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RESUMO 

 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) possuem faturamentos que não 
comportam uma estrutura operacional similar às usinas hidrelétricas (UHEs) 
tradicionais de grande porte. Desta forma, elas precisam ter suas equipes 
operacionais muito enxutas para conseguirem viabilizar o empreendimento. 
Colaborando com o problema financeiro, grande parte dos empreendedores de 
PCHs são empresas, famílias ou pessoas que não possuem conhecimento e 
experiência na área. Muitas vezes são investidores que buscam um simples retorno 
financeiro sem focar-se na parte técnica operacional. Além disto, ao analisar a 
infraestrutura brasileira percebe-se também que as grandes empresas de geração 
por PCHs muitas vezes possuem filosofias de gestão similares às estatais, o que as 
tornam inchadas e com altos custos operacionais. Para garantir que exista um 
equilíbrio entre a parte financeira e técnica, é necessário um conhecimento da área 
e ferramentas para garantir que exista uma gestão eficaz e eficiente. Este trabalho 
está focado na criação de um sistema para gerenciamento das atividades de 
planejamento, execução e controle das áreas de Operação e Manutenção (O&M) de 
PCHs. Percebe-se por um estudo de caso baseado em quatro empresas de Curitiba, 
que - nas empresas privadas - não existem sistemas dedicados para execução das 
rotinas operacionais de O&M. Desta forma, acabam utilizando softwares generalistas 
que possuem barreiras para o desenvolvimento de um bom trabalho, como 
elaboração de relatórios, planilhas de controle, formulários de preenchimento e 
documentos específicos. É comum entre as empresas proprietárias de PCHs a 
existência de diversas unidades espalhadas geograficamente, dificultando a 
centralização das atividades de O&M. Além disto, as empresas normalmente não 
investem em grandes estruturas de tecnologia da informação (TI) o que dificulta a 
melhor gestão de forma conjunta com todos os outros empreendimentos. Por isto, o 
grande diferencial deste sistema proposto é ele estar baseado em tecnologia de 
computação na nuvem, facilitando o acesso e edição das informações por qualquer 
integrante do grupo que tenha autorização e um simples acesso à internet. Outra 
vantagem que o sistema agrega é a padronização dos processos, procedimentos, 
planilhas, fluxos de aprovação e relatórios. O sistema desenvolvido na nuvem 
contribui para o progresso e melhor desenvolvimento das empresas de geração por 
PCHs visto que traz tecnologia inovadora a um baixo custo e com a principal 
vantagem de seguir um processo e procedimento padrão para operacionalizar as 
atividades de O&M da usina. A solução para o problema de falta de gestão dos 
documentos e organização da área é a utilização combinada do modelo criado de 
processos e padronização das atividades juntamente com a ferramenta 
computacional na nuvem. Esta solução foi testada com uma simulação de atividades 
críticas de O&M que resumem as principais atividades das áreas a fim de verificar a 
eficácia das ferramentas e utilização da estrutura padronizada. Este teste resultou 
em documentos e fluxos de informação que apresentaram resultados satisfatórios e 
adequados, os quais podem trazer grandes benefícios ao serem aplicados em uma 
empresa real. 
 

Palavras-chave: Pequena central hidrelétrica. Gestão. Operação e Manutenção. 
Computação na nuvem. 
  



 

  



 

ABSTRACT 

 

Small Hydro Power (SHP) do not have profits to be compared to a large traditional 
power plant, so the operating structure must be smaller. That is why, they need to 
have a very lean operational and maintenance teams to achieve a financially viable 
enterprise. Collaborating with the financial problem, most of the SHP entrepreneurs 
are companies / families / people who have no knowledge and know-how in the area. 
They are often only investing their money and they want a simple financial return 
without focus on operational technical part. Furthermore, when analyzing Brazil's 
SHPs they normally have similar management philosophies to the big state 
companies, making them swollen and high operating costs. To ensure a balance 
between financial and technical part, it is extremely necessary a knowledge of the 
area and tools so you can have an effective and efficient management. This work is 
focused on creating a cloud system for managing the planning/execution/control of 
Operation and Maintenance (O&M) areas from a SHP. It is noticed, with a field 
research that private companies from Curitiba do not have dedicated systems for 
implementation all the operational routines and end up using general software that 
has some barriers to the development of a good job, just like reports, controlling 
spreadsheets, forms and specific documents. Thus, they end up using general 
software that has high barriers to the development of a good job.It is common among 
owners of power plants the existence of several units separated by long distances, 
making the centralization of O&M activities harder. In addition, companies usually do 
not invest in large IT structures which makes it harder to have a good management 
of all the sites. Therefore, the major difference of this proposed system is that it be 
based on cloud technology, facilitating access and editing of information by any 
member of the group that is authorized and easy access to the internet. Other 
advantages that the system have is the standardization of processes, procedures, 
spreadsheets, approval workflows and reports. The system is developed in the cloud 
and contributes to the progress and development of state of art in SHP that brings 
innovative technology at a low cost and with the main advantage of having a 
standard process and procedure to operationalize the activities of the plant. To solve 
the issue of lack of documentation and organization it was developed procedures, 
models standardization of activities in a cloud service system. This solution was 
tested with a simulation of critical O&M activities that summarize the major activities 
in order to verify the effectiveness of the tools and to initiate the utilization of 
standardized structure. The test resulted in some documents and information flows 
that showed satisfactory results which can bring great benefits to be applied in a real 
company. 
 
Keywords: Small Hydro Power. Management. Operation and Maintenance. Cloud 
Computing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contexto 

 

A grande mudança observada no setor energético brasileiro que vem 

ocorrendo desde o governo do Fernando Henrique Cardoso gerou estímulos para 

disseminação da geração de energia por meio de empresas privadas. A geração de 

energia que existia apenas no âmbito público passou a ser incentivada no setor 

privado. Segundo o banco de informações da geração da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) estão em 

terceiro lugar em quantidade de empreendimentos em operação quando 

comparadas com outros tipos de geração; estão atrás apenas das térmicas e de 

Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). Este número tende a aumentar, pois em 

termos de empreendimentos que ainda não iniciaram a construção, elas estão em 

segundo lugar, atrás apenas das eólicas (ANEEL, 2015). 

Por outro lado, as empresas de energia de capital privado são relativamente 

novas no mercado brasileiro e, normalmente, adotam uma filosofia gerencial 

diferente daquelas adotadas por estatais. Em geral, são empresas bastante enxutas 

e utilizam de maneira bastante frequente a terceirização de serviços – 

principalmente da Operação e Manutenção (O&M). Com inúmeros agentes iniciando 

as atividades no setor elétrico, existe o crescimento da necessidade de mão de obra 

especializada e qualificada para atuar – principalmente na área de O&M dos 

empreendimentos de geração. 

Segundo a ANEEL, através da resolução nº 652/2003, são consideradas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, os empreendimentos hidrelétricos com potência 

superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW. Além disto, a área total do 

reservatório deve ser igual ou inferior a 3,0 km². Outro grande diferencial das PCHs 

está relacionado com a documentação e burocracia. As PCHs necessitam apenas 

de uma autorização da ANEEL para poderem operar. Por outro lado, as usinas 

hidrelétricas de potência superior a 30.000 kW só podem operar mediante outorga 

de concessão, realizada em processo de licitação pública. 

Devido ao seu tamanho e complexidade, o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) é 

regulado e fiscalizado por alguns órgãos que têm por intuito: padronizar, auditar, 
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implantar diretrizes, planejar, monitorar, entre outras atividades necessárias. De 

acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), entre 2003 e 2004 o governo 

federal lançou as bases de um novo modelo para o SEB, sustentado pelas Leis nº 

10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho 

de 2004. 

O ONS também é responsável pela elaboração dos procedimentos de rede, 

o qual apresenta regras do setor e lista os principais órgãos e instituições do SEB. 

Na Figura 1 é possível identificar um organograma estrutural destes órgãos. Na 

sequência, foram detalhados apenas os três principais órgãos de interface com as 

PCHs (ANEEL, ONS e CCEE), pois os outros não possuem relacionamento direto: 

 

 

Figura 1 - Organograma estrutural 

Fonte: ONS - Procedimento de rede (2013) 

 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 

 A ANEEL é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia (MME), que tem como objetivos regular e fiscalizar a produção, a 

transmissão, a distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade 

com as políticas e diretrizes do MME e governo federal. Suas atribuições foram 

decretadas na lei nº 9.427/96 e são: 

o Implementar as políticas e diretrizes do governo federal; 
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o Promover licitações para contratação no serviço público; 

o Celebrar e gerir contratos de concessão e permissão de serviços 

públicos de energia elétrica, fiscalizando diretamente e indiretamente; 

o Dirimir as divergências entre concessionárias, permissionárias, 

autorizadas e consumidores; e 

o Fixar critérios para cálculo do preço de transporte de energia. 

 Como a ANEEL é responsável pela regulação e fiscalização do setor, a 

equipe de O&M recebe, frequentemente, visitas da ANEEL nas PCHs. Estas visitas 

visam relatar não conformidades e verificar se os procedimentos padrão estão sendo 

seguidos de forma passível de rastreabilidade. Desta forma, é fundamental que a 

equipe siga todas as exigências e estejam preparadas para os questionamentos dos 

auditores da ANEEL. Outro ponto de interface direta com a ANEEL é no envio do 

planejamento anual da geração, sendo que este documento é elaborado pela equipe 

de Operação e enviado anualmente à ANEEL de acordo com os prazos pré-

estabelecidos. 

 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

 

 O ONS é uma associação civil de direito privado, que não possui fins 

lucrativos e tem como objetivos: coordenar e controlar a operação da geração e 

transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 O SIN é constituído pelos ativos das instalações e interligações que fazem o 

suprimento da energia elétrica distribuídos no país. Este sistema é composto por 

cinco áreas/regiões geoelétricas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O 

equilíbrio do sistema é atingido com o uso de uma filosofia hidrotérmica, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas. Esta matriz vem sendo alterada aos poucos 

com a adição de usinas eólicas e solares. O ONS deve buscar a otimização 

sistêmica, compatibilizando a otimização energética com a segurança elétrica e com 

a continuidade do suprimento energético. Em função de suas atribuições legais, 

todas as atividades do ONS são baseadas em regras, critérios e procedimentos 

técnicos, que estão codificados e organizados nos 25 módulos constituintes dos 

Procedimentos de Rede. O ONS separa os agentes geradores em três modalidades: 

o Tipo I: Programação e despacho centralizados (ONS); 

o Tipo II: Programação centralizada e despacho não centralizado; e 
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o Tipo III: Programação e despacho não centralizados. 

 Em geral as PCHs são classificadas como Tipo III, pois isoladamente não 

impactam no SIN. Em alguns casos são classificadas como Tipo II, pois impactam 

na geração de algum outro agente gerador que é do Tipo I. Um ótimo caso para 

exemplificar isto é uma PCH que está a montante de uma UHE. Ou seja, a geração 

da UHE depende da quantidade de água que a PCH libera ao rio. 

 A Figura 2 demonstra um diagrama conceitual das modalidades de agentes 

geradores. 

