriais, fato não comum para PCH, tem uma 

facilidade maior quanto a prazos de entrega. Para empreendimentos 

localizados em cidades do interior de estados não industrializados e meios 

de transporte limitam os prazos de entrega. 

− Validade: determinados produtos tem prazo de validade, o que pode ser 

um fator limitador na questão de quantidade a ser mantida em estoque.  

 Tendo os sobressalentes em estoque é preciso controlá-los, de forma a evitar 

que após o uso o mesmo seja reposto, é onde entra a definição do estoque a ser 

mantido no almoxarifado. 

 A definição do estoque leva em consideração a quantidade máxima do 

material a ser mantido no almoxarifado e a quantidade mínima, ou seja, quando for 

comprar determinado material compra-se até o limite do estoque máximo e quando 

se atinge o estoque mínimo, solicita-se nova compra. 

 Cada sobressalente deve ter um cadastro específico, informando-se o contato 

do fabricante e/ou fornecedor, nome da pessoa, telefone e email atualizados, preço 

da última compra, prazo de entrega e outras observações que se julgarem 

necessárias e relevantes.  

 

c) Ferramentas, instrumentos e equipamentos de manu tenção. 

 As ferramentas precisam ser controladas da mesma forma que os materiais, 

pois são parte essencial no auxílio às atividades de operação e manutenção. No 

Apêndice 3 há uma sugestão de lista de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

para uso da manutenção. Longe de ser uma lista definitiva, é apenas uma lista de 

balizamento, devendo ser acrescentada ou retirada em função das características de 

cada PCH.  

 Alguns equipamentos e ferramentas necessitam de uma especificação 

adequada em virtude das características da usina, podemos citar como exemplo: 

paquímetro, torquímetro, escada, micrômetro, dinamômetro, detector de tensão, 

aterramento temporário. 

 A improvisação de ferramental leva a falhas de manutenção e possibilidades 

de acidentes do trabalho. Sempre que forem detectados defeitos ou avarias em 

ferramentas, instrumentos e ou equipamentos deve-se solicitar sua troca imediata. 
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 Instrumentos de testes tais como multímetros, megômetros, alicate 

amperímetros, detector de tensão, fasímetro deverão passar periodicamente por 

testes de verificação das condições de uso, bem como aferição para garantir a 

funcionalidade dos mesmos em qualquer período. 

 

2.4.2.10 Arquivo técnico 

 O arquivo técnico é formado por toda a documentação pertinente à PCH 

desde a sua fase de projeto, e é composto dos seguintes itens: 

− Relatórios de viabilidade econômica; 

− Relatórios geológicos;  

− Relatórios de escavações; 

− Cronogramas de construção, montagem e comissionamento; 

− Fotos de todo o período construtivo, montagem, comissionamento e 

operacional; 

− Relatórios de andamento das atividades; 

− Emails trocados com projetista, fabricantes, fornecedores, consultores, 

concessionárias de energia, entre outros; 

− Atas de reunião; 

− Inspeções de fábrica; 

− Protocolos de entrega de documentos e equipamentos; 

− Testes e ensaios de fábrica, de comissionamento; 

− Vídeos; 

− Manuais de equipamentos; 

− Catálogo de fabricantes e fornecedores; 

− Relatório de análises de óleos; 

− Instruções de operação; 

− Relatórios de meio ambiente; 

− Cartas e ofícios enviados  

− Projetos civis, mecânico, elétrico; 

− Estudos de proteção; 

− Certificados de garantia; 

− Certificados de calibração; 
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− Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), Programa de 

condições e meio ambiente de trabalho (PCMAT) e Laudo técnico de 

condições ambientais do trabalho (LTCAT); 

− Relatórios de segurança do trabalho. 

  

Alguns documentos citados acima provavelmente nunca mais serão usados 

após a construção e a montagem do empreendimento, mas devem ser devidamente 

arquivados e protegidos. Alguns estão em meio digital outros em papel, portanto 

deve-se ter um local que permita armazenar ambos de forma que não se danifiquem 

com o passar dos anos e que sejam de fácil acesso, bem como facilmente 

identificáveis.  

 
 

a) Projetos 

 São a base de consulta para identificar modelos de peças, local de 

montagem, forma como foi construída, folgas de projetos, fabricante, especificação, 

tipo do material, localização, forma de ligação, interligação, dentre outros aspectos. 

Durante a fase de construção, montagem e comissionamento ocorrem modificações 

e ao final da mesma deve ser emitido o documento final, ou seja, o projeto como 

construído. 

 O projeto como construído é essencial para a manutenção e operação pois  

garante a confiabilidade do que foi efetivamente implementado em campo, essencial 

para o trabalho de operação e manutenção. A dificuldade para se encontrar um 

defeito de um equipamento que não mostre as interligações elétricas reais 

demandará um esforço adicional. 

 Diante de qualquer alteração em campo, os técnicos devem efetuar as 

alterações nos projetos da PCH. A alteração não pode significar o descarte do 

projeto antigo, mas apenas uma revisão atualizada, pois futuramente pode ser 

necessário verificar o projeto da revisão anterior. 

 

b) Manuais 

 Servem de consulta para operação e manutenção tanto para verificar forma e 

meios de operação, periodicidades de manutenção preventiva, guias para 
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manutenção com informações passo a passo, forma de identificação de falhas, 

contato do serviço de atendimento ao consumidor e rede de autorizadas. 

Logicamente nem todos possuem essas informações, mas fornecem um guia 

essencial de apoio as equipes de manutenção e operação. 

 

c) Ensaios e testes de equipamentos 

 Registros de testes e ensaios efetuados no equipamento e servem para 

balizar os outros testes e ensaios que forem elaborados subsequentemente no 

período operacional da PCH. Através da análise comparativa das mesmas poderá 

se identificar alterações de características que comprometem ou comprometerão 

futuramente o desempenho, portanto servindo de ferramenta de diagnóstico para a 

manutenção. 

 

d) Atualização, controle e organização. 

 O arquivo técnico não é algo imutável, ou seja, estará constantemente 

abastecido de novas e imprescindíveis informações. A todo momento são geradas 

novas informações em papel ou meio digital concernentes a operação e manutenção 

da PCH que precisam ser arquivadas de forma sistemática e organizada por todos 

que a utilizam. Um defeito ocorrido há um mês poderá tornar a ocorrer novamente 

após cinco anos, por exemplo, se essa informação estiver disponível facilmente 

poderá agilizar o seu reparo. Caso contrário não terá validade alguma, pois será 

uma informação inútil. É imprescindível que as informações existentes no arquivo 

técnico sejam do conhecimento de todos os colaboradores e que todos sejam 

imbuídos da necessidade de manter o controle e organização do mesmo. 

 Deve ser disponibilizado um software para organização e controle do arquivo 

técnico da mesma forma que uma biblioteca, pois permitirá a pesquisa da 

localização, cadastramento de usuários, controle de uso e retirada de documentos. 

O uso deste tipo de ferramenta é essencial para a operação e manutenção mediante 

a importância das informações armazenadas no arquivo técnico. 
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e) Segurança da informação 

 As informações geradas pela operação e manutenção da PCH estão 

essencialmente em meio digital e devem ser guardadas no arquivo técnico. Isto 

engloba fotos digitais, vídeos, emails, relatórios, oscilografias, histórico de geração, 

sistema digital, banco de dados de manutenção e operação, além de outros 

documentos digitais.  

 Todas as informações devem ser protegidas por meio de um sistema de 

backup confiável e constantemente testado quanto a funcionalidade. Existem 

sistemas atuais que fazem os backups automaticamente, sendo uma tarefa 

razoavelmente simples, mas essa facilidade propicia que numa eventual falha do 

sistema não seja identificado. Isto pode levar a perda de dados importantíssimos 

para a usina, dados estes que não há como recuperar. Um banco de dados de 

histórico de manutenção é uma perda irreparável, não sendo possível a recuperação 

a menos que se tenha o backup. 

 Os relés de proteção, os quais têm valores ajustados com base nos cálculos 

de do projetista de proteção, portanto é necessário que se faça a coleta dessas 

informações e que sejam armazenadas para evitar perda desses dados. Regulador 

tensão, regulador de velocidade e demais controladores lógicos programáveis 

também devem ser coletadas as lógicas de programação para evitar a possibilidade 

de perda dos mesmos. 

 

2.4.3 Meio ambiente  

 A obtenção das licenças ambientais para instalação do empreendimento tem 

dificultado a implantação de vários projetos de PCHs. Portanto, é fator muito 

observado durante a fase de projeto e construção, pois há sérios riscos de embargo.  

 Mesmo após a obtenção da licença de instalação e primeira licença de 

operação, há vários aspectos que devem ser observados, sendo que algumas 

condicionantes exigidas pelo órgão ambiental durante a construção permanecem 

durante todo o período operacional da PCH.  

 A complementação das exigências do órgão ambiental, ao qual a PCH esta 

subordinada, através de ações adicionais pode representar uma forma de 

demonstrar a preocupação e cuidado do empreendedor quanto as questões relativas 

a preservação do meio ambiente. 
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2.4.3.1 Aspectos legais  

 As exigências do órgão ambiental sejam em âmbito federal ou estadual, 

precisam ser cumpridas ou justificadas, caso contrário o empreendimento poderá ser 

multado. A fiscalização ambiental, normalmente anual, visa verificar se o que 

constam nos relatórios enviados e protocolados está efetivamente sendo executado. 

a) Licenciamento Ambiental  

Para a fase de operação e manutenção, o órgão ambiental responsável 

solicita uma série de medidas mitigatórias a serem cumpridas pelo empreendedor, e 

o acompanhamento é feito por relatórios periódicos e inspeções dos agentes do 

órgão. A figura 11 apresenta o fluxograma de obtenção e ou renovação da licença 

de operação. 
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Figura 11 - Fluxograma de Meio Ambiente 
 

 Comparativamente, as dificuldades no processo de implantação são maiores 

que na fase de operação e manutenção, portanto nesta fase ela se torna uma 

atividade complementar, mas não irrelevante. As multas podem atingir valores altos 
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e há o risco de não obter a renovação da licença de operação, o que significa deixar 

de gerar energia. 

 

b) Programas ambientais 

 Quando da elaboração dos estudos de impacto ambientais e posterior licença 

de instalação, várias condicionantes ambientais são determinadas pelos órgãos 

ambientais. 

 Entre estas estão os programas ambientais que devem ser elaborados pelo 

empreendedor, podendo variar desde alguns anos até o final da concessão. Os 

programas mudam desde a região, bacia em que está inserido o empreendimento 

até o órgão ambiental e seu corpo técnico. Alguns programas mais comuns exigidos 

são: gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, monitoramento da 

ictiofauna, monitoramento hidrossedimentométrico, conservação e uso do entorno 

do reservatório, monitoramento da qualidade da água, entre outros. 

 Manter uma equipe local ou mesmo manter uma pessoa para monitorar estes 

programas ambientais não é viável economicamente, portanto sugere-se ao 

empreendedor a contratação de uma empresa especializada. Periodicamente 

(conforme periodicidade exigida pelo órgão ambiental) deve-se efetuar o 

levantamento de campo, implantação das medidas e elaboração dos relatórios para 

encaminhamento e protocolo junto ao órgão. 

 

c) Níveis de controle de montante e jusante determi nados pelo órgão 
ambiental 

 A diferença de nível entre montante e jusante de uma PCH é fator importante 

na geração, pois determina a força da água e consequentemente o potencial de 

geração hidrelétrica. As PCHs pela sua característica de usinas a fio de água, o 

reservatório não permite a acumulação de água por períodos extensos, 

normalmente apenas algumas horas.  

 O nível mínimo do reservatório é determinado pela condição operacional das 

unidades geradoras, ou seja, quanto menor o nível menor a queda disponível 

consequentemente menor rendimento de geração (engolimento de água maior para 

uma mesma geração, melhor condição de geração é obtida com nível de montante 

máximo). As curvas de rendimento podem ser verificadas na “curva de colina”, 
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mostradas no Anexo 2. Neste gráfico, fornecido pelo fabricante de turbinas, 

relaciona-se a queda, vazão, geração e o rendimento. 

 A linha verde fornece o ângulo de abertura do distribuidor. A área pontilhada 

em roxo fornece os limites operacionais da turbina estipulados pelo fabricante, fora 

da área irá ocorrer um aumento de vibração e cavitação. 

 Na jusante, a principal restrição é ambiental, principalmente rios piscosos nos 

quais a população ribeirinha busca seu sustento e a falta de água pode ocasionar a 

mortandade de peixes. 

 Para manter uma vazão normal, são instaladas válvulas que permitem o 

escoamento de uma vazão constante, chamada de vazão sanitária, normalmente 

com valores de vazão determinados pelo órgão ambiental. Outra opção é manter 

uma válvula ou comporta de prontidão, quando for necessário parar as unidades 

geradoras ou por algum motivo pararem intempestivamente, abrem-se as mesmas 

permitindo  assim que a vazão se mantenha constante. 

 Mesmo que durante a operação normal se mantenha o nível de montante na 

crista da barragem, ou seja, próximo do vertimento, quando do bloqueio da geração 

não irá ocorrer o vertimento imediato. Pelo contrário, haverá um tempo para início da 

transposição da água pelo vertedouro da barragem. Esse tempo depende da vazão 

e tamanho do reservatório. 

 Caso o órgão ambiental, por desconhecimento ou negligência, não determine 

ou mesmo determine vazões e níveis insuficientes, cabe ao proprietário garantir a 

preservação do meio ambiente, pois em caso de danos ambientais isso irá incorrer 

no pagamento de multas e ou reclamações da população da área abrangida pelo 

empreendimento, como, por exemplo, pela falta de peixes e pela qualidade das 

águas. 

 

2.4.3.2 Contingências ambientais 

 Considerando que a necessidade de preservação do meio ambiente é uma 

necessidade para sobrevivência dos indivíduos e, logicamente, do empreendimento, 

devem ser elaborados contingências para todos os casos possíveis de ocorrer dano 

ambiental. A elaboração e aplicação da contingência nem sempre evita o dano; 

entretanto, minimiza os impactos, ao mesmo tempo que demonstra ás autoridades a 

preocupação com o meio ambiente. 
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a) Resgate de peixes 

 Quando há a necessidade de manutenção das unidades geradoras, 

principalmente verificação e ou inspeção da turbina, faz se necessário o 

esgotamento da água do conduto e do tubo de sucção. Quando do fechamento das 

comportas de montante e jusante peixes podem ficar presos no local sendo então 

necessário um procedimento para o resgate dos mesmos. 

 Normalmente um simples passaguá resolve a questão de resgate, coleta em 

recipiente de tamanho adequado e consequente retorno dos peixes ao rio. 

 

b) Resgate de animais  

 Toda a região em torno do rio e reservatório é o local de refúgio de animais, 

principalmente pela necessidade de água. Com a implantação das áreas de 

preservação permanente e reflorestamento após a construção, o entorno da PCH se 

torna um local de refúgio de animais silvestres. Entretanto, eles acabam tendo que 

lidar com situações as quais eles não estão preparados e que podem se tornar 

armadilhas para os mesmos: taludes íngremes, canais, poços entre outros. 

 Toda contingência para resgate de animais antes de ser elaborada deve 

avaliar quais as espécies presentes na região de implantação do empreendimento, 

para então buscar os meios adequados de resgate para cada variedade. 

Evidentemente determinados locais devem ser segregados para evitar que os 

animais adentrem, pois o resgate pode se tornar penoso e muitas vezes até 

perigoso. 

 Canais mesmo de pequenas dimensões devem ser cercados em toda a sua 

extensão, evitando assim o risco para animais e inclusive pessoas. 

 

c) Vazamento de óleo dos transformadores e ou das u nidades 
hidráulicas  

 Os transformadores tem contenção de óleo onde o mesmo ficará segregado 

em caso de vazamento. O óleo das unidades hidráulicas quando vazam vão para o 

poço de drenagem, onde há uma caixa separadora de água e óleo que evita que o 

mesmo vá para o leito do rio (em condições normais). 

 Outras situações também podem ocorrer, tais como vazamento de óleo no 

transporte, e/ou no local de armazenamento. Portanto, devem ser levantadas todas 
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as situações possíveis de contaminação do solo e da água através de óleos e 

graxas, pois mesmo um sistema de contenção, separação e segregação de resíduos 

podem falhar. 

 O vazamento de óleo e graxa no rio são situações extremamente difíceis de 

controle em virtude da capacidade do óleo se espalhar na água. Assim, recomenda-

se manter na planta um kit de emergência ambiental (turfa, manta absorvente e 

hidrorepelente) e respectivos procedimentos de como atuar em caso de ocorrer 

situações de vazamento de óleo e graxa, procedimentos exequíveis em quaisquer 

situação e quantidade de pessoas disponíveis. 

 A turfa é um absorvente natural, absorvendo materiais derivados do petróleo 

podendo ser utilizada em solo ou água. A manta é um absorvente sintético, absorve 

derivados de petróleo e produtos químicos (conforme especificação) tendo como 

característica principal ser hidrorepelente, ou seja, em água com óleo irá absorver 

apenas o óleo. 

 

2.4.3.3 Educação ambiental 

 Após o início de operação do empreendimento devem ser tomadas medidas 

para reparar os danos ambientais causados na implantação do mesmo, tais como 

obras de aterro, edificações, etc. Estas situações constituem-se em oportunidades 

para a implantação de ações educacionais voltadas ao meio ambiente de forma que 

os colaboradores tenham uma conscientização ambiental para tomar medidas 

proativas no desempenho da sua função. 

Essas atividades de educação ambiental devem ser implantadas antes do 

início ou logo após a operação comercial da PCH e incluem desde palestras a 

atividades de campo. 