 

 

Figura 2 - Modalidade de agente 

Fonte: ONS - Procedimento de Rede (2013) 

 

 A interface do ONS com as PCHs classificadas em tipo II, as quais devem 

enviar previsões de carga e seguir as ações descritas no submódulo 6.2 dos 

procedimentos de rede, estão descritas a seguir: 
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a) Encaminhar à Distribuidora responsável pela concessão da área em 

que estiver conectada, dados e informações necessárias para a 

realização dos estudos elétricos pelo ONS. Entre eles: previsão de 

despacho de geração ativa e limites de absorção e de geração de 

potência reativa; 

b) Disponibilizar diretamente ao ONS, quando solicitado, informações 

adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação; 

c) Participar, sempre que convocados ou por interesse próprio, das 

diversas etapas de realização do processo e acompanhar o 

desenvolvimento dos estudos; 

d) Implantar as providências recomendadas no Plano de Operação 

Elétrica (PEL); 

e) Informar de imediato ao ONS qualquer revisão ou incorreção 

identificada nos dados e informações já fornecidos; e 

f) Responder, num prazo de até cinco dias úteis, às solicitações do ONS 

de verificação de inconsistência nos dados. 

 

 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

 

 A CCEE é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. A CCEE está vinculada à 

ANEEL e por isto é regulada e fiscalizada por ela. A CCEE tem como objetivo 

principal viabilizar a comercialização de energia elétrica no SIN e de administrar os 

contratos de compra e venda de energia elétrica, sua contabilização e liquidação. 

Segundo informações de seu portal, a CCEE reúne empresas de geração de serviço 

público, produtores independentes, autoprodutores, distribuidoras, 

comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia. Sua atuação vai desde 

a medição da energia gerada e efetivamente consumida até a liquidação financeira 

dos contratos de compra e de venda no mercado de curto prazo. Suas principais 

atribuições são: 

o Implantar e divulgar regras e procedimentos de comercialização; 

o Fazer a gestão de contratos do Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) e do Ambiente de Contratação Livre (ACL); 

o Manter o registro de dados de energia gerada e de energia consumida; 
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o Realizar leilões de compra e venda de energia no ACR, sob delegação 

da ANEEL; 

o Realizar leilões de Energia de Reserva, sob delegação da ANEEL, e 

efetuar a liquidação financeira dos montantes contratados nesses 

leilões; e 

o Apurar infrações que sejam cometidas pelos agentes do mercado e 

calcular penalidades. 

 A interface da CCEE com as PCHs é bastante complexa e funciona da 

seguinte forma. Todo empreendimento (PCH) que deseja comercializar energia, 

deve se tornar agente de comercialização na CCEE. Os contratos de venda de 

energia podem seguir formas variadas: feitos via leilão, contratos diretos ou mercado 

de curto prazo. 

 Além de definir e controlar a dinâmica contratual e burocrática, a CCEE 

também é responsável pela contabilização física de energia que cada 

empreendimento está injetando no sistema. Esta última é a etapa que a equipe de 

O&M mais realiza interface. Como a contabilização é realizada via medidores de 

energia localizados na subestação da PCH, muitas vezes a equipe de O&M precisa 

atuar em alguma falha, no seguinte sentido: a equipe de operação precisa enviar 

manualmente os dados de geração para a CCEE para repor os dados perdidos em 

uma falha. Por outro lado, a equipe de manutenção precisa atuar rapidamente nos 

medidores e canais de comunicação para garantir que a CCEE tenha acesso direto 

aos medidores de energia. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma 

metodologia/sistema para gerenciamento da Operação e Manutenção de PCHs com 

a utilização de tecnologia de computação na nuvem.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para atender o objetivo geral do trabalho são necessários os seguintes 

objetivos específicos: 

 Conceituar e relacionar as atividades das áreas de Operação e 

Manutenção de PCHs; 

 Descrever e analisar as ferramentas de controle atualmente 

utilizadas; 

 Estudar o panorama tecnológico da área de Operação e Manutenção 

de PCHs; 

 Desenvolver processos e procedimentos padrão para as áreas de 

O&M; 

 Desenvolver a estrutura de um sistema computacional com tecnologia 

na nuvem; 

 Validar a ferramenta computacional através de testes funcionais; e 

 Identificar vantagens e desvantagens do sistema proposto. 

 

1.3 Justificativa 

 

O Brasil possui diversos projetos para execução e construção na área de 

infraestrutura e geração de energia. Além disto, é um dos maiores mercados de 

energia renovável no mundo, representando mais de 90% dos novos investimentos 

neste setor na América Latina (ONU, 2009). Estes investimentos estão divididos em 

grande parte entre PCHs e eólicas, as quais representam os principais focos de 

prioridade de geração de energia elétrica no Brasil (ANEEL, 2008). 

O contraponto desta política é que inúmeros empreendedores que possuem 

interesse em investir nos empreendimentos só conseguem viabilizar caso exista uma 

estrutura de O&M completamente enxuta e centralizada. Pois caso adotem a política 

de planejamento e controle descentralizado, certamente acarretará em um custo 

operacional que poderá inviabilizar os investimentos. Além disto, esta dissertação irá 

demonstrar uma grande quantidade de vantagens intangíveis para os 

empreendimentos que adotarem o modelo proposto ao realizarem a gestão da 
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Operação e Manutenção, substituindo os diferentes softwares utilizados, por um 

sistema na nuvem, o qual é bastante recente e sua utilização traz inovação na área. 

Por serem empreendimentos de pequeno porte, onde o faturamento não 

comporta uma estrutura operacional adequada para realização de todas as 

atividades separadamente, as PCHs necessitam de um sistema de controle simples, 

mas eficiente. Em muitos casos, só se viabilizam os empreendimentos caso 

possuam operação centralizada. Ou seja, todo o planejamento e controle é 

executado à distância. Para que isto ocorra de maneira coerente é necessário 

desenvolver uma metodologia de tal forma que as informações geradas localmente 

não se percam e cheguem à central da maneira mais completa possível. 

Sabe-se da existência dos sistemas supervisórios remotos, nos quais é 

possível realizar a operação à distância, incluindo monitoramento, visualização e 

controle. Porém, um grande déficit deste sistema é que ele é focado para execução 

da operação (Operação em Tempo Real), fazendo com que seja necessária a 

elaboração e a utilização de sistemas isolados para planejar e controlar a Operação 

e Manutenção (O&M) com maior custo relativo de implementação e menor 

abrangência. 

Um grande problema deste setor é a falta de definição de processos entre as 

áreas de O&M, fazendo com que existam confusões e desentendimentos entre elas. 

Algumas atividades são executadas com duplicidade e outras são deixadas de fazer, 

pois existe uma sobreposição de responsabilidades. Considerando que a falta 

destas definições básicas faz com que a execução e elaboração das atividades 

básicas tornem-se incoerentes, sem padrão e sem precisão, torna-se extremamente 

importante definir responsabilidades e fluxos de decisão de O&M. 

 

1.4 Delimitação do problema 

 

A falta de uma padronização de gestão das atividades das empresas do 

setor faz com que os órgãos reguladores tenham certa dificuldade na fiscalização e 

verificação das PCHs. 

Além de facilitar o atendimento aos requisitos legais/burocráticos dos órgãos 

que possuem interfaces nas PCHs, o sistema proposto busca também atender os 

requisitos técnicos e administrativos que são inerentes à gestão e operação dos 

ativos. 
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Não existe sistema na área de geração de energia que englobe as etapas de 

planejamento, execução e controle das áreas de O&M. Isto faz com que as 

empresas utilizem diversos softwares e metodologias que não possuem interface 

entre elas, dificultando a gestão, fiscalização e rastreabilidade. As atividades e 

necessidades das empresas deste segmento compõem o capítulo 2 e 3 desta 

dissertação e foram obtidas com visitas às empresas e pesquisas de campo.   

O sistema a ser proposto pode ser aplicável a qualquer empresa que investe 

em PCHs, independente do tamanho e quantidade de usinas, devido ao alto grau de 

detalhamento e abrangência. Entretanto, sabe-se que as maiores empresas que 

investem em PCHs normalmente possuem um sistema computacional dedicado que 

já têm algumas funcionalidades que foram propostas neste trabalho. Porém, não 

contam com a unificação de todos os itens de gestão e padronização de fluxos de 

comunicação e aprovação. Em geral, as empresas que possuem uma equipe enxuta 

na área de O&M terão mais vantagens ao adotar o sistema proposto, pois uma das 

vantagens intrínsecas é a otimização das atividades e evidentemente realizá-las de 

modo mais eficaz. 

 

1.5 Contribuições do trabalho 

 

Esta dissertação contribui para as empresas investidoras em geração de 

energia, em especial as PCHs ou aquelas empresas que possuem uma pequena 

equipe de engenharia/técnica. Alguns conceitos que devem estar muito bem 

definidos em qualquer empresa foram estudados facilitando o desenvolvimento do 

sistema formaholística, entre eles estão: definição e melhoria de processos; fluxos 

de comunicação/aprovação; procedimentos, modelos e planilhas padrão; 

estruturação de gestão de ativos; metodologia de análises de falha; indicadores e 

relatórios. 

O grande diferencial do trabalho, além da padronização, é a unificação de 

todos estes itens em um ambiente único de trabalho, com computação na nuvem. 

Esta última característica faz com que o acesso às informações seja globalizado, 

facilitando à gestão de grupos de PCHs, distantes fisicamente. Estas características 

fazem com que este trabalho seja inovador e atraente para empresas do setor que 

querem melhorar a área de O&M. 
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O desenvolvimento do sistema com base em pesquisas de campo 

providenciou uma grande aderência com a realidade atual das PCHs. Apesar de 

ainda não ter sido aplicado em um caso real durante os testes, ele se mostrou muito 

equilibrado e com ótimo desempenho nos testes de simulação. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

O trabalho de dissertação está organizado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo são abordados conceitos e características da área a fim de contextualizar o 

leitor na área de atuação das PCHs. Também são apresentados todos os objetivos 

do trabalho e uma breve justificativa que motiva o desenvolvimento do mesmo. 

Já no segundo capítulo são abordadas as áreas da Operação e Manutenção 

em uma PCH de forma a conceituar e entender as atividades que são desenvolvidas 

diariamente nos empreendimentos. Além disto, descreve sobre as principais 

ferramentas de controle e gestão que são utilizadas pelas empresas do setor. 

O terceiro capítulo busca resgatar o estado da arte na área. Foi realizado um 

diagnóstico e análise dos principais softwares de mercado que são utilizados para 

gestão e também como a área de O&M se organiza para realizar as atividades e 

controle descritas no capítulo 2. 

O capítulo 4 abarca o desenvolvimento de fluxogramas de processo de cada 

área fazendo com que exista uma relação de estrutura entre elas. A partir destas 

interfaces foi criado um sistema com planilhas, relatórios e formulários na nuvem 

para compor o sistema integralizado de gestão. Desta forma, todas as principais 

demandas da área serão atendidas por este sistema. 

O capítulo 5 contém a realização de procedimentos de testes no modelo 

desenvolvido no capítulo 4 a fim de averiguar o sistema nos principais modos das 

áreas. 

O sexto capítulo incluí a verificação conclusiva de todo o desenvolvimento 

do trabalho, apresentando como os objetivos foram alcançados e apresentando 

sugestões de trabalhos futuros. 
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2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS CENTRAIS 

HIDRELÉTRICAS 

 

 

Segundo Laswloski (2013), a área de Operação e Manutenção em uma PCH 

passa a ser responsável pelo empreendimento desde o comissionamento. Ou seja, 

normalmente existe uma equipe de projeto/construção que realiza a obra e faz os 

ajustes e testes (comissionamento). Logo após, existe a transferência de 

responsabilidade para a equipe de O&M que fica sendo a responsável por toda e 

qualquer atividade na obra. 

Desta forma, em algumas empresas, dentro da gerência de Operação e 

Manutenção, normalmente são agregadas atividades e responsabilidades 

específicas, tais como: meio ambiente, regulatório, jurídico, financeiro, etc. Já em 

outras empresas, estas atividades são gerenciadas por equipes totalmente 

independentes da gerência de O&M. Como o foco deste capítulo e desta dissertação 

é detalhar apenas as atividades técnicas realizadas pela equipe de operação e pela 

equipe de manutenção; foram deixadas de lado todas as outras atividades que 

podem ser executadas por outras áreas específicas. 

As informações descritas neste capítulo são oriundas de pesquisas de 

campo realizadas em empresas do segmento de geração de energia renovável. 

Para coleta de informações, foram visitadas três empresas de capital privado e uma 

empresa de capital misto (estatal/privado). Todas elas possuem sede na cidade de 

Curitiba, assim como empreendimentos em diversas cidades e/ou estados do país. 

Observa-se uma discrepância muito grande no quesito recursos humanos ao 

comparar uma empresa estatal (que opera UHEs e PCHs) com uma empresa 

privada (que opera apenas PCHs). As empresas estatais possuem uma quantidade 

muito maior de pessoas e áreas para executar as atividades, sendo muito mais 

segmentadas do que as empresas privadas. Por isto, quando foi estudado o 

dimensionamento e qualificação da equipe, utilizou-se a base das empresas 

privadas. Por outro lado, as atividades e responsabilidades das subáreas de O&M 

são muito similares entre estatais e privadas, fazendo com que não haja divergência 

no estudo. 
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2.1 Objetivos gerais da operação 

 

O setor de operação tem como objetivo básico realizar as atividades 

rotineiras de produção de uma usina hidrelétrica. Dentro das principais atividades, 

algumas estão listadas a seguir (COPEL, 2013): 

 Realizar as manobras de partida e parada de máquinas; 

 Realizar os bloqueios necessários nos equipamentos, isolando-os, de 

modo a garantir a segurança da equipe de manutenção; 

 Em caso de ocorrências realizar o estudo de caso – juntamente com a 

equipe de manutenção – a fim de descobrir a causa fundamental; 

 Garantir a integridade e segurança dos equipamentos da usina; e 

 Elaborar planilhas de geração com o registro das principais grandezas 

dos equipamentos. 

Para facilitar a gestão das atividades, a equipe de operação é subdividida 

em três subáreas: pré-operação, operação em tempo real e pós-operação (COPEL, 

2013). Os próximos itens referem-se ao detalhamento das principais atividades e 

responsabilidades destas três áreas e servirão de base para a criação da filosofia do 

sistema que será criado.  

 

2.2 Pré-Operação 

 

A equipe de pré-operação realiza, principalmente, tarefas de planejamento e 

interface com os órgãos externos: 

 Efetuar análise hidroenergética; 

 Elaborar planejamento energético e elétrico; 

 Enviar planos de geração para órgãos externos; 

 Analisar e discutir planejamento da manutenção; e 

 Liberar as ordens de serviço para a manutenção. 

 

2.3 Operação em Tempo Real 

 

As atividades da equipe de Operação em Tempo Real estão voltadas para 

execução da operação, propriamente dita: 
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 Executar as manobras nos equipamentos; 

 Executar os bloqueios; 

 Anotar os registros e dados operativos; 

 Comunicar com os órgãos externos; 

 Atender de forma primária as ocorrências; 

 Efetuar paradas e alterações de programação para garantir a 

integridade dos equipamentos; 

 Efetuar o controle de tensão; 

 Elaborar os relatórios prévios de ocorrência; 

 Indicar melhorias; 

 Anotar os tempos e características das paradas dos equipamentos; 

 Tratar e analisar eventos e alarmes; e 

 Recebimento de pessoas e visitantes no empreendimento. 

 

2.4 Pós-Operação 

 

As atividades da equipe de pós-operação estão voltadas para análise e 

controle da produção de energia: 

 Efetuar análise energética da operação; 

 Elaborar planilhas/gráficos de controle (geração, vazão, garantia física); 

 Criar os indicadores da operação; 

 Analisar as características dos equipamentos; 

 Finalizar os relatórios de ocorrências juntamente com a  manutenção; e 

 Enviar informações para órgãos externos. 

 

2.5 Dimensionamento da equipe técnica de operação 

 

Com a divisão da equipe técnica de operação, existe a necessidade de 

dimensionar as mesmas. Cada empresa possui uma filosofia diferente de recursos 

humanos, porém a quantidade de colaboradores e as responsabilidades de cada 

uma foram bastante parecidas. Desta forma, toda a leitura de dimensionamento para 

as três equipes de operação foi realizada coletando similaridades entre as empresas 

estudadas. 
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2.5.1 Equipe de operação em tempo real 

 

A equipe de operação geralmente é composta por, no mínimo, seis 

operadores. A Tabela 1 demonstra como a equipe de operação faz a divisão e 

escala de trabalho. Em resumo, os operadores trabalham seis dias corridos e folgam 

quatro dias (escala 6 x 4). Esta escala é normalmente aquela aprovada e orientada 

pelo sindicato para ser adotada. Este dimensionamento independe do tamanho da 

PCH, pois ele está considerando um operador por turno. 

Observa-se na Tabela 1, que a divisão mensal é realizada considerando 

cinco operadores (identificados por letras). O sexto operador tem a função de 

supervisor da equipe e quando necessário cobrir as ausências legais e planejadas 

dos demais, como: treinamentos, licenças, férias. Estes colaboradores são 

responsáveis por executar todas as tarefas no Sistema Digital de Supervisão e 

Controle (SDSC) relativas à operação em tempo real. Como as usinas funcionam em 

três turnos sem paradas é necessária a cobertura integral dos 365 dias por ano. 

A formação destes operadores deve ser técnica em Eletrotécnica com 

especialização em geração de energia, fundamental para garantia da segurança. 

Além da formação acadêmica é essencial que os técnicos tenham perfil analítico e 

observador, pois cada variação das unidades que estão sendo monitoradas pode 

significar algum problema. Desta forma, eles são responsáveis por acompanhar e 

criar curvas de tendências de geração que justificam e trazem argumentos para as 

alterações de parâmetros das máquinas. 

 

Tabela 1 - Escala Mensal 

 

Fonte: autor, 2012 

 

2.5.2 Equipe de pré e pós-operação 

 

Com relação à pré e pós-operação, estes são os responsáveis por realizar a 

parte de planejamento e controle da geração. Normalmente estas áreas são 
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otimizadas para gerenciar algumas PCHs. A quantidade de colaboradores listadas 

na Tabela 2 foi exemplificada para gerenciar seis usinas PCHs. 

 

Tabela 2 – Equipe de pré e pós-operação 

Colaborador Quantidade 

Engenheiro Eletricista Sênior 2 

Técnico Eletrotécnico 2 

Administrativo 2 
Fonte: autor, 2013 

 

Estes colaboradores trabalham em turno administrativo e atendem horários 

diferenciados via plantão de trabalho específico ou chamadas de emergência para 

atendimento de ocorrências. 

Percebe-se que a equipe de pré-operação e pós-operação necessita de mão 

de obra mais qualificada (engenharia) do que a operação em tempo real. Isto 

acontece, pois eles possuem mais responsabilidades com relatórios, cálculos, 

planejamento, entre outros. Diferentemente dos técnicos da operação em tempo real 

que basicamente executam as atividades. 

Os engenheiros seniores devem possuir grande experiência em usinas 

hidrelétricas, pois serão os responsáveis, juntamente com a manutenção, por 

analisar ocorrências e falhas. Por isto devem conhecer sistemicamente o 

funcionamento dos equipamentos e as variáveis que impactam diretamente na 

eficiência dos mesmos. 

Os técnicos em eletrotécnica normalmente são técnicos que já passaram 

pela operação em tempo real e tiveram promoções na carreira para adquirir maiores 

responsabilidades. Eles são fundamentais nos estudos de planejamento energético 

e elétrico, pois garantem a experiência rotineira da operação. Também conseguem 

auxiliar diretamente na gestão das pessoas visto que já vivenciaram o trabalho em 

turnos. 

Os dois colaboradores administrativos são os responsáveis para executar 

tarefas como: controle de pontos, atestados, treinamentos, viagens, pagamentos, 

organização de pastas, entre outros. São extremamente importantes para a 

organização geral da equipe e devem ter experiência anterior na área administrativa. 
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2.6 Objetivos gerais da manutenção 

 

As PCHs necessitam de uma estrutura de manutenção que incluí: mão de 

obra, instrumentação e ferramental. A intenção é disponibilizar ao máximo os 

equipamentos e contar com flexibilidade e desempenho. Pelo fato de ser um 

ambiente com alto grau de periculosidade, a equipe deve ter um alto índice de 

qualificação técnica e deve ser treinada dentro das normas de segurança do 

trabalho cabíveis. 

O setor de manutenção tem como objetivo básico realizar as atividades 

pertinentes à manutenção preventiva e corretiva, deixando os equipamentos em 

condições de operação normal. As principais atividades da manutenção em uma 

PCH estão listadas a seguir (COPEL, 2013): 

 Realizar manutenções preventivas, corretivas e preditivas nos 

equipamentos da usina; 

 Realizar análise de falhas e estudo de caso; 

 Garantir a integridade e segurança dos equipamentos da usina; 

 Realizar estudos e indicadores para atingir metas; 

 Efetuar planejamentos anuais, mensais e semanais de manutenção; 

 Emitir ordens de serviço; e 

 Controlar os itens do almoxarifado. 

Para facilitar a gestão das atividades, a equipe de manutenção é subdividida 

em duas subáreas: manutenção local e engenharia de manutenção (COPEL, 2013), 

descritas a seguir. 

 

2.7 Manutenção local 

 

As atividades da equipe de manutenção local estão voltadas para execução 

das tarefas de manutenção localmente nos equipamentos, incluindo: 

 Executar manutenção preventiva, preditiva e corretiva nas estruturas 

de equipamentos, bens e civil; 

 Abrir e fechar ordens de serviço para execução das manutenções; 

 Aguardar a liberação do equipamento após as manobras da operação; 

 Executar a manutenção de acordo com o planejado pela engenharia; 



37 

 

 Detalhar o serviço executado e dificuldades/melhorias na ordem de 

serviço; 

 Elaborar a Análise Preliminar de Risco (APR); 

 Executar primeiro atendimento às ocorrências; e 

 Elaborar os relatórios prévios de ocorrências juntamente com a 

operação. 

 

2.8 Engenharia de Manutenção 

 

As atividades da equipe de engenharia de manutenção estão voltadas para 

planejamento, análise e controle da manutenção da usina e abarcam: 

 Cadastrar os equipamentos no sistema ERP; 

 Cadastrar os planos de manutenções no sistema ERP; 

 Criar lista de tarefas para cada plano de manutenção; 

 Criar as manobras e bloqueios para cada equipamento; 

 Planejar – juntamente com a operação – as atividades de manutenção; 

 Dar suporte ao atendimento de ocorrências; 

 Finalizar os relatórios de ocorrência juntamente com a pós-operação; 

 Elaborar planilhas/gráficos com indicadores (indisponibilidade, taxa de 

falhas, tempo de reparo, etc.); 

 Analisar as características dos equipamentos; 

 Elaborar análise de criticidade dos equipamentos; 

 Elaborar lista de sobressalentes; e 

 Controlar itens do almoxarifado. 