Vale lembrar que é comum alguns empreendimentos se tornarem áreas de 

refúgio ambiental em virtude das áreas de preservação permanente e 

reflorestamento, o que demonstra ainda mais a importância destas ações 

educativas. 
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a) Coleta seletiva de lixo  

 Para implantação de um sistema de coleta de lixo, primeiramente o 

proprietário do empreendimento deve providenciar a instalação das lixeiras coloridas 

e identificadas conforme resolução No 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA (CONAMA, 2001). Somente então elaborar campanha educativa de 

coleta e seleção do lixo. Sugere-se uma palestra de cunho motivacional abrangendo 

os seguintes tópicos principais: o que é lixo, porque separar o lixo, importância para 

o indivíduo, comunidade e o planeta, consumo, importância da reciclagem. 

Posteriormente, pode ser elaboradas campanhas de coleta de lixo (envolvendo 

todos os colaboradores) como forma de criar uma cultura de reciclagem do lixo. 

 Após a campanha educativa inicial deve-se avaliar periodicamente o nível de 

comprometimento de cada colaborador e em caso de necessidade efetuar novas 

atividades educativas, para todos os colaboradores ou apenas para os novos. 

Importante salientar que não basta colocar as lixeiras, fazer a campanha educativa e 

coletar o lixo, precisa de comprometimento para que o lixo devidamente separado 

tenha uma destinação correta. 

 Mesmo que a empresa não tenha o intuito de obter uma certificação 

ambiental (ISO14001), é importante demonstrar a sua preocupação ambiental. 

Colocar apenas lixeiras coloridas sem a destinação adequada tem efeito inverso no 

colaborador. 

 Um dos maiores problemas é o destino do óleo usado, entretanto há 

atualmente no mercado empresas que fazem o recolhimento dos mesmos em todas 

as regiões do Brasil sem ônus para o empreendimento. 

 

b) Passeios ecológicos 

 Uma atividade simples e que pode ser realizada anualmente e que gera 

confraternização da equipe. Como sugestão pode ser adotada a sua realização no 

dia mundial do meio ambiente (5 de junho) ou dia mundial da água (22 de março), 

como forma conscientização ambiental. Necessário tomar cuidado para que o 

passeio não coloque em risco de acidentes os colaboradores. 
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c) Plantio de árvores  

 No dia mundial da árvore (21 de março), uma forma de educação ambiental é 

efetuar o plantio coletivo de árvores, exemplo: cada colaborador planta uma árvore 

em uma área previamente determinada pela empresa proprietária. 

Preferencialmente as árvores a serem plantadas devem ser nativas da região.   

 A educação ambiental pode ser estendida para as comunidades próximas, 

por meio de palestras e ou demonstração das atividades educativas que a empresa 

realiza durante a recepção de visitantes (é comum o receber pessoas da 

comunidade e principalmente grupos escolares interessados em conhecer o 

empreendimento). 

 

2.4.4 Segurança do trabalho 

Na operação e manutenção de uma PCH não há tantos riscos de acidentes 

do trabalho, pois a equipe alocada é pequena, as atividades são corriqueiras e os 

profissionais possuem nível de escolaridade maior. Entretanto é necessário efetuar 

medidas preventivas para evitar acidentes do trabalho, bem como cumprir as 

determinações relativas a legislação brasileira de segurança e saúde do trabalho a 

cargo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

Nas normas regulamentadoras (NRs) (MTE, 2012) é definido o que deve ser 

observado e seguido nos locais de trabalho para a segurança e saúde do trabalho. 

As NRs não são apenas balizadoras, mas são as exigências mínimas devendo cada 

ambiente laboral tomar medidas para assegurar a saúde e o bem estar do 

trabalhador. 

 

2.4.4.1 Aspectos legais  

 

a) Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPR A)  

No PPRA devem ser levantados todos os riscos por ocasião da elaboração do 

mesmo (NR 9), assim como constar as medidas preventivas existentes no ambiente 

de trabalho. O PPRA deve ser elaborado por técnico de segurança do trabalho, 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho em inspeção das 

instalações no local.  
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Por ocasião do levantamento de riscos, o profissional responsável pela 

elaboração do programa irá propor um plano de ação com medidas de prevenção, 

podendo estas ações ser treinamentos, instalação ou melhoria de equipamentos, 

campanhas de prevenção entre outros.  

O responsável pela empresa na qual esta sendo elaborado o programa deve 

conversar com o elaborador do plano de ação para evitar que o mesmo insira nas 

ações atividades inexequíveis ou que tenham um custo financeiro ao qual a empresa 

não tem como arcar. As ações devem ser efetivas na prevenção de acidentes, de 

modo a não prejudicar o trabalhador e o seu empregador. 

 

b) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional  (PCMSO) 

Mediante os riscos levantados no PPRA, o médico do trabalho irá elaborar o 

PCMSO, conforme a norma regulamentadora 7, (MTE, 2012). Neste programa irão 

constar todos os exames que cada funcionário deverá ser submetido nas seguintes 

situações: admissão, periódico, retorno ao trabalho após afastamento, mudança de 

função e demissão.  

Para a empresa o controle e acompanhamento dos exames de saúde do 

trabalhador são importantes nos seguintes aspectos: 

� Cumprir exigência legal conforme prevê a norma regulamentadora; 

� Ter conhecimento se o trabalhador esta apto a executar aquela atividade; 

� Verificar se esta ocorrendo alteração de saúde do trabalhador em virtude 

da prática laboral; 

� Proteção quanto a passivos trabalhistas, para eventuais reclamatórias. Os 

exames podem comprovar que a empresa não foi a culpada da doença 

(exemplo: o trabalhador antes da adentrar a empresa tinha uma perda 

auditiva); 

� Tomar medidas preventivas relacionadas a doenças que o trabalhador 

possa estar adquirindo em virtude do ambiente ou da atividade que esta 

executando. 

  

Uma empresa que terceirize suas atividades de operação e manutenção 

deverá se certificar quanto a aplicação das normas de segurança pela contratada, 
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incorrendo no risco de ser arrolada nos autos caso a contratada não cumpra com as 

obrigações trabalhistas 

Para o trabalhador, o controle e acompanhamento dos exames são 

importantes em virtude dos seguintes aspectos: 

� Verificar e acompanhar periodicamente sua saúde; 

� Ter consciência de que sua capacidade de trabalho não esta sendo 

afetada pela atividade laboral; 

� Verificar eventuais alterações antecipadamente sendo possível atuar 

preventivamente. 

 

c) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalh o (LTCAT) 

 O LTCAT deve ser elaborado por engenheiro de segurança ou médico do 

trabalho. O laudo irá relacionar todas as funções exercidas na empresa, 

relacionando as mesmas com as condições ambientais do trabalho. Irá definir 

mediante análise qualitativa ou quantitativa os adicionais que cada trabalhador tem 

direito a receber, insalubridade ou periculosidade. A avaliação será de acordo com o 

que consta na NR15 (atividades e operações insalubres) e NR16 (atividades e 

operações perigosas) (MTE, 2012).  

 No caso de PCHs, todos os colaboradores que trabalham no empreendimento 

têm o direito ao adicional de periculosidade, que como determina a lei paga 30% de 

adicional sobre o salário do trabalhador, inclusive horas extras, adicional noturno e 

horas “in itinere”. Horas “in itinere”  é considerado o deslocamento do trabalhador da 

sua casa ao trabalho e vice versa desde que não haja transporte coletivo regular que 

o mesmo possa fazer uso. 

 O trabalhador que não trabalha diretamente em área de risco (área interna a 

subestação e casa de força), mas adentra esporadicamente a estes ambientes tem 

também o direito ao adicional de periculosidade. O trabalhador, mesmo que definido 

no laudo que trabalhe em local insalubre e periculoso, não receberá ambos os 

adicionais, receberá o de maior reflexo salarial. 
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d) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA ) 

Dificilmente o número de trabalhadores de uma PCH irá ultrapassar o limite 

ao qual a empresa fica obrigada a compor uma CIP. Entretanto, a mesma é obrigada 

a indicar um dos trabalhadores como designado da CIPA, que deverá fazer o 

respectivo curso com carga horária de 20 horas. Este ficará encarregado de cumprir 

todas as exigências constantes na norma regulamentadora 5  que são de 

responsabilidade da CIPA (MTE, 2012):  

− Elaboração de mapa de riscos – documento onde detalha os riscos em 

cada ambiente de trabalho, a severidade dos mesmos e quantidade de 

pessoas que estão expostas. Os mapas de riscos devem ser afixados 

próximos à entrada dos ambientes e revisados anualmente.  

− Relatórios de acidentes – elaborar o relatório específico sobre o 

acontecido não com intuito de punição, mas sim para verificar todos os 

motivos que levarão ao acidente e evitar novas ocorrências.  

− Ações preventivas de segurança do trabalho.  

− Realizar verificações nos ambientes de trabalho buscando identificar 

riscos e ou situações, comportamentos que possam colocar o trabalhador 

em risco. 

− Difundir e promover ações de segurança do trabalho, tais como fornecer 

material seja por meio digital e ou impresso que tratam de questões 

relacionadas à segurança do trabalho.  

 

e) Procedimentos de segurança 

 Um conceito inserido na NR10 é o que trata do direito de recusa do 

trabalhador, quando o mesmo avaliar que a atividade a qual foi solicitado a 

execução há risco de acidente. Neste caso, ele tem o direito a recusar mediante 

documento justificando a recusa. 

 Este documento é obrigatório conforme norma, trata da análise prévia da 

atividade a ser executada e deve ser feita antes de todo e qualquer trabalho. No 

documento deverá constar a descrição da tarefa, nome e visto dos executantes 

(inclusive do operador do turno), riscos que a tarefa oferece (questões pessoais, 

meio ambiente, equipamentos, ferramentas), para cada risco encontrado deverá 

haver formas de bloqueio e eliminação dos mesmos. 
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 Além do documento citado acima deverá ser elaborado um documento que 

sirva de elo entre a operação e a manutenção. Sendo a operação responsável pelos 

equipamentos da PCH a manutenção não poderá intervir em qualquer equipamento 

sem prévio conhecimento da operação. O documento a ser utilizado deve funcionar 

da seguinte forma: a manutenção envia uma solicitação de intervenção para a 

operação, informando o equipamento no qual a atividade será executada. A 

operação avalia desde o impacto na geração, manobras a serem efetuadas e 

possíveis consequências, podendo ou não liberar a intervenção solicitada.  

 Caso seja aprovada a manutenção, o operador efetua as manobras (quando 

assim for necessário), sinaliza e bloqueia, disponibilizando assim o equipamento 

para a manutenção. Enquanto a manutenção não devolver o equipamento para a 

operação, o mesmo fica sob a responsabilidade da mesma. O retorno do 

equipamento para a operação será mediante avaliação da operação quanto às 

condições em que o equipamento se encontra (operacionalidade e limpeza) e 

assinatura de ambos registrando assim que o equipamento esta apto a retornar sob 

o controle da operação. 

 O documento em questão oficializa a relação operador e mantenedor, 

mantendo ambas equipes cientes do que esta ocorrendo em qualquer lugar do 

empreendimento, servindo de ferramenta para prevenção de acidentes. 

 

f) Cursos de segurança recomendados para PCHs 

 Uma das importantes ações para garantir a segurança no trabalho em 

qualquer empreendimento é a capacitação dos trabalhadores. Estes dependem das 

atividades desenvolvidas na central, destacando-se os seguintes treinamentos:  

− Treinamento para pilotar barco (obtenção de carteira ARRAIS amador no 

mínimo): sugere-se que dois colaboradores no mínimo façam o 

treinamento e prova de obtenção da carteira. Dentro das atividades de 

operação e manutenção será necessário efetuar inspeções que requerem 

o uso de barco.  

− Treinamento em primeiros socorros (todos os colaboradores anualmente): 

os riscos envolvidos nas atividades de operação e manutenção de uma 

PCH são variados, portanto além de ser impossível prever ou evitar 

acidentes, a distância do site até o hospital mais próximo costuma ser da 
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ordem de alguns quilômetros. Para atender os casos de acidentes, os 

colaboradores devem estar preparados para o atendimento preliminar bem 

como providenciar o transporte adequado o mais rápido possível se assim 

for necessário.  

− Curso de brigada de incêndio (todos os colaboradores anualmente): 

sugere-se realizar por ocasião da recarga anual dos extintores, os itens 

abordados são questões de uso de equipamentos de combate a incêndio 

presentes na planta, formas de prevenção e meios de extinção.  

− Curso para transporte e elevação de cargas (principalmente manutenção 

mecânica): cuidados no transporte de cargas elevadas, verificação da 

capacidade e estado dos equipamentos e acessórios utilizados na 

elevação de cargas, formas adequadas de prender, cuidado com pessoas 

próximas e testes periódicos dos equipamentos. 

− Treinamento para trabalhos em espaços confinados conforme NR33 

(MTE, 2012): voltado principalmente para o setor de manutenção, sugere-

se que, no mínimo, 3 colaboradores recebam esta capacitação para que 

sejam possíveis efetuar os trabalhos (supervisor de espaço confinado, 

vigia de espaço confinado e trabalhador de espaço confinado), todos com 

carga horária de 40 horas.  

− Treinamento NR10 básico e SEP (Sistema Elétrico de Potência) (MTE, 

2012): para todos os colaboradores que trabalham com eletricidade e nas 

suas proximidades: carga horária de 40 horas cada curso. A reciclagem 

bianual não tem obrigatoriedade de carga horária, deve ser observado o 

histórico de acidentes e incidentes estipular um número de horas. 

− Curso de CIPA para a pessoa designada pela empresa como seu 

representante: ideal é que dois colaboradores tenham o curso, pois em 

caso de desligamento de um, o outro pode assumir esta obrigatoriedade.  

− Curso de trabalho em altura: este curso conforme previsto em norma pode 

ser realizado em conjunto com outros cursos obrigatórios, entretanto a 

carga horária não pode ser inferior a 8 horas e ter periodicidade bienal. 

Somente será obrigatório o curso a partir de 27 de março de 2013, 

conforme previsto na norma regulamentadora 35. 
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Cursos adicionais devem ser previstos anualmente em virtude de 

necessidades específicas. Neste caso, é importante ressaltar que os mesmos 

divergem em virtude da localidade em que está inserida a PCH. 

− Treinamento de animais peçonhentos (todos os colaboradores): uma 

primeira avaliação deverá verificar os animais peçonhentos que existem 

na região onde esta localizada a PCH. O treinamento deve focar na 

questão do risco oferecido por estes animais, meios de proteção e formas 

de atendimento em caso de picada. 

− Curso de direção defensiva (todos os colaboradores): não 

necessariamente precise ser anual, mas efetuar reciclagem para casos de 

acidentes ou quase acidentes – implantar costume de estacionar de ré e 

uso de cinto de segurança em qualquer local.  

− Curso de produtos químicos: ser focado principalmente nos produtos 

químicos disponíveis. Cuidados no uso e manipulação, equipamentos de 

proteção necessários e atendimento em caso acidente. Deve ser mantida 

na PCH uma pasta contendo todas as Fichas de Informação de Segurança 

de Produtos Químicos (FISPQ).  

− Doenças sexualmente transmissíveis: prevista como atividade da CIPA e 

importante para preservar a saúde e bem estar do trabalhador. 

− Liderança: a atividade de operação e manutenção exige um 

comprometimento e proatividade;  

− Trabalho em equipe: desavenças e discórdias afetam diretamente o 

desempenho da equipe; 

− Equipamentos de proteção individuais: apesar dos profissionais de 

operação e manutenção normalmente terem nível de capacitação maior é 

importante frisar a importância e forma adequada de uso. Outros cursos 

que sirvam para o enriquecimento pessoal ou profissional. 

 

Uma forma de treinamento muito usual atualmente é o uso de ferramentas 

virtuais, seja através de vídeos, plataformas de ensino ou ensino a distância, pois 

são financeiramente atrativas e muitas vezes podem ser realizadas de forma 

individual. De certa forma facilita, pois não precisa desmobilizar toda uma equipe 

deixando a operação e manutenção da PCH desguarnecida. 
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A ferramenta virtual é válida desde que o seu uso não seja excessivo, pois é 

necessário investir na integração da equipe e os cursos presenciais são propícios 

para este fim.  

 

2.4.4.2 Riscos ambientais em PCHs  

As instalações das PCHs expõem as pessoas a diversos riscos: eletricidade, 

transporte e manuseio de cargas, vasos de pressão, máquinas e equipamentos, 

líquidos combustíveis inflamáveis, espaços confinados, atividades e operações 

insalubres, ergonomia, trabalho a céu aberto, trabalhos a quente, trabalhos em 

altura entre outras atividades. 

Os riscos relacionados as atividades de operação e manutenção de PCH são: 

• Risco de afogamento no reservatório  e ou canais de adução durante a 

execução de inspeções; 

• Riscos em virtude de exposição solar em trabalhos a céu aberto; 

• Riscos decorrentes de animais e insetos (aranhas, cobras, abelhas, 

escorpiões), variando em virtude da localização geográfica da PCH; 

• Riscos de acidentes com veículos (vias internas ou no trajeto até a PCH); 

• Trabalhos em altura sejam em pórticos, pontes rolantes, coberturas entre 

outras; 

• Riscos de choques mecânicos em atividades de manutenção; 

• Riscos de choques elétricos em tensões que vão desde o usual 127 V até 

230 kV (dependendo das tensões da subestação); 

• Ruído acima do limite normal do limite de tolerância (NR 15 – anexo 1), as 

unidades geradoras, compressores de ar, e/ou uso eventual de 

equipamentos (lixadeira, policorte, esmeril, retífica); 

• Riscos no transporte e elevação de carga com uso de ponte rolante e/ou 

talha; 

• Riscos químicos relacionados a uso e manipulação de óleos, graxas, 

aerossóis (liquido penetrante e revelador) entre outros produtos; 

• Riscos ergonômicos tais como postura, trabalho repetitivo e monótono, 

trabalhos em turno, stress, pressão demasiada; 
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• Riscos de incêndio em virtude da existência de óleos sob pressão, 

armazenamento de combustíveis, vegetação em torno do site, curto 

circuitos entre outros; 

• Projeção de partículas no uso de ferramentas abrasivas (lixadeira, 

esmeril, policorte, retífica); 

• Riscos de trabalhos em espaços confinados; 

• Máquinas e equipamentos rotativos. 