 

2.9 Tipos de manutenção em PCHs 

 

As atividades de manutenção em PCHs podem ser divididas, principalmente, 

em três classificações: preventiva, preditiva e corretiva (MOREIRA, 2011), conforme 

detalhadas a seguir. 
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2.9.1 Manutenção preventiva 

 

Para os equipamentos da usina, consideram-se como manutenção 

preventiva aquelas que são baseadas em tempo (anual, bienal, diária) ou horas de 

funcionamento. Estas programações de manutenção normalmente são descritas em 

manual especifico do equipamento, dado pelo fornecedor. 

Como é possível programá-las, as manutenções preventivas normalmente 

são realizadas em períodos de baixas vazões e pluviometria a fim de evitar perda 

energética e de geração. É muito importante que para estas manutenções seja feito 

um estudo de risco e, também de tempo de máquina parada com o auxilio de um 

cronograma detalhado da manutenção. Todos os esforços devem garantir o 

cumprimento do prazo para não haver problemas de retorno tardio da geração da 

máquina. 

Por outro lado, quando as manutenções preventivas são feitas diariamente, 

são chamadas de manutenções rotineiras. Ou seja, são aquelas manutenções de 

grande frequência e sem muita exigência de recursos, são tarefas classificadas 

como de primeiro nível. Alguns exemplos destas manutenções são: serviços de 

limpeza, inspeções visuais, ensaios, limpeza de filtros, etc. 

A manutenção rotineira tem por objetivo realizar uma supervisão sistemática, 

normalmente diária, dos equipamentos. Segue uma breve lista de exemplos de 

manutenção rotineira nos equipamentos de uma PCH: 

 Serviços de conservação e limpeza da PCH, incluindo limpeza e 

manutenção das instalações prediais e das áreas adjacentes; 

 Detecções visuais de vazamentos (óleo, água, ar comprimido), 

detecção de ruídos e odores anormais; 

 Acompanhamento de alarmes e medidas das grandezas elétricas e 

mecânicas; 

 Controles de pressão, temperatura, vibração, etc.; 

 Pequenas regulagens, trocas padronizadas, complementação de nível 

de óleo, etc.; e 

 Serviços rotineiros de caráter preventivo. 
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2.9.2 Manutenção preditiva 

 

A manutenção preditiva consiste em técnicas de monitoramento baseadas 

em condições as quais incluem: análise de vibração, ultrassom, ferrografia, 

tribologia, monitoria de processo, inspeção visual (ARATO JUNIOR, 2004). 

Os serviços que devem ser realizados na usina são: monitoramento de 

vibrações e temperatura; e análise físico-química dos óleos isolantes e lubrificantes. 

 

2.9.2.1 Análise de vibrações 

 

O método de medição e monitoramento de vibrações é indispensável nas 

máquinas rotativas quando existe necessidade de identificar e detectar anomalias 

prematuras de operação. Geralmente os problemas relacionados com os 

equipamentos são desbalanceamento das partes rotativas, desalinhamento das 

juntas, rolamentos e mancais, excentricidade do conjunto, interferências, erosão 

localizada das partes metálicas, abrasão e folgas. Os principais equipamentos 

rotativos que devem ter monitoramento de vibração dentro de uma usina são: 

mancais das turbinas, geradores, caixas multiplicadoras, bombas, entre outros. 

 

2.9.2.2 Análise de temperatura e inspeção termográfica 

 

A análise de temperatura também é outro item essencial para a manutenção 

preditiva dos equipamentos de uma usina. A análise das temperaturas é bastante 

simples e pode ser realizada pela equipe de operação em tempo real e manutenção 

local. Para os equipamentos que se julga necessário o controle de temperatura, 

podem existir níveis de disparo, por exemplo, os mancais possuem níveis de alerta e 

desligamento. A Figura 3 apresenta um modelo de controle de temperatura de um 

equipamento, na qual percebe-se que existem diversos sensores para monitorar a 

temperatura em diferentes locais. 
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Figura 3 – Controle de temperatura 
Fonte: autor, 2011. 

 

2.9.2.3 Análise físico-química de óleo 

 

Com o passar do tempo, os óleos utilizados em unidades hidráulicas, 

transformadores e mancais passam a ter alteração físico-química em sua 

composição. Estas alterações ocorrem por diversos fatores, sendo os principais: 

desgaste de peças, umidade relativa elevada do ambiente e descargas internas nos 

circuitos (transformadores). Ao retirar uma amostra de óleo do equipamento, o 

mesmo deve ser levado para um laboratório especializado a fim de averiguar 

partículas físicas presentes e sua composição química. Esta análise somente deve 

ser feita quando financeiramente viável para avaliar a qualidade do óleo antes de 

efetuar qualquer substituição e troca, por exemplo, em pequenas unidades 

(reservatórios) não é realizada devido ao alto custo da análise; sendo mais viável a 

substituição independente da qualidade. 

 

2.10 Equipe técnica de Manutenção 

 

A equipe técnica de manutenção, como citado anteriormente, é dividida em 

duas grandes partes: manutenção local; e engenharia de manutenção. 
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2.10.1 Manutenção local 

 

A equipe de manutenção local executa as atividades na usina e contam com 

supervisão e apoio da engenharia de manutenção. A equipe é bastante enxuta e 

está dividida basicamente em: um supervisor e três técnicos. Somando-se a esta 

equipe, o supervisor também é responsável por gerir o auxiliar de limpeza e os dois 

auxiliares de conservação das áreas verdes. Pode-se verificar a equipe local na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Colaboradores da equipe de manutenção local por usina 

Colaborador Quantidade 

Técnico Eletrotécnico (supervisor) 1 

Técnico Eletroeletrônico 2 

Técnico Mecânico 1 

Auxiliar de limpeza 1 

Auxiliar de conservação da área 
verde 

2 

Fonte: autor, 2013. 

 

A equipe de manutenção local trabalha em turno administrativo com plantões 

e chamados de emergência quando necessário. Como a manutenção é bastante 

complexa e a quantidade de atividades é grande, a equipe de manutenção local 

necessita de um supervisor geral que normalmente possui formação em 

eletrotécnica. Este supervisor deve ter longa experiência em usinas e de preferência 

deve ser um ex-operador. 

Nas pesquisas realizadas nas empresas, percebe-se que as usinas com 

mais eficiências na manutenção possuíam mantenedores que já tinham passado 

pela operação. Acredita-se que isto é essencial na execução da manutenção, pois 

eles detêm o conhecimento sistêmico e interfaces entre equipamentos, além de 

garantir um maior conhecimento em segurança do trabalho ao executar um serviço 

em determinado equipamento. Apesar de possuir o cargo de supervisor, ele também 

atua na execução das manutenções, pois como citado anteriormente a equipe é 

bastante enxuta. 

Para as manutenções realizadas em painéis do sistema digital, comunicação 

interna, telefonia e internet, há necessidade de um técnico especialista em 
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eletrônica. Por isto, foi colocada na tabela 5 a necessidade de dois técnicos 

eletroeletrônicos. Em muitos casos isto é dificultado pela escassez de mão de obra, 

desta forma, contratam-se um de cada área. 

O técnico mecânico deve possuir bastante experiência em manutenções de 

equipamentos de grande porte, nos quais, as maiores dificuldades são os ajustes de 

alinhamento e posicionamento das turbinas. No restante, deve conhecer bastante 

sobre bombas e válvulas. 

O auxiliar de limpeza é o responsável por limpar toda a área da edificação 

da casa de força, banheiros, etc. Como os técnicos de manutenção devem ficar 

focados nos equipamentos, esta função é muito importante para evitar que existam 

falhas em equipamentos devido à falta de manutenção. No mesmo patamar do 

auxiliar de limpeza, encontram-se os auxiliares de conservação da área verde (área 

externa), pois as usinas possuem grande área de gramado e preservação ambiental. 

Em algumas usinas é possível verificar projetos de jardinagem que também devem 

ser cuidados. 

 

2.10.2 Engenharia de manutenção 

 

Com relação à engenharia de manutenção, estes são os responsáveis por 

realizar a parte de planejamento e estudo da manutenção das usinas. Normalmente 

a engenharia de manutenção é otimizada para gerenciar algumas PCHs. A 

quantidade de colaboradores listadas na tabela 4 foi exemplificada para gerenciar 

seis PCHs. Dentro da equipe de manutenção devem existir especialidades de todas 

as áreas para adequar-se com todos os equipamentos e sistemas. 

 

Tabela 4 – Colaboradores da engenharia de manutenção 

Colaborador Quantidade 

Engenheiro Eletricista Sênior 2 

Engenheiro Mecânico Pleno 1 

Engenheiro de Sistemas Pleno 1 

Administrativo 2 

Engenheiro civil Junior 1 
Fonte: autor, 2013. 
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Os dois engenheiros eletricistas sênior devem possuir grande conhecimento 

na área de geração de energia, pois eles serão os responsáveis por criar todos os 

planos de manutenção dos equipamentos elétricos e certamente teriam dificuldades 

se não tivessem experiência. Eles também irão definir as frequências e ferramentas 

que devem ser utilizadas em cada plano. Normalmente estes engenheiros possuem 

experiência em construção e comissionamento. 

O engenheiro mecânico deve possuir grande conhecimento em dinâmica e 

mecânica dos fluídos, hidráulica, bombas e alinhamento de grandes máquinas. É 

muito importante que ele tenha vivência em montagem para conhecer todas as 

ferramentas e dispositivos que são utilizados nas montagens dos grandes 

equipamentos. 

A função do engenheiro civil é basicamente gerenciar as edificações e, 

principalmente, a barragem. Esta possui diversos instrumentos e piezômetros que 

são monitorados para verificar a pressão da água e movimentação da estrutura. 

Como não existe uma grande quantidade de estrutura civil, este engenheiro também 

é responsável pelos acessos, estradas, calçamentos e área verde. Normalmente um 

engenheiro civil júnior possui as características exigidas para atividade. 

O engenheiro de sistemas pleno é o responsável por cuidar das 

manutenções do SDSC e softwares utilizados pela equipe. Ele deve possuir 

experiência em sistemas digitais, sistemas de aquisição de sinais, concentradores, 

módulos, entre outros. Nas empresas da pesquisa, este engenheiro também auxilia 

na gestão dos softwares de manutenção incluindo banco de dados e customizações. 

Os dois colaboradores responsáveis por executar atividades administrativas 

fazem a gestão de carga horária dos colaboradores, gestão de compras, 

correspondências, logística, entre outras atividades. 

 

2.11 Resumo dos documentos de O&M 

 

Dentro das principais atividades da área de O&M, foi verificado junto às 

empresas estudadas quais eram os documentos mais importantes para gestão de 

toda a área (MARQUEZ, 2012). Ou seja, aqueles documentos que impactam 

diretamente na qualidade do serviço executado, comprometendo a eficiência de 

geração ou altos índices de indisponibilidade. Também foram acrescidos alguns 

itens relacionados à segurança do trabalho. O conjunto destes itens servirá de base 
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para o desenvolvimento do sistema de gestão com tecnologia na nuvem que será 

apresentado neste trabalho. 