 

2.4.4.3 Equipamentos de proteção coletiva e individ ual 

A empresa é obrigada a fornecer todos os equipamentos de segurança 

individual (EPI) e coletivo (EPC) necessários a proteção do trabalhador sem custo 

para o mesmo, treiná-lo e exigir o uso. Prioritariamente a empresa deverá adotar os 

EPCs, não sendo possível a proteção completa do trabalhador então como medida 

adicional o uso dos EPIs.  

A adoção dos EPCs e EPIs é importante para a proteção do trabalhador em 

caso de acidentes, eles não impedem, mas minimizam os efeitos dos mesmos.  

No quadro 1 são listados os equipamentos de proteção coletiva e individual, 

normalmente necessários para uso dos colaboradores nas PCHs: 

 

Item Descrição Quantidade 
1 Capacete classe B 1 por funcionário 

2 Botina de segurança 1 por funcionário 

3 Óculos de proteção incolor 1 por funcionário 

4 Óculos de proteção lente escura 1 por funcionário 

5 Creme protetor pele óleo resistente 1 por usina 

6 Protetor solar  2 por usina 

7 Protetor auricular  2 por funcionário 

8 Máscara de solda 1 por usina 

9 Óculos solda oxiacetilênica 1 por usina 

10 Perneira 1 por funcionário 

11 Calça e camisa segurança NR10 1 por funcionário 

12 Avental raspa de couro 1 por usina 

13 Luva de raspa de couro  2 por usina 

14 Luva de segurança elétrica 1 por usina 

15 Luva de vaqueta 1 por funcionário 

16 Luva pigmentada 1 por funcionário 

17 Máscara com filtro químico 1 por usina 
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Item Descrição Quantidade 

18 Máscara descartável  1 por funcionário 

19 Capa de chuva 1 por funcionário 

20 Bota de borracha 2 por usina 

21 Luva látex  1 por funcionário 

22 Colete salva vidas 2 por usina 

23 Cinto paraquedista  2 por usina 

24 Cones de sinalização 10 por usina 

25 Corrente plástica amarelo\preto 100 metros por usina 
 

Quadro 1 - Lista de Equipamentos de Segurança 
 

Vale destacar os seguintes aspectos relacionados ao uso e aplicação dos 

itens do quadro 1: 

− Capacete classe B com jugular: importante definir os locais onde é 

obrigatório o uso. Durante a obra de construção em todos os locais é 

obrigatório, durante a operação comercial grande parte dos riscos são 

alterados permitindo uma maior flexibilidade para o uso do capacete de 

segurança; 

− Calçado de segurança sem biqueira de aço: a biqueira de aço não deve 

ser usada em virtude dos riscos elétricos (previstos na NR10). O calçado 

de segurança é obrigatório a todos os colaboradores dentro do site e 

eventuais visitantes permitir apenas com calçados fechados, desde que 

não adentrem em áreas de risco (subestação e próximas a painéis 

elétricos); 

− Óculos de proteção incolor: para colaboradores que fazem uso de óculos 

de grau a empresa deverá providenciar que a lente seja incorporada aos 

óculos de proteção (sem ônus para o colaborador); 

− Óculos de proteção lente escura: para trabalhos externos para proteção 

contra os raios solares; 

− Creme protetor para pele: também chamado de luva química, serve de 

proteção para as mãos devido a manipulação de óleos e graxas. Além da 

proteção facilita na limpeza do óleo e graxa depositada nas mãos; 

− Protetor solar: apesar de não haver no mercado creme de protetor solar 

com certificado de aprovação a venda, é considerado como EPI. Protege o 

colaborador quanto a queimaduras da pele e evita o câncer de pele; 
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− Protetor auricular: deve-se aferir o nível de ruído na PCH para especificar 

corretamente o protetor auricular com nível de atenuação compatível ao 

ruído existente. Há no mercado diversos tipos e modelos de protetores 

auriculares, mas basicamente há os de inserção e os tipo concha. Não há 

um melhor, mas aquele que melhor se adapta a cada colaborador. Os do 

tipo concha são facilmente colocados e protegem adequadamente sem 

necessidade de maiores cuidados, mas em virtude da localidade (calor 

intenso) dificultam o uso. Os de inserção necessitam maiores cuidados na 

colocação, pois se forem colocados de forma inadequada não protegem, 

provocam incômodo ao serem mantidos inseridos durante longos 

períodos. Portanto a decisão entre qual usar deve ser do colaborador, 

exceto não usar; 

− Máscara de solda: atualmente há no mercado máscaras para soldador que 

possuem lente clara e escurecem instantaneamente ao abrir o arco, 

facilitando o uso nos trabalhos de ponteamento, casos em que muitos não 

fazem uso da máscara de solda; 

− Óculos para uso com maçarico: utilizado para trabalhos de aquecimento 

ou corte de peças com uso de conjunto de solda oxi-acetilênico; 

− Perneira de couro cru: para trabalhos com solda, evitando que resquícios 

da solda atinjam a pele do soldador; 

− Perneira: para trabalhos em regiões com existência de animais 

peçonhentos, ao adentrar principalmente em matas fechadas, arbustos e 

vegetação rasteira com a possibilidade de existência de cobras 

principalmente; 

− Roupa classificada NR10 (eletricistas e operadores): deve ser escolhida 

mediante a verificação do maior nível de curto circuito existente no 

empreendimento; 

− Avental de couro: para proteção de soldador; 

− Luva de raspa de couro: para proteção de soldador; 

− Luva de vaqueta: de couro com melhor acabamento, proteção das mãos 

quanto a cortes, uso principalmente por pessoal da área de mecânica; 

− Luva pigmentada: luva de uso geral; 

− Luva de segurança elétrica: de acordo com a tensão da PCH; 
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− Vara de manobra: verificar a tensão de trabalho deve ser usado em 

conjunto com a luva de alta tensão; 

− Macacão de apicultor: retirada de abelhas que se instalam nos painéis, 

pórticos e condutos forçados da área externa; 

− Capa de chuva: para trabalhos na chuva ou locais úmidos com projeção 

de água; 

− Cinto de segurança tipo paraquedista: com dois talabartes – para 

trabalhos em altura acima de 2 metros, conforme previsto em norma; 

− Bota de borracha: de uso esporádico (locais inundados, em conjunto com 

capa de chuva para trabalhos externos em dias chuvosos); 

− Aterramento temporário: equipamento de proteção coletiva deve ser 

observado as recomendações quanto ao uso adequado; 

− Luva látex: utilizada principalmente por faxineira ou em caso de limpezas 

de produtos (verificar a luva adequada em função do produto); 

− Luva nitrílica: específica para produtos químicos mais agressivos; 

− Máscara respiratória para produtos químicos: vapores orgânicos 

provenientes de pinturas, aplicação de liquido penetrante e revelador; 

− Máscara descartável para poeiras: não deve ser usada para vapores 

orgânicos; 

− Colete salva vidas: para trabalhos com o uso de barcos ou locais 

inundados com risco de afogamento; 

− Cones de sinalização: para serem utilizados como sinalização de 

isolamento de áreas; 

− Correntes plásticas amarelo/preto: usadas em conjunto com cones de 

sinalização; 

− Extintores e/ou hidrantes de incêndio: de acordo com o projeto de incêndio 

aprovado no corpo de bombeiros. Os extintores deverão ser verificados 

periodicamente para comprovar que estão em condições de uso e sua 

carga trocada anualmente. Não é recomendável usar em demasia o 

extintor de pó químico, pois este degrada o meio ambiente. 
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As fichas de EPIs devem ser controladas rigorosamente de forma que a 

empresa não incorra em risco de reclamatória trabalhista. Além da documentação 

com a comprovação de fornecimento do EPI adequado, treinamento dos 

colaboradores para uso e cobrança referente a utilização, uma medida 

complementar pode ser realizada mediante fotografia dos trabalhadores na sua 

atividade laboral fazendo o uso dos mesmos. 

O MTE mantém no seu site da internet para consulta todos os certificados de 

aprovação (CA), com as suas respectivas finalidades e prazos de validade. Portanto 

é necessário que seja feita a gestão dos EPI’s, verificando periodicamente a 

validade dos mesmos, para facilitar sugere-se que sejam adquiridos sempre dos 

mesmos fabricantes e mesmo número de CA, facilitando assim o controle. 

 

2.4.4.4 Plano de emergência 

Deverá ser elaborado um manual de emergência para atendimento de casos 

de acidentes ou doença, contendo as seguintes informações: 

o Descrição dos hospitais próximos e o tipo de atendimento oferecido, por 

exemplo, alguém é mordido por cobra, precisa saber antecipadamente 

quais hospitais possuem o soro antiofídico. No momento da emergência 

qualquer minuto pode fazer a diferença, portanto chegar ao hospital e 

descobrir que no local não há o soro necessário, vai obrigar uma mudança 

de plano que irá atrasar o atendimento do paciente; 

o Localização da caixa de primeiros socorros (não poderá conter 

medicamentos, pois os mesmos devem ser prescritos por médico ou 

farmacêutico); 

o Procedimentos de atendimentos de emergência descritos de uma forma 

sucinta para os casos mais suscetíveis que possam ocorrer. 

o Mapa mostrando o itinerário desde a PCH até o centros de atendimentos 

ou hospitais, detalhando curvas, entroncamentos, pontos de referência ou 

seja tudo que possa facilitar a chegada o mais rápido possível ao destino; 

o Telefones aos quais recorrer em caso de emergência, tais como: hospitais, 

farmácias, postos de saúde, corpo de bombeiros, atendimento de 

emergência móvel, trabalhadores da usina, supervisor da usina, 
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representante da CIPA e ou outras pessoas que possam auxiliar em caso 

de necessidade. 

o Principais animais peçonhentos existentes na região, inclusive com fotos 

dos mesmos para que seja possível identificá-los. Esta identificação facilita 

o atendimento pelo profissional de saúde; 

o Fichas de produtos químicos utilizados (FISPQ), inclusive em caso de 

acidentes com produtos químicos deverão ser encaminhados uma cópia 

para o hospital ou posto de saúde para auxiliar no atendimento, 

diagnóstico e ação a ser tomada. 

 

Como medidas adicionais deverão ser providenciadas: 

o Veículo de transporte: Este veículo deverá ser periodicamente 

inspecionado quanto a condição de uso, por exemplo, checagem do pneu 

reserva, verificação de combustível, manutenção de freios, calibragem dos 

pneus, bateria e demais equipamentos que possam inviabilizar a seu uso 

para um eventual transporte de emergência; 

o Efetuar simulações periódicas para verificar o conhecimento dos 

colaboradores sobre os procedimentos estipulados no plano de 

emergência. 

 

O plano de emergência deve ser difundido entre os colaboradores, mostrando 

a importância do mesmo como forma de atendimento rápido e adequado. Não 

acontecendo nenhum fato relevante durante longos períodos faz com que todos 

esqueçam ou releguem a algo sem importância. Periodicamente deve ser realizada 

a leitura do plano, inclusive com a coleta de assinaturas comprovando o 

conhecimento do referido plano. 

O plano de emergência deve ser revisado anualmente (ou quando for 

verificada alguma mudança que possa impactar na execução do mesmo) em 

conjunto com todos os colaboradores por ocasião da realização de curso de 

primeiros socorros. A revisão tem objetivo de discutir melhores métodos, meios mais 

adequados, revisão e ou inclusão de telefones, verificação do atendimento dos 

hospitais, como objetivo de melhoria contínua no plano de emergência. 
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2.5 Recursos humanos 

 Uma PCH precisa de uma equipe dimensionada de forma a atender toda a 

carga de atividades inerentes a operação e manutenção o que inclui atividades de 

elétrica, eletrônica, mecânica, operação, informática, civil, segurança do trabalho e 

meio ambiente. Ter profissionais de todas as áreas é inviável economicamente, 

portanto os profissionais contratados devem ter capacidade de atuação 

multidisciplinar, englobando em suas atividades diárias duas ou mais áreas. 

 Montar uma equipe de qualidade é uma tarefa árdua que demanda alguns 

anos, seja por questões formação da capacidade técnica ou de relacionamento 

interpessoal. Um profissional extremamente capaz tecnicamente pode ser um 

agente desagregador da equipe, a junção das duas habilidades é o profissional 

ideal, mas não facilmente encontrado no mercado.  

 A composição inicial da equipe deve ser alterada mediante a observação do 

desempenho e é uma situação normal pois no processo de contração não é possível 

detectar eventuais problemas, esses surgem no decorrer do desempenho das 

atividades. 

 

2.5.1 Equipe de operação 

 Independente de operação local ou remoto é necessário que tenha ao menos 

um colaborador verificando a operação da PCH 24 horas durante todos os dias do 

ano. A atividade de operador é monótona, pois com o advento dos sistemas 

supervisórios até mesmo efetuar leitura dos equipamentos tornou-se tarefa 

desnecessária. O sistema coleta as informações e armazena em um banco de 

dados específico que pode ser acessado a qualquer momento, inclusive com 

capacidade de mostrar os dados em gráficos e tabelas de forma rápida e fácil. 

 A atividade de operação por vezes mantém o operador por muito tempo 

ocioso, o que acarreta problemas quanto à gestão de pessoas, principalmente de 

acomodação quanto a busca de novos conhecimentos. 

 É necessário formação técnica na área elétrica ou áreas afins 

(eletromecânica, telecomunicações e eletrônica). O perfil do operador deve ser de 

uma pessoa organizada, sistemática e saber trabalhar sob pressão. Numa 

ocorrência a profusão de alarmes acionados poderia desorientar o profissional que 
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está no turno, levando o mesmo a erros operacionais, portanto manter a calma é 

essencial. 

 Os operadores trabalham em turno, pois a PCH precisa ser constantemente 

monitorada. Há várias formas e modelos utilizados para elaboração de turnos de 

trabalho, sendo que não há um melhor ou pior. O que há é a adequação a cada 

situação e suas respectivas condições, destacando-se:  

 

 a) Operação local: 

− Distância da PCH até a cidade base: quanto maior a distância maior o 

desgaste com as viagens, portanto deve-se tentar minimizar a quantidade 

de viagens. Um problema da viagem é o risco de acidentes, dificuldades 

de acesso por causa da estrada, avaria do veículo no trajeto e custos de 

transporte (veículo, combustível, hora “in itinere”). Um problema inerente 

ao veículo de transporte é a possibilidade do mesmo permanecer no meio 

do caminho, aliado a dificuldade de comunicação, rede de celular 

normalmente indisponível. Será necessário providenciar equipamento de 

comunicação com abrangência em todo o trajeto entre a PCH e a casa do 

colaborador. 

− Existência ou não de alojamento para operação no local: alojamento 

próximo a PCH é uma boa alternativa para evitar viagens constantes e 

desgastantes. Entre os turnos de operação o operador permaneceria 

alojado, se deslocando a sua residência nos períodos de folga. Necessário 

uma estrutura de refeição, conforto e bem estar para o colaborador, áreas 

de lazer para os horários de folga que mantenha o mesmo ativo. A 

inatividade pode gerar consequências indesejáveis para a PCH, que vão 

desde insatisfação, atritos entre os colaboradores, desobediência quanto a 

proibição da caça e pesca na região próxima. 

− Existência de transporte regular de ônibus de linha: situação atípica mas 

quando ocorre não será necessário o pagamento de horas “in itinere” ao 

colaborador. 

− Transporte é feito pela própria empresa e/ou terceirizada: a adoção de 

transporte próprio com os próprios operadores dirigindo para fazer a troca 

de turno é totalmente imprópria. O operador ao sair do turno estará 
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cansado após um longo turno de trabalho e isso irá afetar o seu 

desempenho como motorista, inclusive com o risco de acidente. O 

operador que além do turno de operação fazer o seu transporte até sua 

casa terá direito ao recebimento das horas “in itinere” e adicional de 

função (motorista). Outro fator que pesa contra este tipo de transporte é o 

custo de manutenção do veículo e substituição do mesmo quando estiver 

parado para manutenção. A alternativa ideal é a contratação de empresa 

terceirizada para fazer o transporte dos operadores nas trocas de turno. 

Esta empresa pode ser um taxista, pois entre as trocas de turno pode usar 

o veículo para atender outros clientes. 

 

 b) Operação remota  

− Neste caso o centro de operação normalmente fica em uma cidade de 

médio ou grande porte facilitando a elaboração dos turnos. 

 

Os turnos de revezamento devem ser estipulados dentro da necessidade, 

facilidade e conforto dos operadores. Os turnos podem ser de 6, 8 e 12 horas, sendo 

que os de 8 e 12 horas devem ser feitos mediante um acordo coletivo de trabalho 

com o sindicato da categoria, evitando assim futuras demandas trabalhistas. 

Dentre os turnos citados há prós e contras, sendo que o mais inadequado é o 

de 12 horas, em virtude da longa jornada de trabalho aumentar os problemas 

ergonômicos (stress, fadiga). Entretanto para locais afastados e de difícil acesso é a 

melhor solução.  

O dimensionamento da equipe de operação, independente de operação local 

ou remoto deve ser de 5 a 6 operadores. No caso de 6 operadores um fica como 

substituto (eventuais faltas e férias), normalmente pode ser um novato em processo 

de aprendizagem. 

 

2.5.2 Equipe de manutenção 

 A quantidade de atividades no primeiro ano de operação e manutenção é 

maior em virtude do processo de estruturação, isso pode ser agravado em virtude de 

uma montagem ou projeto defeituoso, o que obrigará uma maior intervenção da 

equipe de manutenção.  
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Estatisticamente ocorre um maior número de falhas dos equipamentos no 

primeiro ano de operação, tendo como parâmetro a “Curva da Banheira” (vide figura 

3), associada às características e peculiaridades dos equipamentos e sistemas. 

Mesmo tendo profissionais experientes, os mesmos estarão confrontados a novas 

situações que demandam um certo tempo para adaptação e conhecimento. Isto 

determinará um eventual ajuste do número de profissionais de manutenção após um 

ou dois anos de operação comercial. 

 As atividades de manutenção não são atividades corriqueiras, ou seja, não há 

uma rotina rígida estabelecida como é o caso da operação. O profissional é 

essencialmente um solucionador de problemas, alguém capaz de encontrar a origem 

da falha e eliminá-la no menor tempo possível, portanto exige a necessidade de 

dinamismo e liderança dos mesmos. 

 Toda a equipe de manutenção deve ter afinidade com informática, pois todos 

terão que preencher dados em planilhas, elaborar relatórios, arquivar documentos, 

acessar manuais e desenhos, imprimir documentos e desenhos, enviar emails, 

pesquisar e consultar na internet e utilizar software de gerenciamento de 

manutenção. 

 A equipe deve estar imbuída da necessidade de união quando da execução 

das tarefas, ou seja, ninguém pode recusar determinado trabalho por achar que não 

é da sua área de atuação, como exemplos: limpeza e organização, manipular óleo e 

graxa, fazer inspeções e leituras de instrumentação civil, entre outras. Cada 

indivíduo tem a sua especialidade, mas deve colaborar e auxiliar os demais colegas 

e atuando de forma multidisciplinar, pois enquanto auxilia o colega estará adquirindo 

novas habilidades além de colaborar para com o desempenho geral da PCH. 

 Os profissionais de manutenção deverão ter conhecimento de todo processo 

de funcionamento da PCH, inclusive saber operar a mesma, pois é imprescindível 

para efetuar adequadamente a manutenção. 

 O líder ou supervisor da operação e manutenção deve ser um profissional 

com as seguintes características: formação técnica em elétrica, eletrônica e ou 

mecânica e experiência com manutenção de usinas hidrelétricas. As principais 

atividades serão: supervisionar os trabalhos as equipes de operação e manutenção, 

gerenciar todas as áreas (elétrica, eletrônica, segurança do trabalho, civil, mecânica, 

meio ambiente, informática), manter relacionamento com órgãos externos, planejar 
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as atividades de operação e manutenção, elaborar relatórios, entre outras 

atividades. 

 O dimensionamento da equipe de manutenção varia de acordo com as 

características da PCH e principalmente casos de sites muito grandes em que a 

barragem não fica próxima a casa de força e canal de adução longo. Uma equipe 

composta de 3 a 4 profissionais (um técnico mecânica, um técnico elétrica, um 

técnico em eletrônica e um auxiliar de mecânica) é capaz de efetuar todas as 

atividades, sendo que um desses técnicos deverá ser o supervisor da operação e 

manutenção. Nos casos do site da PCH ser muito grande e o volume de inspeções 

civis exigir (leitura de piezômetros, medidores de nível e vazão) deve ser 

acrescentado ou substituído o auxiliar mecânico por um técnico em edificações civis. 

 

2.5.3 Capacitação e treinamento 

 Durante o final da montagem e início do comissionamento da PCH, a equipe 

de operação e manutenção já deverá ter iniciado suas atividades. O início das 

atividades nessa etapa é importante para que tenham contato com os 

equipamentos, os processos de montagem, os testes e problemas que surgem no 

período. É também o momento ideal para os técnicos de manutenção obterem 

informações relevantes que futuramente irão auxiliar na solução de problemas e 

implementação de melhorias. Travar conhecimento com os fabricantes e 

fornecedores e criarem um elo para futuras consultas por email e ou telefone. É mais 

fácil ligar para alguém conhecido, alguém com quem tenha conversado 

pessoalmente a fim de solicitar apoio na solução de problemas.  

 Na figura 12 é apresentado um fluxograma de acompanhamento do 

desempenho da equipe de operação e manutenção para tomada de decisão sobre 

capacitação ou troca de colaboradores. A avaliação deve ser efetuada 

sistematicamente e a decisão não pode ser postergada, pois irá interferir no 

desempenho da equipe como um todo. Um mau profissional contamina os demais.  

 Após o término do comissionamento deverão estar aptos a desenvolver todas 

as atividades de operação e manutenção e terão que ser ágeis na solução de falhas, 

sem o amparo das equipes de montagem e comissionamento que já não estarão na 

PCH.  
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Figura 12 - Fluxograma de capacitação e pessoal 

 

2.5.3.1 Treinamentos para manutenção e operação 

 Cursos e treinamentos normalmente estão incluídos no escopo de 

fornecimento das montadoras e fornecedores e as mesmas aproveitam para 

ministrar durante o período de montagem e comissionamento, segue abaixo a 

relação dos principais cursos e treinamentos: 
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− Treinamento de operacional do sistema supervisório: início do sistema, 

comandos de partida e parada, verificação e análise de falhas, sistemas 

auxiliares, visualização de alarmes, reconhecimento de alarmes, visualização 

e ajustes de gráficos. 

− Treinamento operacional dos módulos de interface homem máquina: como 

salvaguarda para casos de perda do sistema supervisório há os módulos de 

interface homem máquina que permitem efetuar a operação das unidades. 

Portanto é imprescindível que saiba operar também através das IHM, pois em 

caso de impossibilitado de operar um sistema possam operar o outro.  

− Treinamento em operação e manutenção do regulador de velocidade e 

tensão: por se tratarem de sistemas complexos são os que requerem um 

treinamento mais acurado. Todo o controle de tensão e potência do sistema é 

realizado pelos dois sistemas. 

 

Importante salientar que o pessoal da manutenção deve participar de todos os 

treinamentos de operação do sistema, pois é imprescindível conhecer a forma de 

operação dos equipamentos. 

 Treinamentos de segurança do trabalho e meio ambiente serão tratados em 

tópico específico. 

 

2.5.3.2 Treinamento de operadores 

 O treinamento dos operadores deverá ser iniciado cerca de três meses antes 

da operação comercial, principalmente se tiveram pouca ou nenhuma experiência. 

Operadores com experiência precisam passar por treinamento também, pois as 

características e peculiaridades de cada empreendimento se alteram. Quando iniciar 

a operação comercial os operadores deverão ter a confiança necessária para atuar 

em situações de emergência, pois normalmente estarão sozinhos no turno. 

 É necessário manter um operador reserva para cobrir eventuais doenças, 

férias e ou desligamentos da empresa, devidamente capacitado para operar. 

 O sistema supervisório permite a operação da PCH sentado em uma cadeira 

em frente a um computador, portanto há necessidade de conhecimento em 

informática. Desde operação e reinicialização do sistema supervisório, restauração 

de backups, manipulação de editores de texto e planilhas, pois praticamente nada 
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mais é escrito a mão, tudo é em formato digital. Mediante uma má avaliação do 

conhecimento em informática dos operadores, deverá ser providenciado um 

treinamento. 

 Como forma de evitar a inatividade dos operadores em turno, uma solução é 

desenvolver ou fornecer acesso a treinamentos através da internet. 

 

2.5.3.3 Serviços especializados 

 Tratando-se de uma PCH, onde o número de colaboradores disponíveis para 

atendimento aos mais variados serviços é limitado, aconselha-se manter 

determinados serviços especiais (serviços que requeiram um especialista e ou 

equipamento especial) de prontidão. Deverá ser feito um contrato de forma que 

estes serviços estejam disponíveis para qualquer eventualidade em todos os dias do 

ano durante 24 horas. Os equipamentos da usina por funcionarem em tempo integral 

não há como prever ou escolher o momento da falha, no máximo programar para 

datas e horários mais apropriados. 

 Como serviços especiais podem ser citados: 

− Serviços de soldagem, que requeiram soldador especializado com 

capacidade para soldar peças mais sofisticadas que necessitem um 

tratamento prévio, ou seja, capazes de passar por ensaios não destrutivos 

(líquido penetrante, ultra som, radiografia, partículas magnéticas). Se for 

considerada a localização da PCH longe de grandes centros, haverá 

dificuldades adicionais para conseguir profissional e equipamento 

adequado para executar tal atividade. Uma lista de três ou mais empresas 

capacitadas, previamente selecionadas, contatadas e com preços dos 

serviços estipulados tendem a ser extremamente útil e agilizam todo o 

processo. A busca no momento da necessidade corre-se o risco de 

contratar profissionais incapazes, o que ocasiona retrabalhos (custo do 

retrabalho e perda de geração), paga-se preços exorbitantes em virtude da 

urgência, sem contar ainda que o tempo de mobilização tende a ser maior. 

− Serviços de torneiro mecânico, atividade que normalmente é fácil de 

encontrar mesmo em cidades de pequeno porte. Na maioria dos casos, ter 

um torno mecânico na PCH é inviável economicamente, além do 

treinamento necessário para operar um equipamento que permanecerá 
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ocioso a maior parte do tempo. Novamente, deve-se atentar para a 

questão da qualidade e capacidade dos serviços, bastando para isso uma 

prévia qualificação das empresas, tendo por base que eventualmente será 

necessário determinar quais trabalhos podem ser designados para cada 

uma das empresas qualificadas. Essa qualificação é em virtude do nível 

de precisão e exatidão envolvidos, seja por incapacidade do operador do 

torno, ou pela limitação do torno utilizado.  

− Atividade de reparo em linha de transmissão: a queda de torres ou postes 

de alta tensão não é algo comum, portanto não é possível manter 

equipamentos e pessoal capacitado disponível para atendimento em 

emergência na própria PCH. O nível de tensão envolvida é um fator 

determinante para contratação de equipe de reparos, quanto maior a 

tensão maior a dificuldade de encontrar empresas e pessoal especializado 

para este tipo de trabalho. Manter um contrato de manutenção mensal é 

muito oneroso, o mais prático é um contrato por demanda, ou seja, 

somente é pago quando há o atendimento. A melhor opção normalmente é 

um contrato com a empresa de distribuição e ou transmissão onde esta 

conectada a PCH. 

− Reparo de motores elétricos: a quantidade de motores existentes versus a 

quantidade de reparos (troca de bobinado) não justifica manter ou mesmo 

treinar um profissional para executar este tipo de serviço. Até porque todos 

os motores são instalados com proteção para casos de sobrecarga e curto 

circuito. Cadastro e qualificação de fornecedores é essencial, bem como o 

acompanhamento para avaliar o motivo da queima (ao abrir o motor é 

possível identificar pelo estado geral interno), para subsequente avaliação 

preventiva. Teste de recepção do equipamento, ensaios de isolação entre 

bobinas e carcaça, ensaios de funcionamento a vazio e submetido à carga 

nominal com monitoramento das correntes são exigíveis. 

− Manutenção de estradas de acesso interna e externa: as estradas internas 

devem ser monitoradas constantemente deixando as mesmas trafegáveis 

em qualquer época do ano. Deve ser atentado para a questão do período 

chuvoso e seco, pois intervir na estrada de terra ou cascalho antes do 

período chuvoso deixará a estrada enlameada provocando sérios 
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transtornos para a equipe de operação e manutenção que irão usar no seu 

deslocamento. Para as estradas externas de responsabilidade do poder 

municipal em que está inserido o empreendimento, há que se manter um 

canal de comunicação ativo com a secretaria de obras para que a mesma 

viabilize a manutenção periódica das mesmas.  

  

Somente será viável manter equipamento de manutenção própria de estradas 

internas para casos de grandes sites que justifiquem manter trator com 

equipamentos auxiliares (roçadeira, pá carregadeira, retroescavadeira e 

motoniveladora). 

 Demais reparos e ou manutenções específicas devem seguir os critérios 

gerais estabelecidos acima, ressaltando apenas a questão de acompanhamento, 

registro e aprovação dos trabalhos executados por estas empresas terceirizadas. 

 

 

2.6 Avaliação de desempenho da manutenção e operaçã o 

 Todo e qualquer atividade deve ser medida e avaliada buscando critérios 

objetivos para definir a qualidade da mesma. Da mesma forma, a operação e 

manutenção, pois a partir do desempenho avaliado é possível buscar uma melhoria, 

seja de processos, procedimentos, pessoas e equipamentos. 

 A avaliação pode ser baseada em critérios individuais, equipe e do 

empreendimento como um todo. Evitar adotar critérios subjetivos não é 

relativamente fácil, pois são pessoas e equipes sujeitas a erros e acertos e alterando 

o avaliador a percepção altera também. 

 

 

2.6.1 Avaliação da equipe de operação e manutenção 

 Em termos de equipe é necessário estipular metas factíveis, direcionar e 

estimular a busca da melhoria contínua de todos. Isto faz com que haja um aumento 

da motivação das pessoas ao realizar tarefas simples. Entretanto, devem ser 

definidas regras claras para cada objetivo alcançado, inclusive com prêmios para 

equipe; evitar prêmios individuais para não criar discórdias e atritos entre os 

colaboradores. 
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 O módulo 25 dos procedimentos de rede do ONS descreve os cálculos dos 

índices de disponibilidade, indisponibilidade programada, indisponibilidade forçada e 

taxa de falhas; estes são ótimos índices para avaliação do desempenho da equipe 

de operação e manutenção. 

 Adicionalmente podem ser estipulados outros critérios para avaliação da 

equipe. Metas para quantidade de manutenções preventivas versus corretivas, 

número de acidentes e incidentes, horas extras, cumprimento de prazos, 

cumprimento do orçamento, entre outros. Todos eles são ferramentas úteis para 

estimular o desenvolvimento da equipe alocada na PCH. 

 

 

2.6.2 Avaliação da operação e manutenção da PCH 

 A avaliação da operação e manutenção de uma PCH deve ser condicionada 

mediante vários aspectos. No quadro 2 é apresentado um formulário de avaliação  

elaborado de acordo com os diversos assuntos abordados no decorrer do capítulo.  
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Formulário de Avaliação de Operação e Manutenção de  PCHs 
Empreendimento: Data: 
Capacidade Instalada:  Garantia Física: 

Item  Tópico  Sub-tópico  Classificação 

1 Comissionamento     
1.1   Comissionamento  

2 Recursos Humanos    
2.1   Capacitação técnica da operação  
2.2   Capacitação técnica da manutenção  
2.3   Dimensionamento da equipe de operação  
2.4   Dimensionamento da equipe de manutenção  
2.5   Multidisciplinaridade  
2.6   Treinamentos da equipe  
2.7   Gestão de serviços especializados  

3 Operação     
3.1   Procedimentos operacionais  
3.2   Manual do reservatório   

4 Manutenção     
4.1   Procedimentos de manutenção  
4.2   Análise de óleo  
4.3   Termovisão  
4.4   Análise de vibração  
4.5   Programação de paradas  
4.6   Relatórios de manutenção  
4.7   Análises de ocorrência  
4.8   Ferramenta de gestão da manutenção  
4.9   Aplicação da ferramenta de gestão  

4.10   Gestão de materiais e equipamentos  
4.11   Arquivo técnico  

5 Meio ambiente    
5.1   Aspectos legais   
5.2   Contingências ambientais   
5.3   Educação ambiental  

6 Segurança do trabalho    
6.1   Aspectos legais   
6.2   Treinamentos de segurança  
6.3   EPIs e EPCs  
6.4   Plano de emergência  

7 Avaliação desempenho     
 7.1   Índice de Disponibilidade 

 
        

 

Quadro 2 - Formulário de avaliação de operação e manutenção de PCHs. 
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 A avaliação é feita através do critério apresentado no quadro 3 abaixo. 

 

Critérios de avaliação  Descrição  
 

Atende minimamente 
 

Atende parcialmente 
 

Atende totalmente 

 Atividade ou processo inexistente 

N.A. Não aplicável 

Quadro 3 - Critérios de avaliação 

 

 

2.7 Considerações finais 

 Os tópicos citados fornecem parâmetros a serem seguidos na operação e 

manutenção para mantê-la operacional durante todo período de concessão; 

entretanto o ponto mais relevante é a equipe. A capacidade dos colaboradores, 

motivação e busca de melhoria contínua proporcionam que a PCH atinja níveis 

elevados de disponibilidade e estes se mantenham ao longo do tempo. 

 A todo o momento surgem novos métodos e equipamentos de auxílio a 

operação e manutenção, portanto é necessário implantar e verificar a sua 

efetividade para evolução contínua. O apego a processos antigos e obsoletos 

impede essa evolução. A implantação de novos métodos de operação e manutenção 

tem que ser motivada por questões técnicas e financeiras. 
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3 ESTUDO DE CASO  

 

 

3.1 Considerações iniciais 

 Para este estudo de caso foram feitas análises de três PCHs, buscando fazer 

análise crítica da operação e manutenção das mesmas. A análise se baseou no 

formulário apresentado no capítulo 2. Apesar das PCHs avaliadas terem pouco 

tempo desde a sua entrada em operação comercial é possível avaliar criticamente e 

comparar o desempenho das mesmas. 