 Gestão de equipe: 

 Turnos, horas de trabalho, etc.; 

 Planejamento de geração: 

 Diária, mensal e anual; 

 Acompanhamento de previsões e séries; 

 Acompanhamento dos equipamentos de operação: 

 Parâmetros e ajustes; 

 Históricos; 

 Gestão de equipamentos: 

 Cadastro; 

 Árvore de relação e importância; 

 Planos de manutenção; 

 Planejamento da manutenção: 

 Diária, semanal e mensal; 

 Acompanhamento das atividades; 

 Ordens de serviços: 

 Atividades a serem desenvolvidas; 

 Bloqueios e manobras que a operação deve realizar; 

 Análise de riscos: 

 Lista de riscos inerentes ao serviço; 

 Lista de bloqueios que devem ser realizados para evitar 

acidentes; 

 Relatórios de manutenção: 

 Ensaios no gerador a diesel; 

 Análise de óleo; 

 Relatório de termografia; 

 Relatório de preventiva civil; 

 Controle de temperaturas; 

 Relatório de vibrações; 

 Relatórios de ocorrências e falhas: 

 Data e hora da ocorrência; 
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 Condição operacional da usina; 

 Consequência da ocorrência; 

 Causa fundamental; 

 Providências tomadas; 

 Ações a serem tomadas; 

 Relatório gerencial mensal: 

 Gráficos de pluviometria; 

 Gráficos de vazão afluente; 

 Gráficos de produção de energia; 

 Planejamento de manutenção preventiva mensal; 

 Planejamento de conservação da área verde; 

 Resumo das atividades realizadas no mês; 

 Manutenção civil; 

 Controle estatístico de acidentes; 

 Desligamentos ocorridos no mês; 

 Ocorrências do mês; 

 Gráficos de indisponibilidade; 

 Demais indicadores. 
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3 PANORAMA TECNOLÓGICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

 

Este capítulo relata um estudo referente às ferramentas tecnológicas 

aplicadas e utilizadas na área de O&M de PCHs. O principal objetivo é verificar 

como são gerados os relatórios e documentos citados no item 2.11, pois com a 

utilização de diferentes pacotes de softwares eles são gerados em diferentes 

plataformas e modelos, dificultando a gestão e o acesso à informação. As principais 

facilidades existentes nos sistemas atuais serão descritas, assim como as principais 

fraquezas. Desta forma, consegue-se sugerir os principais  pontos que podem ser 

otimizados e incluídos no sistema. 

 

3.1 Tecnologia aplicada na gestão da operação 

 

A automação, assim como em outras áreas industriais, também está 

presente na operação das PCHs. A partir de uma sala de controle é possível partir e 

parar máquinas e equipamentos, acompanhar e monitorar parâmetros e grandezas e 

alterar ajustes e controle. O sistema (software) que gerencia estas ações é chamado 

de Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC). 

Segundo Jardini [200-], além do SDSC, a automação das PCHs está 

diretamente relacionada com dois reguladores: Regulador de Velocidade (RV) e 

Regulador de Tensão (RT). Estes dois reguladores são responsáveis por realizar o 

controle de velocidade da turbina e tensão do gerador. Estes equipamentos serão 

brevemente descritos, pois impactam diretamente na aquisição de dados para o 

sistema de gestão de O&M. 

 

3.1.1 Regulador de Velocidade (RV) 

 

O RV é responsável por controlar a válvula do distribuidor a fim de controlar 

a velocidade da turbina da PCH, consequentemente ele controla a frequência do 

gerador síncrono (REIVAX, 2011). Ele basicamente é formado por um transdutor de 

velocidade e amplificadores de deslocamento e força. Normalmente o RV possui 

quatro modos de controle: 
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 Controle manual da posição da válvula distribuidora do distribuidor: 

este modo de controle deve ser utilizado quando há necessidade de 

alterar manualmente a posição da válvula distribuidora com o uso de 

comandos diretos. Normalmente é utilizado em ensaios e testes. 

 Controle manual da posição do distribuidor: este modo de controle 

deve ser utilizado quando há necessidade de controlar manualmente a 

posição do distribuidor com o uso de comandos diretos. Normalmente é 

utilizado em ensaios e testes. 

 Controle por abertura: este modo de controle é utilizado quando se 

deseja ajustar o distribuidor da turbina em uma determinada abertura 

pré-estabelecida. Durante a operação da PCH este modo é utilizado 

quando se deseja operar com a máxima eficiência. Para isto, deve-se 

estudar a curva da colina da turbina e ajustar a melhor abertura do 

distribuidor de acordo com a queda líquida momentânea. 

 Controle por potência: este modo de controle é utilizado quando se 

deseja ajustar a potência mecânica da turbina a fim de ajustar a 

potência elétrica final do gerador. Durante a operação da PCH este 

modo é utilizado quando se deseja operar com um ajuste preciso de 

potência elétrica. Com isto, o distribuidor se abre e fecha de acordo 

com a queda líquida para conseguir gerar a potência ajustada. 

Para que exista segurança na operação do RV, alguns limitadores são 

instalados e utilizados: 

 Limitador de Carga: este limitador controla dinamicamente a abertura 

do distribuidor para valores ajustados no controlador (IHM ou SDSC). 

Este controle protege o gerador, pois limita a potência ativa gerada. 

 Limitador de partida: este limitador controla a abertura do distribuidor 

durante a partida da turbina.  

Como pode ser vista na figura 4, a saída do sensor de velocidade é um 

deslocamento proporcional à velocidade do rotor. Por terem deslocamentos e força 

pequena, necessitam ser amplificados. 
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Figura 4 - Regulador de Velocidade 

Fonte: UFSC - Apostila de Reguladores de Tensão (2003) 

  

3.1.2 Regulador de Tensão (RT) 

 

O RT é responsável por controlar a tensão terminal e a corrente de campo 

do gerador para realização do sincronismo e entrega de energia à rede ser possível. 

Isto pode ser realizado controlando a saída da excitatriz para que a tensão gerada e 

a potência reativa variem de acordo com a necessidade (REIVAX, 2011). 

Normalmente o RT possui dois modos de controle: 
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 Controle de tensão terminal: este modo de controle é utilizado quando 

se deseja automaticamente controlar a tensão terminal do gerador. 

 Controle de corrente de campo: este modo de controle é utilizado 

quando se deseja controlar a excitação do gerador com o uso de uma 

corrente de campo. 

Para que existe segurança na operação do regulador de tensão, alguns 

limitadores são instalados e utilizados (REIVAX, 2003):  

 Limitador Tensão/Frequência: este limitador controla dinamicamente a 

excitação do gerador mantendo a relação Volts/Hertz dentro de valores 

preestabelecidos. Esta dinâmica garante proteção ao gerador, 

transformador e outros dispositivos. 

 Limitador de máxima corrente de campo: este limitador controla a 

corrente de campo do gerador síncrono para valores preestabelecidos. 

Isto garante a proteção do campo contra sobre-excitação. Os valores 

preestabelecidos contemplam situações a vazio e em carga, utilizando 

a curva característica inversa. 

 Limitador de sub-excitação: este limitador controla dinamicamente a 

excitação do gerador para protegê-lo contra operação fora da curva de 

capacidade.  

 Limitador de corrente estatórica: este limitador controla dinamicamente 

a corrente estatórica do gerador síncrono em valores preestabelecidos. 

 

3.1.3 Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC) 

 

O Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC), também conhecido 

como sistema supervisório, é o software que realiza o monitoramento e controle de 

todos os equipamentos da PCH (Elipse, 2014). Desta forma ele precisa adquirir e 

atuar principalmente no RV e RT para obter sucesso no controle de potência do 

gerador. Além disto, ele recebe sinais analógicos e digitais do restante dos 

equipamentos para que o operador possa identificar e realizar a operação de todos 

os equipamentos da planta. Dentre outras atividades, o SDSC realiza e possibilita 

medições, registro de alarmes, sequência de eventos, comandos de partida e 

parada e proteção dos equipamentos. 
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Como o SDSC realiza a interface entre diversos equipamentos de diferentes 

fabricantes, normalmente ele é composto por diversos módulos que fazem a coleta 

dos dados e transmitem para o sistema central (CORRÊA; RODRIGUES, 2004). A 

Figura 5 demonstra o fluxo de dados e informações no SDSC, o qual se inicia nos 

dispositivos de interface, passa por um módulo de aquisição de dados e depois 

centraliza no sistema supervisório. 

 

Sistema 

Central 

(SDSC)

Sistema de 

Aquisição 

de dados

Dispositivo 

de interface

 

Figura 5 - Fluxo de dados e informações no SDSC 

Fonte: o autor (2014) 

 

O escopo e detalhamento do SDSC são feitos de acordo com as exigências 

e solicitações da proprietária da PCH. As empresas especializadas desenvolvem os 

sistemas e telas que garantam a funcionalidade do sistema e as características 

peculiares de cada solicitação. 

O foco é realizar a automação da PCH, ou seja, realizar monitoramento e 

controle de todas as informações relevantes. Principalmente concentrando as 

características e lógicas de funcionamento de cada equipamento. 

Em grande parte dos projetos de PCHs cada sistema ou equipamento é 

fornecido por uma empresa diferente. Desta forma, o fornecedor do SDSC necessita 

realizar a interface entre todos os equipamentos para ajustar uma lógica de 

funcionamento e o grau de automação entre eles. 



52 

 

Outra característica em PCHs é que normalmente as empresas que fabricam 

os RV e RT também programam softwares supervisórios para ser o SDSC do 

empreendimento. Desta forma, normalmente o pacote de automação incluí: RV, RT, 

módulos de entrada e saída, historiadores e software de automação. 

 

3.1.4 Funcionamento da automação: equipamentos e painéis 

 

Os principais painéis que compõem o SDSC da PCH são: Sistema Integrado 

de Regulação e Automação das unidades geradoras (RV e RT), Painel de Proteção 

do transformador, Painel de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada, Painel de 

Serviços Auxiliares de Corrente Contínua, Painel de Sistemas Comuns Serviços 

Auxiliares e Painel de Comando do Retificador. Todos estes painéis realizam a 

interface via central de automação com os outros equipamentos da PCH. Alguns 

exemplos de painéis estão listados a seguir: 

 Painel do RT e RV: estes sistemas são interligados por painéis que 

possuem os seguintes componentes: IHM, relé, botoeira de 

emergência, operação local/remoto, rearme, multimedidor, 

sincronoscópio e chaves de aferição.  

 Painel de Proteção do Transformador: este painel possui os seguintes 

componentes: relé, GPS, multimedidor, sinalizadores e botoeiras, 

botoeira de emergência e teste. 

 Painel de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada: este painel 

concentra os consumidores da usina, possui os seguintes 

componentes: energia dos transformadores, energia do gerador a 

diesel, sinalização dos disjuntores, desligar disjuntores, ligar 

disjuntores, seleção manual/automático, botoeira de emergência e 

teste. Além deste painel principal, o PSACA possui outros módulos que 

monitoram as ações dos outros equipamentos e periféricos como: 

resistência de aquecimento, bombas, exaustor, entre outros 

equipamentos que necessitam de corrente alternada para executar sua 

função. 

 Painel de Serviços Auxiliares de Corrente Contínua: possuem 

componentes como: medição de corrente de entrada, medição de 

tensão, sinalização e alarme. O PSACC centraliza todos os 
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equipamentos na PCH que necessitam de corrente contínua para 

operarem. 

 Painel de Sistemas Comuns Serviços Auxiliares: neste painel são 

alocadas as cargas comuns, possui a seguinte composição: IHM, 

botoeira de emergência, chave de seleção local/remoto e rearme. 

 

3.1.5 Softwares utilizados na Operação 

 

A equipe de operação necessita criar os relatórios gerenciais da área, alguns 

deles são elaborados com informações do supervisório e outros são elaborados a 

partir de outras fontes de dados. Este item trata dos principais softwares utilizados 

na gestão e que servirão de exemplos para a elaboração do sistema de gestão na 

nuvem. 

 

3.1.5.1 SDSC 

 

Como citado anteriormente, o sistema supervisório concentra dados dos 

principais equipamentos da PCH. Com os módulos de entrada e saída dos sinais 

digitais e analógicos, é possível gravar os parâmetros de cada equipamento de 

acordo com a necessidade. Isto é, os equipamentos elétricos têm seus parâmetros 

em faixas de milissegundos, já os equipamentos mecânicos possuem período de 

tempo maior entre a coleta e gravação de dados (UFSC, 2003). 

O SDSC é um sistema considerado fechado, ou seja, não é possível realizar 

modificações em seu funcionamento e/ou estrutura. Todo e qualquer dado que foi 

gravado pelo sistema só pode ser obtido de acordo com os parâmetros pré-

estabelecidos durante a fase de projeto. Desta forma, ele é um software que apenas 

coleta os dados e entrega ao usuário de acordo com o que está programado, 

deixando-o inflexível. 

Como todos os dados adquiridos são gravados sem modificação, eles 

retratam exatamente todos os acontecimentos. Desta forma servem de base para o 

estudo realizado por todas as outras equipes que consequentemente usarão em 

seus relatórios. 
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3.1.5.2 Pacote Office 

 

Considerando que o SDSC não permite nenhuma edição e/ou elaboração de 

relatório, todo e qualquer documento gerado pela Operação é realizado no Pacote 

Office. Dentro dos softwares do Office, o Word e Excel são os mais utilizados para 

criação e edição. 

 

3.1.6 Elaboração e execução de documentos da Operação 

 

A fim de entender um pouco mais as etapas e criações de documentos, foi 

observada cada equipe da Operação com o intuito de verificar a metodologia e 

ferramentas que ela utiliza para elaboração dos documentos. Como já citado 

anteriormente, quase todos os dados são obtidos no software do sistema digital e 

toda manipulação e criação de relatórios é realizada no pacote Office. 

 

3.1.6.1 Pré-Operação 

 

De acordo com o item 2.2 desta dissertação, dentre as principais atividades 

da pré-operação está criar as programações da geração, a qual é realizada para 

diferentes períodos de tempo. Deve conter, no mínimo, os seguintes horizontes: 

anual, quadrimestral, mensal, diário e horário. 

Além da programação de geração, existem outros documentos criados na 

área onde todos são gerados no software Excel. A seguir, os principais documentos: 

o Planilha de programação da geração: data, hora, geração bruta total; 

o Escala de turno; 

o Curva Cota x Volume. 

 

3.1.6.2 Operação em tempo real 

 

De acordo com o item 2.3 desta dissertação, dentre as principais atividades 

da operação em tempo real está em executar as operações das máquinas e criar 

relatórios e controles. Grande parte das informações é obtida no banco de dados 

histórico do SDSC, outras são anotadas durante a operação. As informações 
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relevantes de cada planilha e relatório encontram-se a seguir, assim como ele é 

gerado: 

o Relatório Diário da Operação: este relatório contém: geração por 

unidade, geração total, consumo, vazão afluente, vazão jusante, níveis, 

alterações de carga (antes/depois, motivo, nível). É gerado no software 

Excel com dados retirados localmente e do SDSC. 

o Relatórios de eventos: unidade geradora, horário, descrição do evento, 

providências tomadas, contatos acionados. Este relatório é elaborado 

no Excel e ou Word com dados retirados do SDSC e atividades 

relatadas manualmente. 

o Relatórios do SDSC: os relatórios que o SDSC deve gerar estão em 

base horária por dia e devem conter: informações do gerador (tensão, 

corrente, temperaturas dos enrolamentos e óleo, potência e energia 

acumulada), agregados do gerador (abertura do distribuidor, 

temperatura e pressão da unidade hidráulica, pressão da vedação do 

eixo, temperaturas dos mancais da turbina), sistemas auxiliares 

(tensão e corrente do retificador, temperatura ambiente, pressão do ar 

de serviço, tensão da linha de transmissão, nível montante, nível 

jusante). São os relatórios retirados diretamente do banco de dados do 

SDSC, não possuem flexibilidade pois são travados para alterações. 

o Registro das ordens de serviço: número da ordem de serviço, área, 

equipamento, descrição do serviço, hora de início e hora de fim do 

serviço. É realizado manualmente no software Excel. 

o Registros de Anomalias, Não conformidades e Melhorias: local, 

equipamento, descrição. É criado manualmente no software Excel. 

o Contatos: nome, empresa, cargo, telefone, e-mail. Esta tabela é criada 

no Excel e contém os principais contatos da PCH. 

o Relatórios prévios de ocorrências: estado operativo, local, unidade, 

período indisponível, proteções que atuaram, consequência da 

ocorrência, ação tomada, melhorias necessárias. Este relatório de 

extrema importância é criado no Word. 

o Livro de visitas: nome, empresa, cargo, telefone, e-mail. Este livro é 

feito manualmente ou no software Word. 
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3.1.6.3 Pós-Operação 

 

De acordo com o item 2.4 desta dissertação, dentre as principais atividades 

da pós-operação está em elaborar relatórios consolidados. As informações 

relevantes de cada planilha e relatório encontram-se a seguir: 

o Dados Consolidados de geração: geração por unidade e total por dia, 

vazões médias diárias, precipitações acumuladas diárias, gráficos de 

geração. Este relatório é criado no Excel a partir de dados retirados 

diretamente dos relés e/ou SDSC. 

o Registro de Desligamentos: unidade geradora, data e hora de início, 

data e hora do fim, tipo da parada, classificação, descrição, 

indisponibilidade. Este relatório é criado no Excel com base nas 

informações passadas pela equipe de OTR. 

o Dados dos Medidores de Faturamento: data, hora, energia gerada por 

hora. Este relatório é criado no Excel com base em dados retirados 

diretamente dos medidores de energia e faturamento. 

 

3.1.6.4 Demais documentos gerenciais da operação 

 

o Procedimentos de operação (SOP): manuais da PCH, manual da 

operação, manuais de como preencher as planilhas. Os procedimentos 

são criados em Word com as informações relevantes para a Operação. 

o Acordos Operativos: acordo operativo com outras usinas ou 

distribuidoras. Normalmente possui telefones, contatos, obrigações e 

deveres que devem ser seguidos. Estes acordos são criados no Word 

e normalmente são repassados entre as partes interessadas. 

o Modelos de documentos: cartas, planilhas, e-mails informativos, etc. 

Os modelos são criados nos respectivos softwares adequados para 

cada tipo. 

 

3.1.6.5 Resumo dos softwares utilizados na operação 

 

A Tabela 5 representa um resumo a fim de facilitar o entendimento e a 

complexidade dos principais documentos da Operação; como eles são gerados 
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(coluna software) e armazenados (coluna arquivo). Nesta tabela não foram 

colocados todos os documentos citados anteriormente, porém todos os principais 

documentos e àqueles que servirão de base para a criação do sistema na nuvem 

estão listados. 

 

Tabela 5 - Resumo de documentos - Operação 

 

Fonte: o autor (2014) 

 

3.2 Tecnologia aplicada na gestão da manutenção 

 

A área de manutenção necessita controlar diversos documentos e atividades 

para garantir o histórico dos equipamentos e a rastreabilidade dos serviços 

executados. Existem diversos softwares de gestão e controle da manutenção no 

mercado, a seguir serão citados alguns exemplos mais utilizados para gerir as 

PCHs. 

Diferentemente da Operação, a Manutenção não possui equipamentos e 

sistemas que coletam dados automaticamente. Desta forma, a tecnologia utilizada 

na gestão refere-se somente aos softwares utilizados pela própria equipe. 

 

 

 

Sub-Área Descrição Software Arquivo
Pré-Operação Planejamento de geração Excel Windows/HD

Pré-Operação Efetuar análise hidroenergética Excel + Internet Windows/HD

Pré-Operação Elaborar planejamento energético e elétrico Excel Windows/HD

Pré-Operação Enviar planos de geração para órgãos externos E-mail Windows/HD

Pré-Operação Analisar e discutir planejamento da manutenção E-mail + Excel Windows/HD

Pré-Operação Liberar as ordens de serviço para a manutenção Excel + E-mail Windows/HD

Pré-Operação Turnos e horas de trabalho Excel Windows/HD

Pré-Operação Curva Cota x Volume Excel Windows/HD

Operação em Tempo Real Anotar os registros e dados operativos Excel Windows/HD

Operação em Tempo Real Elaborar os relatórios prévios de ocorrência Word Windows/HD

Operação em Tempo Real Indicar melhorias E-mail Windows/HD

Operação em Tempo Real Anotar tempo e caract.  paradas dos equipamentos Excel Windows/HD

Pós-Operação Efetuar análise energética da operação Excel Windows/HD

Pós-Operação Elaborar planilhas/gráficos de controle Excel Windows/HD

Pós-Operação Criar os indicadores da operação Excel Windows/HD

Pós-Operação Enviar informações para órgãos externos Excel + E-mail Windows/HD

Gerais Procedimentos Word Windows/HD

Gerais Arcordos Operativos Word + E-mail Windows/HD

Gerais Modelos Word + Excel Windows/HD
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3.2.1 Softwares de mercado para gerenciar manutenção 

 

3.2.1.1 Engeman® 

 

O software Engeman® é um dos mais utilizado para efetuar a gerência da 

manutenção em PCHs. Ele é bastante completo e possui uma interface amigável e 

de fácil customização. De acordo com o manual da Engecompany (proprietária do 

Engeman), é possível executar as seguintes tarefas:  

 Cadastrar qualquer tipo de dado referente à manutenção; 

 Planejar serviços que serão executados pela manutenção e 

acompanhar serviços realizados; 

 Programar a execução dos serviços através de controles automáticos; 

 Nivelar recursos materiais, humanos e financeiros; 

 Emitir automaticamente alarmes e documentos referentes aos serviços; 

 Criar históricos dos eventos e elaborar cronogramas e gráficos; e 

 Controlar consumo de materiais em estoque e executantes dos 

serviços. 

O Engeman funciona por módulos e utiliza um banco de dados dedicado 

para armazenar as informações. A partir do momento que o software é instalado, é 

necessário criar usuários com seus respectivos perfis de acesso. Depois disto, 

devem-se criar as máscaras para geração de relatórios e ordens de serviço de 

acordo com a determinação da empresa. Com estas configurações criadas, o 

software está disponível para ser utilizado. 

O software é bastante completo e possui interface muito amigável, ou seja, 

ele tem rápida aceitação pelos usuários. O principal problema é a falta de alguns 

recursos, principalmente relacionados à criação de relatórios e planilhas. O software 

não possui este módulo nativo e por isto os usuários necessitam utilizar alguma 

outra plataforma. A partir do momento que se utiliza duas diferentes plataformas 

para gerir alguma área, pode iniciar os problemas de interface e comunicação. 

A fim de melhor exemplificar a utilização e eficiência do software foram 

retiradas algumas imagens das quatro principais telas do software Engeman, as 

quais são: tela de cadastro, árvore de equipamentos, planos de manutenção e 

almoxarifado. 
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Na figura 6 é possível verificar os dados que devem ser inseridos ao 

cadastrar um equipamento, informações relevantes como: descrição, tipo de 

equipamento, fabricante, localização, observações, etc. Todos estes dados são 

importantes para efetuar e controlar o histórico do equipamento. 