 

 

3.2 PCH Ludesa 

 A PCH Ludesa está localizada a 200 quilômetros da foz do rio Chapecó, 

sendo que a barragem esta localizada nos municípios de São Domingos e Ipuaçu, 

no Estado de Santa Catarina. Na figura 13 é mostrado o reservatório e a barragem.  

 

 

Figura 13 – Barragem PCH Ludesa 
Fonte: Arquivo PCH Ludesa 

 

A casa de força com capacidade instalada de 30MW encontra-se no 

município de Ipuaçu e é mostrada na figura 14. 
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Figura 14 - Casa de força PCH Ludesa 

Fonte: Arquivo PCH Ludesa 

 

 A barragem foi construída em solo/concreto, altura de 29 metros e 

comprimento aproximado de 692 metros, sendo que o vertedouro possui 

comprimento de 178,8 metros. A área inundada é de 8,17 km2 no nível máximo 

normal. 

 A casa de força possui duas unidades geradoras com 15 MW, sendo que 

tensão de geração é de 13,8 kV. As duas turbinas são do tipo Francis vertical e 

aproveitam uma queda bruta de 46,2 metros. Na subestação da PCH, a tensão é 

elevada para 138 kV e a energia gerada é despachada através de uma linha de 

transmissão em circuito simples, com extensão de 24 km, até a subestação de 

interligação, SE Clevelândia, de propriedade da Copel. A PCH dista 5,3 km da 

cidade de São Domingos. As cidades de médio porte mais próximas são Xanxerê-

SC e Chapecó-SC, que distam 46 km e 87 km, respectivamente, e tem populações 

aproximadas de 43.000 e 183.000 habitantes,  segundo dados do censo 2010. 

 O vertedouro da barragem é do tipo soleira livre e a cota de vertimento é de 

635 metros, sendo que o nível mínimo de operação é de 630 metros. A vazão 

sanitária estabelecida para o empreendimento é de 3,3 m3/s. 

 Os 5 metros entre a soleira vertente e a cota de operação mínima permite a 

operação manipular os níveis para aproveitamento de pequenas manutenções e ou 

um aumento momentâneo da vazão do rio sem que ocorra o vertimento. A PCH tem 

estações de coleta de dados de pluviometria e níveis do rio, instaladas a montante e 



104 

 

 

jusante, permitindo assim elaborar programações de geração com algumas horas de 

antecedência.  

 Uma peculiaridade da PCH é o fato de estar a montante de uma usina 

hidrelétrica a qual consequentemente é despachada pelo ONS. Este fato obriga a 

PCH informar a programação de geração diária ao órgão pois afeta diretamente uma 

usina que está interligada ao SIN (Sistema Interligado Nacional) 

 No quadro 4 é apresentado a avaliação da PCH Ludesa, conforme formulário 

de avaliação de operação e manutenção de PCHs apresentado no capítulo 2.   

 O comissionamento foi realizado por uma equipe externa independente. A 

entrada em operação ocorreu em agosto de 2007, sendo a equipe de operação 

composta de 5 operadores em escala de revezamento de 8 horas. A equipe de 

manutenção é composta de 3 técnicos e 1 auxiliar, sendo que os técnicos tem 

formação em eletrônica e informática, eletrotécnica e mecânica. O auxiliar atua na 

manutenção mecânica. Compõe a equipe um técnico que supervisiona as equipes 

de operação e manutenção. Com algumas alterações em curtos períodos, essa é a 

composição da equipe desde a entrada em operação até 31 janeiro de 2012. A partir 

de então, a central passou a ser teleoperada e a equipe de manutenção passou a 

ser composta por um supervisor, dois técnicos eletroeletrônicos e um técnico em 

mecânica. 

 Além de bem dimensionadas, as equipes de operação e manutenção são 

compostas de técnicos capazes, atendendo inclusive a questão de 

multidisciplinaridade. Durante o período de operação e manutenção a equipe 

recebeu poucos treinamentos de capacitação técnica. 

 A proximidade com cidades de médio porte facilita a contratação de empresas 

para realização de serviços especializados, entretanto não há na PCH um cadastro, 

ou acompanhamento referente a qualidade dos serviços prestados. Normalmente, a 

contratação é feita pelo menor preço. 
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Formulário de Avaliação de Operação e Manutenção de  PCHs 
Empreendimento: PCH Ludesa Data: 28/02/2013 
Capacidade Instalada: 30MW Garantia Física: 21,62MW 

Item  Tópico  Sub-tópico  Classificação 

1 Comissionamento     
1.1   Comissionamento 

 

2 Recursos Humanos    
2.1   Capacitação técnica da operação 

 

2.2   Capacitação técnica da manutenção 
 

2.3   Dimensionamento da equipe de operação 
 

2.4   Dimensionamento da equipe de manutenção 
 

2.5   Multidisciplinaridade 
 

2.6   Treinamentos da equipe 
 

2.7   Gestão de serviços especializados 
 

3 Operação     
3.1   Procedimentos operacionais 

 

3.2   Manual do reservatório  
 

4 Manutenção     
4.1   Procedimentos de manutenção 

 

4.2   Análise de óleo 
 

4.3   Termovisão 
 

4.4   Análise de vibração 
 

4.5   Programação de paradas 
 

4.6   Relatórios de manutenção 
 

4.7   Análises de ocorrência 
 

4.8   Ferramenta de gestão da manutenção 
 

4.9   Aplicação da ferramenta de gestão 
 

4.10   Gestão de materiais e equipamentos 
 

4.11   Arquivo técnico 
 

5 Meio ambiente    
5.1   Aspectos legais  

 

5.2   Contingências ambientais  
 

5.3   Educação ambiental 
 

6 Segurança do trabalho    
6.1   Aspectos legais  

 

6.2   Treinamentos de segurança 
 

6.3   EPIs e EPCs 
 

6.4   Plano de emergência 
 

7 Avaliação desempenho     
 7.1   Índice de Disponibilidade 

 

        

Quadro 4 - Avaliação PCH Ludesa 
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 A PCH Ludesa possui manual de operação do reservatório e procedimentos 

de operação implantados, mas estes ainda estão carentes de revisão. A implantação 

da operação remota dificultou a interação entre a operação e a manutenção, que 

poderia auxiliar no aperfeiçoamento dos procedimentos principalmente no tocante 

aos procedimentos de segurança. 

 A equipe de manutenção da PCH tem feito uso sistemático das análises de 

óleo e termovisão como ferramentas de definição quanto à intervenção ou não nos 

equipamentos mais críticos. Foi realizada apenas uma análise de vibração do 

conjunto de geração, por ocasião de um ensaio da ANEEL, não sendo constatada 

nenhuma anormalidade. 

  O gráfico 2 apresenta as vazões médias mensais da central. Neste, os dados 

relativos a histórico se referem à média mensal das vazões registradas entre abril de 

1953 até dezembro 2002. 

 

 

Gráfico 2 - Médias de vazões mensais PCH Ludesa 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 

 

. Pode-se verificar que não há uma tendência de vazão definida de acordo com 

o período do ano, fato este comum na bacia em que se encontra instalada. A 

inexistência de tendência não permite fazer grandes previsões de geração, 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

HISTÓRICO 54 64 55 55 81 90 92 84 98 117 81 58

2007 44 101 143 57

2008 39 19 15 51 57 60 40 53 50 135 147 36

2009 37 31 25 13 25 47 88 130 151 153 90 75

2010 73 54 70 182 142 75 63 58 21 28 26 172

2011 84 118 78 73 29 89 159 146 162 47 44 27

2012 27 29 26 31 35 65 49 52 18 48 49 32

2013 78 44
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dificultando a definição de um período mais adequado para efetuar paradas 

programadas de manutenção.  

Neste sentido, a manutenção precisa ter a capacidade de fazer programações 

de manutenção em cronogramas bem ajustados ou optar por fazer as mesmas em 

etapas, aproveitando curtos períodos de estiagem, o que nem sempre é possível. A 

equipe de manutenção tem sido ágil e eficaz nas manutenções preventivas, isto é, 

está sendo criativa. 

Os relatórios de manutenção são bem elaborados, tanto na questão de 

apresentação como também tecnicamente. Demonstram a capacidade técnica da 

equipe. Da mesma forma os relatórios de ocorrências e suas respectivas análises 

são completas e detalhadas, facilitando a compreensão e definição da causa. 

 Os gráfico 3 e 4 mostram as ocorrências registradas nas respectivas unidades 

geradoras. Estão inclusas todas as paradas das unidades mediante a atuação de 

proteção ou acionamento de emergência pela operação.  

 Computando todos os dados, pode-se verificar que a quantidade total de 

ocorrências em todo o período é de 41 na unidade 1 e 40 na unidade 2. Isto 

demonstra que ambas as unidades foram construídas e montadas similarmente, 

bem como a manutenção e a operação. 

 O ano com maior quantidade de ocorrências foi 2008. Este fato esta dentro do 

previsto na curva do tempo médio para falha, maior número de ocorrências (falhas) 

nos anos iniciais de operação. 
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Gráfico 3 – Histórico de ocorrências da unidade geradora 1 PCH Ludesa 

Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 

 

 

Gráfico 4 - Histórico de ocorrências da unidade geradora 2 PCH Ludesa 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 

 

 O sistema de gerenciamento de manutenção foi implantado em junho de 

2010. No gráfico 5, pode-se verificar o número de ordens de serviço emitidas 

mensalmente. A orientação foi para que fosse efetuada a emissão de ordem de 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2007 0 2 0 2 0
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2009 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
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2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2013 2 0
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serviço através software de manutenção para toda e qualquer atividade de 

manutenção realizada na PCH.  

   

 

Gráfico 5 - Histórico de ordens de serviço emitidas na PCH Ludesa 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 

 

Os meses de junho e julho de 2010 podem ser descartados, considerando 

que esta foi a fase inicial de implantação do software. Nos meses subsequentes, 

agosto de 2010 até maio de 2011, o número de ordens de serviço emitidas se 

manteve dentro de uma média. Essas variações se devem essencialmente a 

períodos de parada de máquina para manutenção (maior número de ordens de 

serviço).  

A partir de agosto de 2011, há um incremento considerável, explicado pela 

implantação de uma nova etapa do software de manutenção. Neste mês foram 

implantados procedimentos de manutenção preventiva para a grande maioria dos 

equipamentos instalados na PCH Ludesa. Estes procedimentos têm como unidade 

de trabalho semanal, portanto há os que são feitos toda a semana e os que são 

feitos a cada 4, 8, 12 semanas, e assim sucessivamente, dependendo do que está 

estabelecido no procedimento.  

 Os procedimentos funcionam da seguinte forma: semanalmente, os 

colaboradores verificam as manutenções periódicas que precisam ser executadas 

nos respectivos equipamentos, emitindo então a ordem de serviço. Na ordem de 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2010 2 0 16 61 30 34 30

2011 18 23 46 21 46 137 115 131 120 137 132 125
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serviço constam as atividades que precisam ser efetuadas no equipamento. Depois 

de concluída a manutenção, a ordem de serviço é fechada pelo colaborador que a 

executou e o software de manutenção estabelece automaticamente quando deverá 

ser a próxima. Por exemplo, um procedimento que estabelece uma inspeção em um 

painel semestralmente, se for executada nesta data o software irá estabelecer a 

próxima para 26 semanas depois. 

 Observa-se que ocorreu aumento do número de ordens de serviço emitidas 

após a implementação dos planos periódicos, pois até então eram efetuadas apenas 

manutenções corretivas ou manutenções preventivas eventuais. Esta diferença pode 

ser verificada no gráfico 6, onde a manutenção 1 representa as ordens de serviço 

para os procedimentos periódicos, e a manutenção 2 são as outras ordens de 

serviço emitidas.  

 

 

Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 
Gráfico 6 – Comparativo entre tipos de manutenção PCH Ludesa 

 

 Este incremento de manutenções preventivas é importante, pois antecipa 

falhas, disciplina a periodicidade e evita que determinado equipamento 

simplesmente fique sem manutenção, ou seja, “esquecido”, sendo apenas lembrado 

quando ocorrer uma falha.  
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 Os procedimentos de manutenção utilizados tem sido aplicados de forma 

correta (dentro de periodicidade estabelecida) e são constantemente revisados pela 

equipe de manutenção. Há ainda um déficit na questão de uso da ferramenta no que 

se refere a inserção de mais detalhes para uso como histórico de manutenção. 

 O almoxarifado está devidamente organizado e todos os materiais constam 

no software de gerenciamento de manutenção com suas respectivas quantidades. 

Ressalva precisa ser feita na questão de gestão de sobressalentes, pois não há uma 

análise aprofundada no que se refere a materiais sobressalentes necessários. 

Atualmente compra-se por demanda; peça estragou compra-se nova ou após 

utilização de sobressalente. 

 A documentação do arquivo técnico é essencialmente em meio digital e não 

há um controle ou organização adequada do material disponível. Os projetos e 

manuais impressos utilizados pela manutenção não possuem controle de revisões. 

 Quanto à questão ambiental, a PCH Ludesa cumpre adequadamente todos os 

aspectos legais. As contingências ambientais estão implementadas, mas como não 

houve necessidade de aplicação até o momento, não é possível avaliar a sua 

eficácia. Seria necessário fazer testes e revisar periodicamente as mesmas. 

 A educação ambiental inexiste, exceto pela instalação de lixeiras coloridas 

para coleta seletiva de lixo. 

 Todos os programas e medidas de segurança exigidos por lei são seguidos 

pela PCH Ludesa. Os equipamentos de proteção são adequados e utilizados por 

todos os colaboradores.  Os treinamentos de segurança são os estritamente 

exigidos por lei, não há campanhas complementares no que se refere a capacitação 

dos colaboradores quanto a aspectos de segurança e saúde do trabalho. O plano de 

emergência implementado é completo e tem sido revisado sempre que ocorrem 

alterações. 

 No gráfico 7 têm-se a disponibilidade total mensal de geração da PCH 

Ludesa, desde janeiro de 2008 até abril de 2012. O cálculo da disponibilidade é de 

acordo com o Módulo 25, dos Procedimentos de Rede, do ONS (ONS, 2012). Neste 

cálculo, é considerada a disponibilidade das unidades geradoras, 

independentemente da falta de água para geração, ou seja, são computadas as 

horas paradas em virtude de paradas automáticas (atuação de proteção) e paradas 

programadas para manutenção. 
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  A partir dos dados verifica-se que a média de disponibilidade para todos os 

meses é de 95%, o que é um índice muito bom, pois de todo o período avaliado 

apenas 5% corresponde a equipamento parado e portanto sem gerar energia. 

 

 

Gráfico 7 – Disponibilidade de geração PCH Ludesa 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Ludesa 

 

 

3.3 PCH Bocaiúva  

 A PCH Bocaiúva está localizada a 80 quilômetros da foz do rio Cravari, sendo 

que a barragem esta no município de Brasnorte, Estado do Mato Grosso (vide figura 

15).  

A casa de força com capacidade instalada de 30MW e também se encontra 

no município de Brasnorte, conforme mostra a figura 16. 
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Figura 15 - Barragem PCH Bocaiúva 
Fonte: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

 

Figura 16 - Casa de Força PCH Bocaiúva 
Fonte: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

 A barragem foi construída em terra, tem altura de 12 metros e comprimento 

aproximado de 1.365 metros, sendo que o vertedouro possui comprimento de 95 

metros. A área inundada é de 3,75 km2 no nível máximo normal. A casa de força 

possui duas unidades geradoras com 15 MW, sendo que tensão de geração é de 6,9 

kV. As duas turbinas são do tipo Francis vertical e aproveitam uma queda bruta de 

36 metros. Na subestação a tensão é elevada para 138 kV e a energia gerada é 
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despachada através de uma linha de transmissão em circuito simples, com extensão 

de 47 km  até a subestação de interligação, SE Manobra Sapezal, de propriedade da 

CEMAT. 

 A PCH dista 64 km da cidade de Brasnorte, com população de 14.000 

habitantes, cidade sede. As cidades de médio porte mais próximas são Campo Novo 

dos Parecis-MT e Tangará da Serra-MT, que distam 182 km e 329 km 

respectivamente, e têm populações aproximadas de 26.000 e 81.000 habitantes  

segundo dados do censo 2010. A capital do estado dista 575 km e possui uma 

população de 530.000 habitantes. 

 O vertedouro da barragem é do tipo soleira livre e a cota de vertimento é de 

311,00 metros, sendo que o nível mínimo de operação é de 310,90 metros. A vazão 

sanitária estabelecida para o empreendimento é de 10 m3/s. Essa diferença entre a 

cota mínima e máxima de operação é em virtude de questões ambientais. Esta cota 

de trabalho admissível exige que a operação efetue um acompanhamento minucioso 

dos níveis de montante e da barragem vertente. A PCH tem estações de coleta de 

dados de pluviometria e nível do rio, instaladas a montante e jusante, que auxiliam a 

operação da PCH. Entretanto, a pequena diferença entre as cotas deixam pouca 

margem de manipulação dos níveis do reservatório. 