 

 

Figura 6 - Engeman (tela cadastro) 

Fonte: Software Engeman (2014) 

 

Na figura 7 é possível verificar que o cadastro de equipamentos é realizado 

na forma de estrutura de árvore e localização. Ou seja, deve ser criadas as 

principais áreas da PCH e ir subdividindo em setor, sistema, equipamento, 

componente e subcomponente. Cada um deverá ser alocado abaixo sua raiz 

principal. Este tipo de estrutura facilita o entendimento dos equipamentos da planta e 

certamente agiliza a detecção dos problemas nos equipamentos específicos. 

 



60 

 

 

Figura 7 - Engeman (tela árvore) 

Fonte: Software Engeman (2014) 

 

Na figura 8 é possível verificar os dados que devem ser inseridos ao criar 

uma ordem de serviço. Entre as principais informações estão: solicitante, 

equipamento, executante, tipo de manutenção, centro de custo. Estas informações 

são muito importantes quando existe a necessidade de rastrear as execuções em 

cada equipamento. 
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Figura 8 - Engeman (planos de manutenção) 

Fonte: Software Engeman (2014) 

 

Na figura 9 é possível verificar a tela do almoxarifado. Todos os 

equipamentos registrados no almoxarifado devem ter um número de material, 

descrição, quantidade e valor. É possível inserir quantidades de lotes mínimos e 

máximos para fazer com que o sistema execute uma rotina sempre que atingir este 

nível. 
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Figura 9 - Engeman (almoxarifado) 

Fonte: Softare Engeman (2014) 

 

3.2.1.2 Pacote Office 

 

Assim como acontece na Operação e SDSC, o Engeman não consegue 

realizar a elaboração de relatórios específicos que são extremamente necessários 

para a gestão da Manutenção. Como é um software de mercado, inúmeras 

particularidades das empresas geradoras de energia não podem ser executadas. 

Desta forma, a utilização do Word e Excel é necessária e mais uma vez, existe o 

problema de existirem duas diferentes plataformas para gestão de uma área. 

 

3.2.2 Elaboração e execução de documentos da Manutenção 

 

Assim como foi estudado na Operação, a etapa de criação e execução de 

documentos foi analisada na Manutenção para verificar a origem dos mais diversos 

documentos. 

 

3.2.2.1 Engenharia de Manutenção 

 

Considerando o item 2.8 desta dissertação, é possível verificar que a 

Engenharia de Manutenção é responsável por planejar e controlar a área. Em todos 



63 

 

os empreendimentos que possuem a instalação de um software dedicado para 

gestão de manutenção, ele era utilizado para as seguintes atividades: 

o Cadastro de equipamentos. O cadastro de equipamentos deve conter 

todo o sistema, subsistema, equipamentos e componentes da fábrica. 

Ele normalmente é elaborado nos softwares específicos de 

manutenção. Quando estes softwares não estão disponíveis, é 

utilizado o software Excel para tal. 

o Planos de manutenção. Contendo frequência, procedimentos, 

ferramentas para cada execução de planos, ele segue a mesma 

filosofia do cadastro de equipamentos. Normalmente é feito em 

software específico, mas pode ser utilizado o Excel para tal. 

o Ordens de serviço. Documento que contém detalhamento do serviço, 

horários e responsáveis pela execução. É criado pelos softwares 

específicos de manutenção e/ou Excel. 

o Relatórios de manutenção. Os relatórios de manutenção são 

documentos que contém as execuções de análises de óleo, vibração, 

laudos técnicos, entre outros. Como os softwares específicos não 

possuem área dedicada para estes relatórios, eles são criados em 

Excel e Word. 

o Indicadores gerais. Os indicadores são criados no software Excel e 

são: índices de indisponibilidade, taxa de falhas, backlog, entre outros.  

 

3.2.2.2 Manutenção local 

 

A manutenção local, a qual tem as principais atividades listadas no item 2.7 

é a equipe que executa as atividades. Neste caso utiliza-se um misto de softwares 

dedicados e pacote Office para elaboração e criação dos documentos: 

o Abertura e fechamento de ordem de serviço. As ordens de serviço são 

feitas nos softwares específicos, conforme citado no item anterior. 

o Análise preliminar de risco. Este documento é elaborado e criado no 

software Excel ou Word. Os softwares específicos de manutenção não 

possuem módulos para esta funcionalidade. 

o Relatórios de ocorrência. Os relatórios de ocorrência são criados no 

software Excel ou Word. Segue o mesmo princípio da análise 
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preliminar de risco. 

 

3.2.2.3 Resumo dos softwares utilizados na manutenção 

 

A tabela 6 refere-se ao resumo da metodologia para criação dos principais 

documentos da manutenção. A partir deste quadro é possível ter um entendimento 

completo da utilização dos diferentes softwares e como os documentos são 

armazenados. Ele servirá de base para a criação do sistema de gestão na nuvem. 

 

Tabela 6 - Resumo de documentos - Manutenção 

 

Fonte: o autor (2014) 

 

3.2.3 Atividades e relatórios não englobados pelos softwares dedicados 

 

Um estudo do panorama tecnológico da área de O&M foi muito importante 

para perceber quais são os itens necessários para uma boa gestão de O&M e que 

não eram englobados pelas tecnologias utilizadas. Desta forma, foi criada uma lista 

de itens que deveriam ser sistemicamente organizados, seja por solicitação legal ou 

de gestão. 

 

3.2.3.1 Operação 

 

As atividades da Operação são basicamente orientadas pelo Sistema Digital 

de Supervisão e Controle (SDSC), porém como o próprio nome diz, ele é voltado 

para execução da operação. Desta forma a maior parte das PCHs não possuem 

sistemas compilados para executar planejamento e controle da operação. Dentro da 

área de operação, são faltantes no sistema SDSC e importantes para a gestão: 

Sub-Área Descrição Software Arquivo
Manutenção local Abrir, detalhar e fechar O.S. Engeman Engeman

Manutenção local Elaborar a Análise Preliminar de Risco (A.P.R.) Word Windows/HD

Manutenção local Elaborar relatórios prévios de ocorrências Word Windows/HD

Engenharia de Manutenção Cadastrar os equipamentos no sistema Engeman Engeman

Engenharia de Manutenção Cadastrar os planos de manutenções Engeman Engeman

Engenharia de Manutenção Criar as manobras e bloqueios Engeman Engeman

Engenharia de Manutenção Elaborar planilhas/gráficos de controle Word + Excel Windows/HD

Engenharia de Manutenção Controlar itens do almoxarifado Engeman Engeman

Gerais Procedimentos Word Windows/HD

Gerais Modelos Word + Excel Windows/HD
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 Planejamento da geração: de acordo com as especificações exigidas 

pelo ONS, é necessário efetuar a programação diária, mensal e anual 

da geração das usinas. Na maioria das empresas é utilizado pacote 

Office para gerar esta informação e muitas vezes ela acaba sendo 

perdida, mesmo com a alta importância do documento. 

 Gestão de pessoas e turnos de trabalho: a necessidade da existência 

de uma escala de trabalho bem definida é fundamental. Como a usina 

funciona em três turnos para a operação, é essencial que exista uma 

escala de trabalho eficiente e que, principalmente, todos tenham 

acesso. Qualquer mudança desta escala deve ser visível para qualquer 

stakeholders. 

 Interface com órgãos externos (ANEEL, ONS, etc.): toda 

documentação e comunicação trocada com os órgãos externos devem 

ser armazenadas de forma segura e devem manter um padrão. As 

usinas não possuem uma metodologia eficaz para isto. Algumas 

informações são enviadas por e-mail e outras são trocadas por 

telefone. Normalmente não existe modelo e cada operador segue uma 

metodologia. 

 

3.2.3.2 Manutenção 

 

As atividades da Manutenção possui a maior parte da documentação inclusa 

nos softwares específicos. Porém, alguns itens acabam não sendo adicionados no 

software o que dificulta a gestão das atividades. Abaixo uma lista de itens faltantes 

nos softwares de manutenção e itens que podem ser melhorados colocando-os em 

uma mesma plataforma com a gestão da Operação: 

 Procedimento geral da manutenção: a área de manutenção deve 

possuir procedimento padrão escrito para classificar os diferentes tipos 

de intervenções e padronizar os indicadores. É importante que este 

documento seja acessível por todos para evitar eventuais divergências 

de posicionamento. 

 Relatórios de manutenção: além das atividades rotineiras de 

manutenção as quais são controladas via Ordens de Serviço (OS), é 
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muito importante a gestão e controle dos relatórios especiais da área. 

Entre eles estão, principalmente, os relatórios de manutenção preditiva 

como: análise de óleo, vibração e termografia. Porém, além destas 

manutenções preditivas existem os relatórios de acompanhamento de 

inspeção nos equipamentos mais críticos, os quais também necessitam 

serem armazenados de maneira especial. 

 Análise preliminar de risco: apesar de existir a possibilidade de inclusão 

nos softwares existentes, é importante que exista um documento 

separado a fim de facilitar auditorias de segurança do trabalho. 

 Armazenamento de arquivos: os softwares de gestão de manutenção 

são utilizados para criação de ordens de serviço e planejamento, mas 

não possuem um módulo para arquivamento de documentos assinados 

que devem ser digitalizados. Apesar das PCHs utilizarem pastas do 

próprio Windows, as mesmas não são integradas entre as diferentes 

usinas. 

 

3.2.3.3 Atividades em comum - O&M 

 

 Geração e Cálculo de indicadores: todos os indicadores são calculados 

manualmente em planilhas separadamente do software utilizado. Isto 

acaba gerando grande quantidade de documentos e difícil controle. 

 Solicitação e requisição de compras: este é um processo que acaba 

consumindo muita energia dos mantenedores, pois não existe um 

sistema que otimize as solicitações, cotações e aprovações de itens 

para o almoxarifado das usinas. Uma grande quantidade de e-mails 

são trocados e muitas vezes existem aprovações realizadas por 

telefone, dificultando ainda mais o controle e rastreabilidade. Fluxo de 

comunicação e acesso: devido ao fato de muitas informações serem 

geradas manualmente e também, algumas atividades que não 

possuem fluxo bem definido (compras) existem informações que são 

perdidas ou que não possuem rastreabilidade facilitada devido à 

grande taxa de troca de e-mails. 

 Relatório de ocorrência: os relatórios são gerados e armazenados em 
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pastas do Windows, o que dificulta controle, pois não estão em um 

sistema único. 

 Modelo de documentos (layout): os modelos de documentos 

normalmente são armazenados em pastas do Windows. Assim como 

os itens anteriores, existe uma certa dificuldade, pois não estão no 

mesmo sistema. Exemplos são: cartas, planilhas, e-mails informativos, 

etc. 

 

3.3 Considerações finais do capítulo 

 

Como é possível perceber, existem alguns pontos essenciais para a gestão 

da O&M que não fazem parte explicitamente dos softwares utilizados no mercado, 

como relatórios específicos, planilihas de controle, fluxos de aprovação, entre outros. 