 No quadro 5 consta a avaliação da operação e manutenção da PCH 

Bocaiúva. 
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 Formulário de Avaliação de Operação e Manutenção de  PCHs 
Empreendimento: PCH Bocaiúva Data: 28/02/2013 
Capacidade Instalada: 30MW Garantia Física: 20MW 

Item  Tópico  Sub-tópico  Classificação 

1 Comissionamento     
1.1   Comissionamento 

 

2 Recursos Humanos    
2.1   Capacitação técnica da operação 

 

2.2   Capacitação técnica da manutenção 
 

2.3   Dimensionamento da equipe de operação 
 

2.4   Dimensionamento da equipe de manutenção 
 

2.5   Multidisciplinaridade 
 

2.6   Treinamentos da equipe 
 

2.7   Gestão de serviços especializados 
 

3 Operação     
3.1   Procedimentos operacionais 

 

3.2   Manual do reservatório  
 

4 Manutenção     
4.1   Procedimentos de manutenção 

 

4.2   Análise de óleo 
 

4.3   Termovisão 
 

4.4   Análise de vibração 
 

4.5   Programação de paradas 
 

4.6   Relatórios de manutenção 
 

4.7   Análises de ocorrência 
 

4.8   Ferramenta de gestão da manutenção 
 

4.9   Aplicação da ferramenta de gestão 
 

4.10   Gestão de materiais e equipamentos 
 

4.11   Arquivo técnico 
 

5 Meio ambiente    
5.1   Aspectos legais  

 

5.2   Contingências ambientais  
 

5.3   Educação ambiental 
 

6 Segurança do trabalho    
6.1   Aspectos legais  

 

6.2   Treinamentos de segurança 
 

6.3   EPIs e EPCs 
 

6.4   Plano de emergência 
 

7 Avaliação desempenho     
 7.1   Índice de Disponibilidade 

 

        
 

Quadro 5 - Avaliação PCH Bocaiúva 
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O comissionamento da PCH Bocaiúva foi realizado por equipe externa 

independente, sendo ensaiadas todas as estruturas antes da entrada em operação. 

 A entrada em operação ocorreu em junho de 2010, sendo a equipe de 

operação é composta de 5 operadores em escala de revezamento de 8 horas. A 

equipe de manutenção é composta de um supervisor e cinco colaboradores, que 

atuam em eletrônica e informática, eletrotécnica, mecânica (2) e civil. A operação é 

local, sendo que a equipe de manutenção permanece lotada na PCH durante a 

semana em alojamento, o mesmo ocorrendo com os operadores entre as trocas de 

turno.  

 O nível de capacitação da equipe deixa a desejar, sendo que alguns não 

possuem curso técnico nas suas respectivas áreas. O colaborador responsável pela 

civil é um auxiliar sem capacidade de avaliar de forma crítica as medições e 

inspeções civis que realiza. A operação está dimensionada de forma correta, 

entretanto a manutenção está com excesso de colaboradores. 

 A falta de capacitação técnica afeta a questão da multidisciplinaridade, pois 

dificulta a visão mais generalista para com o empreendimento. Os treinamentos 

técnicos realizados minimizaram a falta de capacitação, mas a rotatividade de 

pessoal existente em virtude da localização da PCH tornam praticamente sem efeito 

os mesmos. 

 A região em que esta inserida limita a contratação de equipes terceirizadas 

com capacidade técnica e a contratação nas cidades de maior porte ficam 

inviabilizadas em virtude de prazos e custos. 

 Os procedimentos operacionais existentes não são revisados e com a alta 

rotatividade muito do conhecimento adquirido na operação acaba sendo perdido por 

falta de registro. O manual de operação do reservatório encontra-se disponível para 

a equipe de operação. 

 Os procedimentos de manutenção serão abordados em conjunto com a 

ferramenta de gestão de manutenção. 

 As análises de óleo e termovisão são realizadas periodicamente; entretanto, 

as recomendações não são rigorosamente seguidas. Houve casos em que o óleo foi 

trocado sob alegação de aparência “suja”, sendo que análise constava como normal. 

No caso da termovisão não são observados prazos e histórico de análises 

anteriores, ou seja, faltam critérios para análise dos resultados obtidos. Foi feita uma 
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medição de vibração por exigências de cumprimento do órgão regulamentador, não 

tendo sido observado quaisquer anomalias. 

 O gráfico 8 apresenta as vazões médias mensais para a PCH Bocaiúva. 

Neste, histórico se refere à média das vazões registradas entre outubro de 2007 e 

dezembro de 2009. Pode-se verificar que estas se repetem ao longo do ano, apesar 

dos poucos dados disponíveis de vazão. Essa tendência fica mais evidente quando 

se avalia o clima da região, com estações de seca e chuvas bem definidas. Isto 

facilita o trabalho de intervenção da operação e manutenção dos equipamentos, pois 

sabe-se de antemão que os períodos compreendidos entre junho e outubro de cada 

ano serão períodos de baixa vazão; consequentemente, haverá água suficiente para 

apenas uma unidade geradora. Portanto, todas as manutenções são programadas 

para este período.  

  

 

Gráfico 8 – Vazões médias mensais - PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

De forma geral, os relatórios de manutenção da PCH Bocaiúva deixam a 

desejar na questão técnica e apresentação dos dados. Há normalmente um excesso 

de figuras, pouco texto, pobre em termos técnicos e de conclusão. 
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 Nas análises de ocorrência observam-se os mesmos problemas dos relatórios 

de manutenção. Diversas vezes são encontradas cópias de ocorrências antigas, por 

se tratarem de similares, mas sem complementação ou atualização dos dados. 

 Nos gráficos 9 e 10 mostram as ocorrências da PCH Bocaiúva desde o início 

da operação (junho 2010) até fevereiro de 2013.  

 

 

Gráfico 9 - Histórico de ocorrências da unidade geradora 1 PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 
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Gráfico 10 - Histórico de ocorrências da unidade geradora 2 PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

A unidade 1 apresentou 95 ocorrências e a unidade 2 apresentou 67. Essa 

discrepância entre as unidades 1 e 2 deve-se a um problema de projeto no regulador 

de tensão, que demandou por parte do fabricante um longo tempo para conseguir a 

importação das peças necessárias. Somente este problema originou 18 ocorrências 

na unidade 1. 

 Outro fator a ser considerado é a fragilidade do sistema elétrico na região 

onde esta inserida a PCH. Verificando-se os gráficos 9 e 10, observa-se que há uma 

maior ocorrência entre os meses de outubro e abril, período coincidente com a 

estação chuvosa, incidência de descargas atmosféricas, Neste período, as duas 

unidades estão conectadas no sistema a maior parte do tempo. 

 A ferramenta de gestão da manutenção é a mesma para a PCH Ludesa, PCH 

Bocaiúva e PCH São Francisco. Esta ferramenta foi implantada em setembro de 

2010. O gráfico 11 mostra o número de ordens de serviço emitidas mensalmente, 

sendo que a orientação foi para que fosse efetuada a emissão de ordem de serviço 

para toda e qualquer atividade de manutenção realizada na PCH. 
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Gráfico 11 - Histórico de ordens de serviço emitidas na PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

A partir de julho de 2011 foram implantados procedimentos de manutenção 

preventiva. Apesar desta ação, o impacto na emissão de ordens de serviço foi 

aquém do que seria esperado. 

 Um estudo comparativo entre os tipos de manutenção adotados na PCH é 

mostrado no gráfico 12, onde manutenção 1 refere-se aos procedimentos periódicos 

e manutenção 2 refere-se a outros tipos de manutenção. Verifica-se que as 

manutenções do tipo 2 seguem dentro de um padrão, ou tendência, o que não é 

observável nas manutenções do tipo 1. Isto é preocupante, pois denota que não está 

sendo seguida uma rotina de realização das manutenções preventivas implantadas. 

Outro fator a ser observado é que deveria haver maior fluxo de atividades (emissão 

de ordens de serviço) no período de estiagem, quando normalmente uma das 

unidades está parada e disponível para manutenção. Isso também indica que não se 

está observando a periodicidade sugerida nos procedimentos, bem como não se 

está realizando a revisão dos mesmos.  

 O almoxarifado está desorganizado e não há uma lista consolidada de 

materiais sobressalentes disponíveis, o que impossibilita fazer a gestão dos mesmos 

através do software de manutenção. Um fato que minimiza o problema é a 
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existência de uma ampla quantidade de materiais sobressalentes, mas por falta de 

controle de utilização, essa vantagem pode se perder. 

 Não há um arquivo técnico em meio físico e os dados em digital estão 

desorganizados, simplesmente espalhados em diversos computadores. A falta de 

organização, registro de histórico na ferramenta de gestão e relatórios cria uma 

vazio de informações que se perde à medida que ocorre a saída de colaboradores. 

 

 

Gráfico 12 - Comparativo entre tipos de manutenção PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

 Quanto ao meio ambiente, todos os aspectos legais estão sendo cumpridos. 

Há dificuldades adicionais na PCH Bocaiúva por se tratar de um rio piscoso e 

existência de aldeias indígenas próximas, sendo a área da PCH local de 

perambulação dos mesmos. Por conseguinte, é comum estes não observarem a 

determinação legal de proibição de caça e pesca. 

 Há contingências ambientais no que concerne à inundação, vazamento de 

óleo e resgate de animais e peixes. A existência de animais e peixes em grande 

quantidade acabou por exigir uma acuidade maior das mesmas. A educação 

ambiental ainda deixa a desejar, sendo restrita a coleta seletiva de lixo através de 

lixeiras identificadas pela cor. 
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 Todos os programas de segurança exigidos por lei estão implementados, 

inclusive prontuários de instalações elétricas exigidos na NR10. Os treinamentos de 

segurança estão limitados aos exigidos na legislação. Considerando a existência de 

animais peçonhentos e o tamanho do site da usina (há muito deslocamento com 

veículos internamente), seria importante curso sobre animais peçonhentos e direção 

defensiva. 

 O plano de emergência implementado conta com a conscientização da equipe 

alocada, pois os riscos existentes e a distância até grandes centros com hospitais 

mais modernos torna uma preocupação recorrente dos colaboradores. 

 No gráfico 13 tem-se a disponibilidade total mensal de geração da PCH 

Bocaiúva, de dezembro de 2010 a fevereiro de 2013.  A média mensal observada é 

de 91%, o que pode ser considerado um índice bom. 

 O pouco tempo de operação da PCH não permite fazer uma avaliação 

concreta, entretanto como é esperado um menor número de falhas após os 

primeiros anos a tendência é de melhoria no desempenho da operação e 

manutenção da PCH Bocaiúva. 

 

 

Gráfico 13 - Disponibilidade de geração PCH Bocaiúva 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH Bocaiúva 
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3.4 PCH São Francisco 

 A PCH São Francisco está localizada a 82 quilômetros da foz do rio São 

Francisco Verdadeiro, sendo que a barragem esta nos municípios de Toledo e Ouro 

Verde do Oeste, Estado do Paraná, conforme a figura 17. A casa de força com 

capacidade instalada de 14MW encontra-se no município de Ouro Verde do Oeste, é 

mostrada na figura 18. 

 

 
Figura 17 - Barragem PCH São Francisco 

Fonte: Arquivo PCH São Francisco 
 
 

 
Figura 18 - Casa de Força PCH São Francisco 

Fonte: Arquivo PCH São Francisco 
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 A barragem construída em solo/concreto tem altura de 20,5 metros e 

comprimento aproximado de 167 metros, sendo que o vertedouro possui 

comprimento de 95 metros. A área inundada é de 0,67 km2 no nível máximo normal. 

A casa de força possui duas unidades geradoras com 7 MW, sendo que tensão de 

geração é de 6,9 kV. As duas turbinas são do tipo Francis eixo horizontal e 

aproveitam uma queda bruta de 70 metros. Na subestação da PCH, a tensão é 

elevada para 34,5kV, a energia gerada é despachada através de uma linha de 

transmissão em circuito simples com extensão de 15 km  até a subestação Toledo, 

de propriedade da Copel. 

 A PCH dista 20 km da cidade de Toledo, com população de 119.000 

habitantes, cidade sede. A cidade de médio porte mais próxima é Cascavel-PR, que 

dista 47 km e tem uma população aproximada de 283.000 habitantes, segundo 

dados do censo 2010.  

 O vertedouro da barragem é do tipo soleira livre e a cota de vertimento é de 

395,60 metros, sendo que o nível mínimo de operação é de 395,30 metros. A vazão 

sanitária estabelecida para o empreendimento é de 2 m3/s. 

 Esta cota de trabalho admissível exige que a operação efetue um 

acompanhamento minucioso dos níveis de montante e da barragem vertente. A PCH 

tem estações de coleta de dados de pluviometria e nível do rio, instaladas a 

montante e jusante, que auxiliam na operação da PCH. Em virtude do reservatório 

pequeno há pouca margem de manipulação dos níveis do reservatório. 

 No quadro 6 encontra-se a avaliação da PCH São Francisco no que se refere 

a sua operação e manutenção. 

 O comissionamento foi realizado por equipe independente, similarmente ao 

realizado nas PCHs Ludesa e São Francisco. 

 A entrada em operação ocorreu em novembro de 2010, e a equipe de 

operação é composta de 5 operadores, em escala de revezamento de 8 horas. A 

equipe de manutenção é composta de 3 técnicos, que atuam nas áreas elétrica (2) e 

em mecânica. Um dos técnicos acumula a supervisão das equipes de operação e 

manutenção. A operação é local e as equipes se deslocam diariamente de Toledo 

até a PCH São Francisco. 

 A equipe de operação e manutenção está bem dimensionada e conta com 

uma equipe técnica capacitada. 
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Formulário de Avaliação de Operação e Manutenção de  PCHs 
Empreendimento: PCH São Francisco Data: 28/02/2013 
Capacidade Instalada: 14MW Garantia Física: 8,21MW 

Item  Tópico  Sub-tópico  Classificação 

1 Comissionamento     
1.1   Comissionamento 

 

2 Recursos Humanos    
2.1   Capacitação técnica da operação 

 

2.2   Capacitação técnica da manutenção 
 

2.3   Dimensionamento da equipe de operação 
 

2.4   Dimensionamento da equipe de manutenção 
 

2.5   Multidisciplinaridade 
 

2.6   Treinamentos da equipe 
 

2.7   Gestão de serviços especializados 
 

3 Operação     
3.1   Procedimentos operacionais 

 

3.2   Manual do reservatório  
 

4 Manutenção     
4.1   Procedimentos de manutenção 

 

4.2   Análise de óleo 
 

4.3   Termovisão 
 

4.4   Análise de vibração 
 

4.5   Programação de paradas 
 

4.6   Relatórios de manutenção 
 

4.7   Análises de ocorrência 
 

4.8   Ferramenta de gestão da manutenção 
 

4.9   Aplicação da ferramenta de gestão 
 

4.10   Gestão de materiais e equipamentos 
 

4.11   Arquivo técnico 
 

5 Meio ambiente    
5.1   Aspectos legais  

 

5.2   Contingências ambientais  
 

5.3   Educação ambiental 
 

6 Segurança do trabalho    
6.1   Aspectos legais  

 

6.2   Treinamentos de segurança 
 

6.3   EPIs e EPCs 
 

6.4   Plano de emergência 
 

7 Avaliação desempenho     
 7.1   Índice de Disponibilidade 

 

        

Quadro 6 - Avaliação PCH São Francisco 
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 Quanto à multidisciplinaridade, a equipe ainda é carente e pode ser 

melhorada com treinamentos de capacitação para todos os colaboradores. Os 

treinamentos ainda são escassos, mas como a equipe é dinâmica e busca 

aperfeiçoamento, os próprios tem buscado cursos na região. 

 As cidades de Cascavel e Toledo possuem uma variedade muito grande de 

fornecedores de serviços especializados, porém falta um cadastro adequado com a 

área de atuação e capacidade técnica dos mesmos. 

 Da mesma forma que as outras PCHs analisadas, os procedimentos 

operacionais não são revisados. O manual do reservatório está implementado e 

disponível. 

 Os procedimentos de manutenção estão em fase de implementação, portanto 

não é possível efetuar uma avaliação concreta. 

 As análises de óleo e termovisão são usadas de forma adequada pela 

manutenção, seguindo as recomendações estabelecidas, tanto na questão de 

periodicidade como intervenção. Não foram feitas análises de vibração na PCH São 

Francisco até o presente momento. 

 O gráfico 14 fornece os dados das vazões médias mensais. A inexistência de 

um histórico e quantidade de dados insuficiente não permite uma análise 

aprofundada. Contudo, a análise da região e da bacia, permite verificar que não há 

uma tendência de período com maior ou menor vazão. Essa característica dificulta a 

programação de manutenções, pois não há como prever quando haverá pouca 

vazão, e consequentemente possibilidade de parar a unidade geradora. 

 Esta clara falta de tendência dificulta a programação da manutenção; 

entretanto, têm sido observadas as previsões do tempo para adequação ao melhor 

momento de parada para manutenções preventivas. 
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Gráfico 14 - Média de vazões mensais PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 Os relatórios de manutenção da PCH São Francisco deixam a desejar na 

questão de apresentação, mas tecnicamente estão corretos. É possível observar 

uma melhora constante, o que demonstra o esforço da equipe em se capacitar 

continuamente. 

 As análises de ocorrência estão bem elaboradas e seguem um padrão. Nos 

gráficos 15 e 16 são mostradas as ocorrências da PCH São Francisco desde o início 

da operação (dezembro 2010) até fevereiro de 2013. A unidade 1 apresentou 77 

ocorrências e a unidade 2 apresentou 52. Apesar de um número relativamente 

grande de ocorrências no período, serve como justificativa o alto índice de 

ocorrências em virtude de problemas ocorridos no sistema em que esta inserida. 

Corrobora para isso a linha de transmissão ser em tensão de 34,5 kV, que é mais 

suscetível a problemas. Caso a linha fosse em 138 kV, esse problema estaria 

minimizado. 

    O histórico existente não permite uma avaliação mais aprofundada em 

relação às ocorrências, mas excetuando-se os problemas relativos ao sistema em 

que esta inserida deverá ocorrer um decremento das falhas nos próximos anos. 
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Gráfico 15 - Histórico de ocorrências da unidade geradora 1 PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 

Gráfico 16 - Histórico de ocorrências da unidade geradora 2 PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 Em março de 2011 foi iniciada a implantação do software de gerenciamento 
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emitidas mensalmente. A orientação foi para que fosse efetuada a emissão de 

ordem de serviço para toda e qualquer atividade de manutenção realizada na PCH. 

 Considerando que a equipe de manutenção é de apenas três pessoas, pode-

se considerar como satisfatório o número de ordens de serviço emitidas até o 

momento. É necessário avançar na questão do preenchimento adequado do 

histórico de manutenção. 

 Os procedimentos periódicos de manutenção preventiva foram 

implementados em junho de 2012. No gráfico 18 podemos observar um incremento 

nas manutenções do tipo 1 (através de planos de manutenção) e um decremento 

nos outros tipos de manutenção. Isto decorre do correto uso da ferramenta de 

gestão da manutenção na PCH São Francisco. 

 

 

Gráfico 17 - Histórico de ordens de serviço emitidas na PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 O almoxarifado da PCH São Francisco encontra-se limpo e organizado, tendo 

uma lista consolidada do material armazenado. A próxima etapa será inserção deste 

cadastro no software de gerenciamento de manutenção. Da mesma forma que a 

PCH Ludesa, é preciso avançar na questão de gestão dos materiais sobressalentes. 

 Arquivo técnico em meio físico não há, mas os documentos em digital estão 

todos centralizados e organizados. É necessário maior atenção com a 
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documentação armazenada em emails (muitos documentos não são arquivados), 

pois há uma dificuldade em buscar estas informações após longos períodos. 

 

 

Gráfico 18 - Comparativo entre tipos de manutenção PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 Os aspectos legais referentes ao meio ambiente estão de acordo com o que 

rege a legislação. Em virtude do rio atravessar a cidade de Toledo ocorre um 

acúmulo de lixo na tomada de água e a presença de macrófitas no reservatório, mas 

que não trazem maiores problemas ao empreendimento. 

 As contingências ambientais foram criadas, entretanto não houve revisão e 

divulgação aos colaboradores. A educação ambiental se restringe a coleta seletiva 

de lixo com a instalação de lixeiras nas cores específicas. 

 Quanto às questões de segurança do trabalho todos os aspectos legais estão 

sendo cumpridos. Os treinamentos de segurança se restringem aos exigidos por lei. 

Os equipamentos de segurança utilizados são adequados ao risco existente no 

empreendimento. O plano de emergência existente é revisado anualmente por 

ocasião do treinamento de combate a incêndios realizado no site da PCH. 

 No gráfico 19, tem-se a disponibilidade total mensal de geração da PCH São 

Francisco, de dezembro de 2010 a fevereiro de 2013. A média de disponibilidade 

verificada é de 95%, o que é um índice muito bom. 
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 A entrada em operação da PCH é recente, portanto a avaliação efetuada é 

preliminar. É esperado que o índice de disponibilidade para os próximos anos 

permaneça estável e próximo a estes valores. Uma disponibilidade muito grande 

significaria que não estão sendo feitas manutenções periódicas, e 

consequentemente isso acarretaria degradação precoce dos equipamentos e 

provável aumento das falhas. 

 

 

Gráfico 19 - Disponibilidade de geração PCH São Francisco 
Fonte: Adaptado de: Arquivo PCH São Francisco 

 

 

3.5 Considerações finais 

 As três PCHs avaliadas acima estão em operação a menos de 5 anos e 

possuem uma garantias físicas muito próximas,  por isso apresentam várias 

similaridades entre si. Ao efetuar avaliações periódicas é possível acompanhar o 

desempenho ao longo dos anos do empreendimento, apesar de que avaliadores 

diferentes muito provavelmente discordariam de alguns aspectos. Entretanto, essa 

discordância é positiva, pois uma avaliação sob outro ponto de vista pode servir de 

balizamento e para outras melhorias. 
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4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Considerações inicias  

 A partir da avaliação das 3 PCHs pretende-se efetuar um comparativo a partir 

dos resultados obtidos com a aplicação do método mostrado no capítulo 2. Esta 

avaliação permite verificar diferenças e entender os motivos das mesmas, facilitando 

a proposição de medidas de melhoria. 

 

 

4.2 Avaliação comparativa  

 O quadro 7  apresenta um comparativo referente à avaliação das três PCHs. 

Observa-se que a PCHs Ludesa e São Francisco apresentam várias similaridades: 

estão instaladas perto de cidades, há cidades de médio porte próximas e se 

localizam na região sul do país. Esses pontos citados facilitam a operação e 

manutenção, pois não há o cansaço diário da equipe em virtude de uma viagem 

longa, não é necessário hospedagem no site da PCH e os custos de transporte são 

menores. Têm várias empresas de prestação de serviços (tornearia, rebobinagem 

de motores, soldagem), há uma facilidade de localizar fornecedores de materiais, o 

que agiliza o atendimento de eventuais necessidades. Existem escolas técnicas 

próximas ou na própria cidade, que permitem contratar profissionais da região ou 

possibilitar a continuidade da formação dos mesmos. 
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Comparativo de Operação de Manutenção 

   
Classificação 

Item Tópico Sub-tópico Ludesa Bocaiúva São 
Francisco 

1 Comissionamento     
  

1.1   Comissionamento 
 

  

2 Recursos Humanos    
  

2.1   Capacitação técnica da operação 

 

 
 

2.2   Capacitação técnica da manutenção  
  

2.3   Dimensionamento da equipe de operação  
  

2.4   Dimensionamento da equipe de manutenção  
  

2.5   Multidisciplinaridade  
  

2.6   Treinamentos da equipe  
  

2.7   Gestão de serviços especializados 

 

  

3 Operação     
  

3.1   Procedimentos operacionais 

 

 
 

3.2   Manual do reservatório   
  

4 Manutenção     
  

4.1   Procedimentos de manutenção 

  

 

4.2   Análise de óleo  
 

 

4.3   Termovisão 

 

 
 

4.4   Análise de vibração  
  

4.5   Programação de paradas 

   

4.6   Relatórios de manutenção 
 

  

4.7   Análises de ocorrência 

 

 
 

4.8   Ferramenta de gestão da manutenção  
  

4.9   Aplicação da ferramenta de gestão 

 

 
 

4.10   Gestão de materiais e equipamentos  
  

4.11   Arquivo técnico 

 

  

5 Meio ambiente    
  

5.1   Aspectos legais  

 

 
 

5.2   Contingências ambientais   
  

5.3   Educação ambiental 

 

  

6 
Segurança do 
trabalho    

  

6.1   Aspectos legais  

 

 
 

6.2   Treinamentos de segurança  
  

6.3   EPIs e EPCs 

 

 
 

6.4   Plano de emergência  
  

7 
Avaliação 
desempenho    

  

 7.1   Índice de Disponibilidade 

 

 

 

        
  

Quadro 7 - Comparativo das avaliações das PCHs 
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 Por outro lado, a PCH Bocaiúva, está localizada distante da cidade e não é 

uma cidade aprazível, pois é pequena e oferece poucas opções de diversão. Os 

cursos técnicos na região de abrangência estão localizadas a mais de 200 km e são 

de baixa qualidade. A estrada de acesso praticamente não é asfaltada, nos períodos 

de chuva fica intransitável, sendo necessário veículo com tração nas quatro rodas. 

Há dificuldade em achar prestadores de serviços básicos, por exemplo rebobinagem 

de motores, e fornecedores de material. Técnicos precisam ser contratados em 

outros estados e, portanto tem dificuldade de adaptação seja pela região e ou calor. 

Como a viagem diária não é viável economicamente, as equipes ficam alojadas 

durante a semana e vão para suas residências apenas no final de semana (equipe 

de manutenção) ou folga entre turnos (operação). A convivência diária no 

alojamento gera constante atrito entre o pessoal.  

 Estes fatos se refletem na alta rotatividade observada de técnicos de 

manutenção e operação da PCH Bocaiúva e também da supervisão. Houve a troca 

da supervisão três vezes desde o início da operação, ano de 2010. Em 

contrapartida, a PCH Ludesa em operação desde 2007 teve dois e a PCH São 

Francisco apenas um supervisor no mesmo período. 

 O software de manutenção implantado nas três PCHs é o mesmo, mas estão 

em patamares diferentes. Há muitas funcionalidades que não estão sendo utilizadas 

e o histórico de manutenção, que deveria constar nas ordens de serviço encerradas, 

na grande maioria dos casos não é preenchido, ou é preenchido de forma 

inadequada. Este fato é mais exacerbado na PCH Bocaiúva, aparentemente pela 

falta de conhecimento da importância deste histórico de manutenção e de como isso 

poderia auxiliar em manutenções futuras. 

 A periodicidade da execução dos planos de manutenção não é observada 

adequadamente, uma manutenção que deveria ser executada semestralmente 

acontece por ser executada com intervalo de até um ano. Novamente muito em 

virtude da rotatividade da equipe, quando determinado profissional desenvolve pleno 

conhecimento do software acaba pouco tempo depois se desligando da empresa, 

gerando todo um novo processo de treinamento e conscientização. 

 A melhor gestão do software de manutenção ocorre na PCH Ludesa, muito 

principalmente pela capacidade do supervisor. Contribui para isso a sua formação, 

Tecnólogo em Manutenção Industrial, que é uma formação multidisciplinar. Aliado ao 
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perfil de liderança do mesmo com uma visão dos processos de operação e 

manutenção.  

 Entretanto há muito a avançar em todas as três PCHs no que concerne à 

criação de roteiros de manutenção e principalmente armazenamento do histórico de 

manutenção que atualmente ainda são deficientes em informações. Os planos de 

manutenção necessitam que sejam inseridas informações adicionais (materiais, 

ferramentas, EPIs e EPCs, e desenhos) e revisados periodicamente. A revisão dos 

planos de manutenção é realizada apenas quando são observados erros grosseiros 

e isso ocorre somente na PCH Ludesa. 

 A gestão de sobressalentes ou controle de peças do almoxarifado esta 

implantado na PCH Ludesa e na PCH São Francisco, sendo que nesta última em 

processo bem adiantado.  

 Na PCH Bocaiúva os materiais não estão organizados e não há uma planilha 

que liste todos, apenas os materiais usados com mais frequência estão listados. 

Considerando as dificuldades levantadas anteriormente, localização e distância de 

grandes centros, isso eleva o risco de eventuais problemas de falta de peças 

sobressalentes. 

 De forma geral nenhuma das PCHs tem uma política clara e definida no que 

se refere a sobressalentes. Há um estoque de sobressalentes, normalmente os 

recomendados pelos fabricantes, mas há uma indefinição clara no que concerne 

estoque máximo e mínimo. A compra de material sobressalente ocorre a medida da 

necessidade, ou seja, quando usa um sobressalente compra-se um novo na mesma 

proporção. 

 As PCHs não possuem arquivo técnico implementado, os manuais e 

desenhos em sua grande maioria não estão impressos. A consulta é efetuada em 

meio digital, mas a organização deficiente dos mesmos dificulta a localização. 

 Todas as PCHs possuem manual de operação onde constam os principais 

procedimentos operacionais, ordens de manobra, níveis operacionais e 

procedimentos de parada e partida das unidades. Entretanto após a primeira versão 

não houve atualização, novos procedimentos operacionais são criados, mas não 

devidamente controlados quanto a validade e versão. 

 A manutenção em todas as PCHs é efetuada exclusivamente pela equipe de 

manutenção local, o que é adequado para retenção do conhecimento e demonstra o 
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adequado dimensionamento da equipe de operação e manutenção, excetuando-se a 

PCH Bocaiúva. Exceção apenas para a parada de manutenção anual, quando são 

contratados auxiliares, sendo a execução das atividades principais e 

responsabilidades a cargo da equipe local. Todas as paradas de manutenção anual 

são previamente programadas, ou seja, é realizado um planejamento quanto a mão 

de obra, materiais e ferramentas. As intervenções são baseadas em análises de 

óleo, termovisão e procedimentos de manutenção preventiva. 

 A PCH Bocaiúva em virtude da extensão da barragem e o canal de adução 

em manta PEAD (Geomembrana de Polietileno de Alta Densidade), demanda um 

colaborador da área civil na equipe de operação e manutenção. A quantidade e 

periodicidade da instrumentação civil (medidores de vazão, piezômetros) e as 

dimensões do site (estruturas civis, estradas e acessos) justificam a necessidade do 

mesmo, entretanto os serviços de reparos (estradas e acessos) são terceirizados. 

Nas PCH São Francisco e Ludesa nas quais a barragem é pequena e não há canal, 

a própria equipe de manutenção efetua a leitura da instrumentação civil. 

 As PCHs têm obtido periodicamente a renovação das licenças ambientais que 

permitem a continuidade da geração de energia. Não houve qualquer ocorrência 

relativo a contaminação dos rios em virtude de vazamentos de óleo. O único rio 

piscoso é o Cravari, onde se situa a PCH Bocaiúva, mas não houve qualquer 

ocorrência de mortandade de peixes. 

 Apesar de efetuarem os programas ambientais exigidos nas condicionantes 

ambientais, nenhuma delas tem incentivado ou realizado atividades extras de 

educação ambiental. Há as lixeiras coloridas para separação do lixo, entretanto não 

houve um treinamento básico de coleta seletiva de lixo nas PCHs. 

 Quanto a questão de segurança na PCH Ludesa ocorreu dois acidentes que 

podem ser classificados como de ordem leve, em ambos os casos não houve 

afastamento. Na PCH Bocaiúva houve um acidente com veículo, no qual o 

funcionário veio a cair de um talude, destruindo parcialmente o veículo, porém sem 

danos ao funcionário. Outro acidente pode ser considerado como um incidente, pois 

imaginou-se que o funcionário havia sofrido uma picada de escorpião, quando na 

verdade apenas roçou a pele do braço sem consequência alguma. Na PCH São 

Francisco não ocorreu nenhum acidente. 
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 Os programas de segurança do trabalho (PPRA, PCMSO e LTCAT) estão 

todos de acordo com a legislação vigente. Os EPIs fornecidos são adequados ao 

risco observado em cada PCH e há treinamento periódico quanto a conscientização 

do uso. 

 Os colaboradores recebem os seguintes treinamentos de segurança: NR10 

básico, NR10 SEP, NR33, equipamentos de proteção coletiva e individual, primeiros 

socorros, CIPA, ARRAIS amador e combate a incêndios. Entretanto vários 

colaboradores iniciam as atividades sem efetuar previamente os referidos cursos. 

 Os índices de desempenho das PCHs Ludesa e São Francisco são idênticos 

e o da PCH Bocaiúva é muito próximo, atestando assim o desempenho operacional 

das PCHs nesses primeiros anos. 

 

 

4.3 Considerações finais 

 O principal desafio das PCHs avaliadas é incrementar a formação 

multidisciplinar dos colaboradores, de forma a buscar a melhoria contínua dos 

processos envolvidos em operação e manutenção. O software de gestão da 

manutenção é uma ótima ferramenta, mas atualmente está sub utilizada nas PCHs. 

As informações inseridas no software não são avaliadas. Desta forma, os técnicos 

que utilizam a ferramenta não recebem um retorno sobre erros e acertos. Portanto 

acabam considerando a ferramenta irrelevante e burocrática, deixando aos poucos 

de inserir informações detalhadas e completas. 

 A retenção e capacitação dos colaboradores é algo que precisa de uma 

política mais clara, pois pela falta de um registro histórico adequado das 

manutenções realizadas o desligamento de um colaborador ocasiona a perda 

irreparável de informações. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 As PCHs são consideradas uma fonte de energia limpa e renovável, 

entretanto os preços de energia e falta de maiores incentivos fez com que 

perdessem espaço para as outras fontes. O mercado tem listado uma série de 

razões para a perda da competitividade e tem relacionado várias outras para 

melhorar as taxas de retorno e consequentemente, dar novo impulso à implantação 

de empreendimentos do tipo PCH. 

 As medidas citadas se relacionam a alteração de processos de construção, 

montagem e busca de novos mercados fornecedores de equipamentos como forma 

de diminuir os custos de implantação. Em relação a otimização de processos de 

operação e manutenção pouco ou nada tem sido comentado. Muitas PCHs utilizam 

ainda processos de operação e manutenção arcaicos e excesso de pessoal, sem 

apresentar resultados satisfatórios nos índices de desempenho. 

  Os fatores que afetam o desempenho da operação e manutenção são os 

mais variados e começam desde o projeto, construção, montagem e 

comissionamento. Uma dessas etapas que não tenha sido efetuada dentro das 

melhores práticas de engenharia afetará diretamente o desempenho futuro do 

empreendimento, independente da equipe e metodologias aplicadas. 

 As exigências e fiscalizações em todas as etapas permitirão que a equipe 

responsável pela operação e manutenção da PCH receba um empreendimento em 

perfeitas condições de operação com disponibilidade e confiabilidade. 

 Muitos empreendedores têm a visão de que a fase complicada é a construção 

e montagem e que a fase de operação comercial é fácil. Esta noção tem a ver com o 

imediatismo, principalmente pelo desembolso financeiro nesta fase e a imediata 

observação de erros de construção e montagem bem como atrasos de obra. No 

caso da operação e manutenção as falhas não são tão perceptíveis, algumas 

demoram anos para se manifestar.  

 A avaliação da periodicidade de intervenção nos equipamentos é uma 

questão a ser observada e investigada, pois o excesso de intervenções pode levar a 

inserção de novos problemas que não são passíveis de comprovação. Somente 

estudos e avaliações aprofundadas poderão fornecer o embasamento necessário 

para estas adequações necessárias. O uso da termovisão, análise de óleo e 
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vibração dos equipamentos tem permitido fazer intervenções mais pontuais, 

entretanto ainda é pouco utilizado nas PCHs. 

 Da mesma forma, a teleoperação, um conceito não tão novo, sofre restrições 

por parte de muitos empreendedores. Exemplo são as PCH Bocaiúva e PCH São 

Francisco que possuem um nível alto de automação, inclusive sistema de câmeras 

para monitoramento a distância, mas o empreendedor não aceita a teleoperação 

com receio do que possa acontecer sem a presença de um operador no local. 

 Cada PCH tem as suas peculiaridades, as quais devem ser respeitadas na 

elaboração e implantação da estrutura e métodos da operação e manutenção. Os 

recursos tecnológicos atuais, associados aos que surgem a todo o momento no 

mercado, são ferramentas vitais para auxílio da equipe. Como exemplos, podem ser 

citadas: as ferramentas, instrumentos, equipamentos de segurança, softwares, 

câmeras fotográficas e de vídeo, dispositivos de armazenamento de informações e 

equipamentos de monitoração. 

 Os recursos de vídeo permitem elaborar manuais e procedimentos, registro 

de manutenções preventivas, corretivas, arquivar, enviar e compartilhar de maneira 

rápida e eficaz. Posteriormente podem ser utilizados para consulta, treinamento e 

formação de novos profissionais. 

 As comunicações através da internet permitem o acesso remoto de relés, 

comutadores ou visualização através de câmeras, possibilitando assim a solução de 

problemas à distância.   

 Entretanto, independente dos métodos e ferramentas disponíveis, é 

imprescindível que o ser humano deva utilizá-los e da forma correta. Um software de 

manutenção com os mais modernos recursos não tem nenhuma utilidade caso não 

sejam inseridas as informações pela equipe de operação e manutenção. 

 A equipe de operação e manutenção deve ser ajustada de forma a não ter 

colaboradores em excesso, mas também não em quantidade insuficiente. O ajuste 

deve ser feito no decorrer dos anos, pois é inegável que no período inicial do 

empreendimento a quantidade de atividades a ser realizada é muito maior, sendo 

que após este período tende a diminuir consideravelmente. Uma equipe em excesso 

provoca a inatividade de alguns membros, tendo como consequência a diminuição 

da motivação dos demais e o aumento dos custos. 
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 O perfil da equipe a ser buscado deve ser multidisciplinar, seja no processo 

de contratação, seja na sua capacitação enquanto colaborador do empreendimento. 

Um profissional com visão sistêmica é aquele capaz de entender que a sua atividade 

não se restringe a sua especialidade, mas também precisa conhecer e atuar em 

áreas tais como: meio ambiente, segurança do trabalho, manutenção civil, entre 

outras. 

 Estabelecimento de metas, prêmios, planos de carreira, ambiente agradável 

são alguns fatores que ajudam na retenção de profissionais que são essenciais para 

a operação e manutenção de uma usina.  

 Os desafios atuais de geração de energia através de pequenas centrais 

hidrelétricas exigem a otimização dos processos e custos de operação e 

manutenção durante todo o período de concessão. Trata-se de um empreendimento 

de longo prazo o que necessariamente exige um planejamento mais acurado sob 

risco de elevação de custos e consequentemente diminuição das margens de lucro.  

 As sugestões apresentadas permitem a avaliação do empreendimento de 

uma forma geral e aplicação de metodologias para uma melhor gestão da operação 

e manutenção de PCH. Entretanto, é necessário continuar evoluindo buscando 

novos conceitos para operação e manutenção e aplicá-los como forma de validação 

da sua eficácia. 

 Sugere-se para trabalhos futuros: 

 a) Avaliação de um grupo de PCHs que estejam com mais de 10 anos de 

operação comercial. Efetuar estudo sobre o conhecimento armazenado (relatórios, 

registros de manutenção e operação) e como isto está sendo gerenciado e utilizado 

na operação e manutenção de uma PCH; 

 b) Análise dos custos de operação e manutenção, englobando os custos 

referentes a recursos humanos, materiais e equipamentos. Inclusive com a 

avaliação de operação local e operação remota. 

  

 Como resultado deste trabalho foi publicado e apresentado o artigo:  

 

RIPPEL, M. A.; PAULILLO, G. Proposta de Procedimentos de Manutenção e 
Operação de PCHs.  In: VIII Conferência de Centrais Hidrelétricas. São Paulo, SP, 
Anais...São Paulo, 2012. 
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Apêndice 1  - Modelo de Relatório de Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Manutenção 

(Título do relatório) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(mês – ano) 
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1. Introdução  

 (Citar histórico e detalhes gerais sobre o equipamento ao qual se refere o 

relatório). 

 

 

2. Objetivo 

 (Descrever o motivo da elaboração e ou o que se pretende com o mesmo). 

 

 

3. Desenvolvimento 

 (Detalhar as atividades realizadas de forma cronológica, informando métodos, 

ferramentas e pessoal envolvido na mesma). 

 

 

4. Conclusão 

 (De forma objetiva e clara citar os objetivos alcançados e próximas ações a 

serem efetuadas) 
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Apêndice 2 – Modelo de Relatório de Ocorrência  

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA PCH 

Ocorrência n°.   Revisão    

Unidade Geradora    Data e horário da 
ocorrência:   

Estado das unidades geradoras antes da ocorrência  

  

Estado das unidades geradoras durante a ocorrência  

  

Proteções que atuaram 

  

Equipamento 

  

Descrição da Ocorrência 

  

Estado das unidades geradoras após a ocorrência  

  

Data e horário de retorno:   Tempo total de 
indisponibilidade:   

Ocorrências anteriores similares 

  

Problemas e soluções 

 
Ações a serem tomadas 

O que? 

  

Porque? 

  
Quem? 

  
Quando? 
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Causa fundamental  

  

Conclusões 

  

Equipe de Análise  

  

Relação de anexos 

  

Status do relatório Encerrada  Em Análise  
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Apêndice 3 – Lista de ferramentas, instrumentos e e quipamentos de operação 

e manutenção. 

Descrição  Unidade Quantidade  
Termovisor  pç 1 

Multímetro digital pç 3 

Alicate amperímetro digital pç 2 

Megôhmetro pç 1 

Fasímetro pç 1 

Vara de manobra  pç 1 

Conjunto de aterramento temporário pç 1 

Termohigrômetro pç 1 

Detector de tensão pç 1 

Paquímetro  pç 1 

Micrômetro de profundidade  pç 2 

Micrômetro externo  pç 1 
Torquímetro de estalo encaixe 1/2 Cap. 20 - 200 Nm pç 1 

Torquímetro de estalo encaixe 3/8 Cap. 5 - 50 Nm  pç 1 

Rádio de comunicação  pç 3 

Binóculos  pç 1 

Dinamômetro pç 1 

Termômetro infravermelho pç 1 

Máquina fotográfica digital  pç 1 

Soprador térmico 1600W - 220V pç 1 

Extensão portátil para lâmpada  pç 3 

Pinça para eletrônica com ponta curva 160mm pç 1 

Suporte para ferro de solda  pç 1 

Tesoura tipo funileiro reta  pç 1 

Lanterna emborrachada  pç 2 

Andaime (conjunto com 10 metros de altura) cj 1 

Aparelho de solda elétrica   pç 1 

Aparelho de solda oxiacetilênica pç 1 

Aspirador de pó industrial  pç 1 

Bancada móvel para ferramentas  pç 3 

Relógio comparador escala 0 - 10  pç 1 

Base magnética para relógio comparador pç 1 
Bomba de transferência de óleo móvel para tambor capacidade 
500 l/h pç 1 

Escada de extensão em fibra de vidro 12 metros pç 1 

Escada simples em fibra de vidro 6 metros  pç 1 

Escada tipo "A" em fibra de vidro 5 metros pç 1 

Escada tipo "A" em fibra de vidro 3 metros pç 1 

Esmerilhadeira industrial 7" pç 1 

Estufa para eletrodo capacidade 3 Kg pç 1 

Filtro prensa capacidade 2000 l/h pç 1 
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Descrição  Unidade Quantidade  
Furadeira de coluna  pç 1 

Furadeira industrial  pç 1 
Guincho hidráulico com braço prolongador capacidade 3 toneladas pç 1 

Macaco hidráulico garrafa 1,5 toneladas pç 2 

Macaco hidráulico 25,0 toneladas pç 4 

Macaco hidráulico 5,0 toneladas pç 2 

Máquina lava jato industrial pç 1 

Moto esmeril de coluna 3,5CV pç 1 

Prensa hidráulica manual 30 toneladas pç 1 

Retífica industrial manual  pç 1 

Serra tico-tico industrial  pç 1 

Talha de corrente, capacidade 1 Ton, com 5 metros de elevação  pç 1 
Talha de corrente, capacidade 500 kg, com 3 metros de elevação pç 1 

Tirfor (guincho de alavanca) capacidade 3,2 toneladas pç 1 
Cinta poliéster tipo “sling” olhal reduzido comprimento 2 mts  pç 2 
Cinta poliéster tipo “sling” olhal reduzido comprimento 4 mts  pç 2 

Pulseira anti estática  pç 1 

Suporte para placa eletrônica pç 1 

Ferro de solda 60W ponteira pç 1 

Sugador de solda estanho pç 1 

Torno de bancada 3" pç 1 

Torno de bancada 8" pç 1 

Jogo de brocas de aço rápido 2,0mm a 12mm cj 3 

Jogo brocas para concreto (ponta de metal duro) 6mm a 12mm cj 5 

Serra copo jogo 19 a 64mm cj 1 

Broca piloto para serra copo 1/4" pç 3 

Macho jogo M3x0,5 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M4x0,7 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M5x0,8 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M6x1,0 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M7x1,0 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M8x1,0 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M9x1,25 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M10x1,25 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M12x1,25 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M16x2,0 aço rápido  cj 1 

Macho jogo M18x2,0 aço rápido  cj 1 

Vira macho reto  pç 1 

Jogo de chaves combinada 6mm a 41mm cj 1 

Jogo de chaves combinada 1/4" a 1 3/4" cj 1 

Conjunto de chaves de boca 6x7mm a 27x32mm cj 1 

Conjunto de chaves de boca 1/4"x5/16" a 15/16"x1" cj 1 

Chave de fenda 3/16"x3" isolada pç 2 

Chave de fenda 3/16"x6" isolada pç 2 
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Descrição  Unidade Quantidade  
Chave de fenda 1/4"x5" isolada pç 2 

Chave de fenda 1/4"x6" isolada pç 2 

Chave de fenda 1/4"x8" isolada pç 2 

Chave de fenda 5/16"x8" isolada pç 1 

Chave de fenda 3/16"x3"  pç 1 

Chave de fenda 3/16"x6"  pç 1 

Chave de fenda 1/4"x5"  pç 1 

Chave de fenda 1/4"x6"  pç 1 

Chave de fenda 1/4"x8"  pç 1 

Chave de fenda 5/16"x8"  pç 1 

Chave de fenda 3/8"x10"  pç 1 

Chave de fenda toco 1/4"x1 1/2"  pç 1 

Jogo de chave de fenda eletrônica pç 1 

Chave phillips 3/16"x3" isolada pç 2 

Chave phillips 3/16"x4" isolada pç 2 

Chave phillips 1/4"x6" isolada pç 2 

Chave phillips 3/16"x3"  pç 1 

Chave phillips 3/16"x4"  pç 1 

Chave phillips 1/4"x6"  pç 1 

Chave phillips 5/16"x8"  pç 1 

Chave phillips toco 3/16"x1 1/2" pç 1 

Chave de regulagem 6" pç 3 

Chave de regulagem 8" pç 2 

Chave de regulagem 12" pç 1 

Chave de regulagem 15" pç 1 

Chave de regulagem 24" pç 1 

Conjunto de chaves de bater estrela 46mm e 50mm cj 1 

Conjunto de chaves de bater de boca 46mm e 50mm cj 1 

Chave de cano 8" pç 2 

Chave de cano 12" pç 1 

Chave de cano 18" pç 2 

Chave de cano 36" pç 1 

Chave “Allen” jogo milimétrico 1,5mm à 19mm  jg 2 

Chave “Allen” jogo polegada1/16” á  3/4" jg 2 

Jogo de chaves canhão 10mm a 13mm jg 1 

Jogo chaves canhão 7/16" a 9/16" jg 1 

Soquete em jogo 3/4" / 22 a 50 sextavado cj 1 
Soquete jogo combinado (mm / pol) 1/2" / 10 a 32 e 3/8" a 1 1/4" 
estriado cj 1 

Soquete estriado avulso encaixe 3/4" x 41mm pç 1 

Soquete estriado avulso encaixe 3/4" x 36mm pç 1 

Soquete tipo “allen” jogo 4mm á 17mm  cj 1 

Soquete tipo “allen” jogo 3/16" á 5/8" cj 1 

Adaptador para soquete 1/2" x 3/4" pç 1 
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Descrição  Unidade Quantidade  
Adaptador para soquete 3/8" x 1/2" pç 1 

Extrator parafuso quebrado 6,3 a 12,7 mm cj 1 

Alavanca de aço sextavada curva e bico pç 1 

Manilha reta de aço forjado 3/8" pç 6 

Manilha reta de aço forjado 1/2" pç 6 

Manilha reta de aço forjado 5/8" pç 4 

Manilha reta de aço forjado 3/4" pç 4 

Parafuso suspensão rosca MM tipo olhal zincado M12x1,75mm pç 5 

Parafuso suspensão rosca MM tipo olhal zincado M20x2,5mm pç 5 

Calibre de folga jogo espessuras das lâminas 0,05 - 1 mm cj 1 

Calibre de rosca jogo  cj 1 

Chave para filtro de óleo até 5 1/2" pç 1 

Cadeados de latão 30mm (5 cores diferentes) pç 5 

Chave multidentada jogo 4mm á 18mm cj 1 

Alicate de bico meia cana reto 7 1/2" isolado pç 3 

Alicate para bomba d'água 10" pç 1 

Alicate de corte diagonal isolado pç 2 

Alicate para anel externo curvo pç 1 

Alicate para anel externo reto pç 1 

Alicate para anel interno curvo pç 1 

Alicate para anel interno reto pç 1 

Alicate para terminais RJ11/45 pç 1 

Alicate para prensar terminais isolados pç 1 

Alicate para prensar terminais 25 a 70mm pç 1 

Alicate de pressão 10" pç 1 

Alicate universal 8" isolado pç 3 

Alicate desencapador de fios 7" pç 1 

Vazador jogo 3mm á 25mm cj 1 

Rebitadeira manual  pç 1 

Almotolia metal 500ml pç 1 

Aplicador manual de silicone pç 1 

Arco de serra fechado  pç 1 

Caixa para ferramentas sanfonada em plástico pç 3 

Canivete eletricista  pç 3 

Estilete trapezoidal pç 3 

Grampo tipo C 12" pç 1 

Extrator mecânico com 3 garras 250x350mm pç 1 

Marreta oitavada 1kg com cabo pç 1 

Marreta oitavada 5kg com cabo pç 1 

Martelo bola 300 gramas pç 1 

Martelo pena 600 gramas pç 1 

Martelo com borda poliuretado 45mm pç 1 
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Descrição  Unidade Quantidade  
Pé de cabra 600mm pç 1 

Prumo de centro em metal 200gr pç 1 

Talhadeira sextavada 19x180mm pç 1 

Talhadeira sextavada 15x150mm pç 1 

Punção de centro 4x100mm pç 2 

Conjunto de limas tipo bastarda 8"  cj 6 

Conjunto de limas tipo murça 8” cj 6 

Escova circular de aço ondulado 150mm pç 3 

Escova circular de aço ondulado 75mm pç 3 

Escova manual de aço pç 5 

Espátula plástica para massa  pç 2 

Espátula betumadeira 6cm pç 2 

Compasso reto ajuste fino pç 1 

Máscara de solda pç 2 

Funil polietileno sanfonado pç 2 

Funil longo  pç 1 

Riscador para chapas ponta metal duro 180mm pç 1 

Saca pino paralelo 115x2mm pç 1 

Saca pino paralelo 125x3mm pç 1 

Saca pino paralelo 150x4mm pç 1 

Saca pino paralelo 150x5mm pç 1 

Saca pino paralelo 150x6mm pç 1 

Saca pino paralelo 150x8mm pç 1 

Saca prisioneiro 4-10mm e 5/32-3/8" pç 1 

Marcador algarismo e alfabeto  punção direito 5mm pç 1 

Balde de metal graduado 10 litros pç 1 

Bomba de graxa manual  pç 1 

Esquadro para uso geral em alumínio 12" pç 1 

Régua metal 30cm pç 3 

Régua metal 1 metro pç 1 

Trena tipo fita 50 metros x 13mm pç 1 

Trena 5 metros x 3/4" com trava pç 2 

Nível de alumínio base magnética  pç 1 

Torquês para carpinteiro pç 1 

Martelo picador de solda  pç 1 

Colher de pedreiro reta 8" pç 1 

Torneira fecho rápido em ferro fundido para  tambores pç 1 

Tarraxas para tubo metálico jogo 1/2" a 2" pç 1 

Chave gancho ranhura 68 a 75mm pç 1 

Lupa com cabo de madeira lente 100mm pç 1 

Transferidor de grau analógico graduação de 1 grau pç 1 

Serrote carpinteiro  pç 1 
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Fonte: Arquivo PCH Ludesa 
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Anexo 2 – Curvas de Colina  

 

 

 

Fonte: Arquivo PCH Ludesa 
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Fonte: Arquivo PCH São Francisco 
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Fonte: Arquivo PCH Bocaiúva 

 

 

 