Eles não possuem módulo de organização e arquivamento de documentos já 

assinados, fazendo com que isto seja feito em um ambiente externo. Este fato, 

somado com a grande troca de e-mails contendo os arquivos de documentos faz 

com que o sistema fique engessado e sem rastreabilidade, pois inúmeras vezes é 

possível verificar documentos perdidos ou que não possam ser averiguados o último 

editor do mesmo. Além disto, a baixa velocidade da internet em locais remotos faz 

com que o tráfego de e-mails seja uma das piores alternativas, pois gera grandes 

volumes de dados trocados. Por este motivo, é de extrema importância que o 

ambiente proposto tenha facilidades de também ser operacionalizado offline, 

fazendo com que as sincronizações sejam realizadas apenas quando houver 

conexão. A partir do momento que os arquivos estejam na nuvem, todos podem 

acessar, editar e modificar o arquivo diretamente, evitando envio e recebimento das 

mais diversas revisões dos mesmos.   

Também foi percebido uma determinada dificuldade em seguir um padrão 

para criação dos documentos e relatórios visto que eles são criados externamente e 

manualmente. A partir do momento que exista os modelos padrões no mesmo 

ambiente, acredita-se que serão mais utilizados. 

Outro fator de extrema importância para rastreabilidade e controle dos 

recursos financeiros está nas solicitações de compras e fluxos de aprovações. Este 

controle é muito importante visto que a margem de lucro de uma PCH é 

consideravelmente restrita quando comparada à uma usina de grande porte. Desta 
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forma, além de não existir um método eficaz de controlar os gastos, não existe um 

fluxo de aprovação de fácil verificação, pois são aprovados por e-mails ou telefones. 

Este conjunto de fatores limitantes faz com que o desenvolvimento de um 

sistema que consiga aglutinar e envolver todas as principais atividades e 

documentos da área supra esta demanda de controle, rastreabilidade, eficácia e 

eficiência na gestão da área. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Neste capítulo é possível verificar os recursos necessários para a criação do 

protótipo do sistema de gestão de operação e manutenção na nuvem. Serão 

descritos todos os materiais, equipamentos e procedimentos adotados na criação do 

mesmo. A segunda parte do capítulo é a formalização de todo o desenvolvimento do 

sistema em tecnologia na nuvem. 

 

4.1 Materiais utilizados no desenvolvimento 

 

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizados alguns hardwares e 

softwares que puderam concretizar a ideia formulada a fim de realizar os objetivos 

propostos para esta dissertação. Foram utilizados os seguintes materiais: 

 Laptop com sistema Windows 8.1; 

 Software Microsoft Office 2007; e 

 Pacote de softwares do Google Drive (ambiente na nuvem). 

 

4.1.1 Laptop com sistema Windows e Pacote Office 

 

A elaboração e criação dos modelos que foram aplicados no sistema 

utilizaram um laptop com sistema operacional Windows 8.1. Este dispositivo foi 

escolhido pela facilidade e disponibilidade. A conexão com internet foi utilizada em 

tempo integral e foi fundamental para a criação do sistema com tecnologia e servidor 

na nuvem. O software Microsoft Office 2007 é um conjunto de aplicativos que 

contém editores de texto, planilhas para cálculos, apresentações, entre outros. Ele 

foi utilizado apenas para criar alguns arquivos de impressão que são utilizados para 

preenchimento manual, a fim de facilitar a visualização. 

 

4.1.2 Pacote de software do Google Drive 

 

A plataforma Google Drive é um ambiente que cria, armazena e edita 

documentos na nuvem. Todos os arquivos ficam armazenados nos servidores do 

Google e é possível acessar de duas formas: online e offline. A primeira opção faz o 
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acesso aos aplicativos e documentos diretamente no servidor do Google, já a 

segunda opção acessa localmente e sincroniza com o servidor do Google apenas 

quando houve uma conexão de internet. Além disto, ele possui uma área destinada 

à organização de arquivos similar ao Windows Explorer, onde é possível realizar a 

organização por pastas e arquivos. Desta forma, é possível armazenar qualquer tipo 

de arquivo de documento como: fotos, PDFs, desenhos, projetos, entre outros. O 

grande diferencial dele é possibilitar todo este arquivamento em uma única 

plataforma, com acesso por diversos tipos de dispositivos. O acesso aos arquivos e 

documentos é realizado com a permissão cedida individualmente ao usuário. Desta 

forma, pode-se gerenciar quem são as pessoas que devem ter acesso a cada 

arquivo/pasta. Este acesso é feito com a conta Google de cada usuário. A única 

excessão é o formulário de preenchimento para ocorrências, o qual é público na 

internet. Entretanto, para evitar que pessoas indevidas acessem o formulário e criem 

um relatório de ocorrências, o mesmo foi protegido com uma senha.  

Outra vantagem da utilização do Google Drive é a possibilidade de 

compartilhar pastas ou arquivos aos usuários do sistema. Este compartilhamento 

pode ser feito parcial (leitura) ou integral (edição) e é bastante simples. Basta 

adicionar o e-mail da pessoa que esta será comunicada sobre o novo acesso. 

Dentre os aplicativos disponibilizados na plataforma constam: 

 Editor de texto: muito similar ao editor de texto Microsoft Word, o editor 

de texto do Google Drive possibilita a inclusão de alguns módulos 

especialmente desenvolvidos que serão utilizados no decorrer do 

trabalho, entre eles o fluxo de aprovação. 

 Apresentação: aplicativo que possui as mesmas características do 

Power Point com a vantagem de estar na nuvem e possibilitar o 

arquivamento em um sistema único. 

 Planilhas: executa as mesmas funcionalidades do Excel com as 

vantagens de possibilitar adição de complementos os quais podem 

trazer algumas funcionalidades extras e úteis ao projeto, entre eles o 

fluxo de aprovação. 

 Formulários: este aplicativo não existe no pacote Office e é 

extremamente útil quando existe a necessidade de criação de um 

banco de dados referente à algum empreendimento. Nele é possível 

gerar formulários com perguntas chaves que terão as respostas salvas 
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em uma planilha a parte (também no Google Drive). Esta planilha 

poderá ser o banco de dados de alguns itens que são considerados 

importantes para a gestão da Operação e Manutenção. Ela será 

utilizada no decorrer do desenvolvimento para a criação de formulário 

específico na abertura e fechamento de relatórios de ocorrência. 

 Desenhos: muito similar ao Paint do Windows, este aplicativo é 

utilizado quando houver interesse em desenvolver algum desenho ou 

croqui de algum item da PCH. 

Esta plataforma foi escolhida para desenvolver o sistema devido à facilidade 

de uso e possibilidade de desenvolvimento do projeto de forma rápida. O fato de não 

necessitar mão de obra em programação fez com que houvesse um foco no 

desenvolvimento da metodologia e cenários. Além disto, a plataforma é moderna e 

segura; além de ser gratuita. Alguns especialistas consideram a segurança dos 

sistemas na nuvem superior à segurança dos sistemas tradicionais, visto que o 

primeiro possui atualizações automáticas e não depende do usuário final. 

Diferentemente, o segundo necessita que o usuário implemente rotineiramente as 

atualizações, fazendo com que possa existir brechas. Outras alternativas, que 

concorrem com o Google Drive são Microsoft One Drive e DropBox. Porém, a partir 

do momento que o sistema desenvolvido no Google Drive mostra-se eficaz, seria 

possível desenvolvê-lo em plataforma dedicada e exclusiva.  

 

4.2 Método 

 

Para a criação do sistema e desenvolvimento do método, houve 

necessidade de fazer uma separação do projeto em duas partes, a seguir: 

 Organização de processos e documentos das áreas envolvidas 

 Estrutura, arquivos e organização das informações de O&M no sistema 

Estes dois pilares foram estudados e desenvolvidos com intuito de criação 

de uma proposta de desenvolvimento para todos eles. Pode-se afirmar que a união 

destas duas partes do projeto forma o sistema de gestão de O&M na nuvem, foco 

deste trabalho. 
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4.2.1 Organização de processos e documentos das áreas envolvidas 

 

Para que o sistema tenha uma grande eficácia, é necessário estabelecer 

fluxos de comunicação, atividades e responsabilidades entre as áreas. Não seria 

viável para as empresas possuir um sistema totalmente inovador se não existir 

também o know-how de como operacionalizá-lo. Por isto, esta seção tem o objetivo 

de formalizar estes fluxos a fim de garantir um conhecimento da melhor maneira em 

operacionalizar a interface entre as áreas envolvidas. 

A proposta dos fluxos de processo e separação das áreas formalizam todas 

as interfaces entre elas, fazendo com que a comunicação seja mais eficiente e 

evitando conflitos entre Operação e Manutenção. É possível perceber que muitos 

processos dependem de ações das duas áreas distintas. Tentou-se agregar o 

máximo de informações e relatórios citados no item 2.11 desta dissertação na 

geração dos fluxogramas, pois eles são os documentos considerados mais 

importantes das áreas, desta forma é muito importante que eles contenham 

facilidades de execução e criação. 

Foi realizada uma proposta de estruturação ideal para a área de O&M. A 

interação entre as áreas é constante e, por isto, a estruturação foi idealizada em 

fluxogramas. A Figura 10 demonstra o fluxograma inicial com as áreas macro, com a 

separação entre as áreas de Operação e Manutenção, cada uma com suas 

subáreas: pré-operação, operação em tempo real, pós-operação, engenharia de 

manutenção e manutenção local. Todas elas serão detalhadamente descritas no 

decorrer deste capítulo. 
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Figura 10 - Fluxograma O&M 

Fonte: autor (2013) 

 

Para facilitar o entendimento dos fluxogramas foi criada uma estrutura 

codificada por diferentes desenhos para cada tipo de interface. Todas as etapas com 

quadros em azul são consideradas processos que requerem ação/área. Por outro 

lado, todas as etapas do fluxograma que possuem o quadro em fundo branco são 

documentos que foram criados no sistema na nuvem como modelos e/ou formulários 

para serem utilizados para sua específica função. Todos estes documentos serão 

apresentados no apêndice deste trabalho, sendo que os principais foram testados no 

capítulo 5. 

 

4.2.1.1 Fluxo da área de Pré-operação 

 

O processo de pré-operação tem como principais objetivos exercer as 

atividades descritas no item 2.2 desta dissertação e criação dos documentos 

gerados no item 3.1.6.1. 

Pode-se dizer que o objetivo principal desta área é gerar o planejamento de 

operação, o qual é gerado em três horizontes: anual, mensal e diário. Para gerar o 
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planejamento de operação precisam-se elaborar estudos na área de hidrologia e 

meteorologia, analisar a curva “cota x volume” e atender a legislação vigente. Esta 

pode exigir que sejam enviados diariamente os planejamentos de produção de 

energia elétrica com suas respectivas vazões. Como é um procedimento específico 

de cada unidade (empreendimento), será apenas criado um modelo no sistema que 

poderá ser utilizado por cada empreendimento. Por outro lado, não será abordado 

de forma detalhada nesta dissertação devido às grandes variações que podem 

existem de um modelo para outro.  

Após a realização do planejamento, é realizada uma reunião com a 

manutenção para verificar as intervenções que devem ser feitas e ajustar o 

cronograma da operação para atendimento destas manutenções. O fluxograma da 

área de pré-operação pode ser verificado na figura 11. 
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Figura 11 - Fluxograma pré-operação 

Fonte: autor (2013) 
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 Histórico de vazões - Documento no sistema 

 

O documento nomeado histórico de vazões é o documento que contém 

informações da hidrologia do rio da PCH e pode ser verificado no Apêndice I com 

valores simulados de um rio qualquer. Ele possui todas as informações utilizadas e 

geradas durante a fase de projeto. A partir do momento que a PCH entra em 

operação comercial, ele deve ser alimentado mensalmente com as novas vazões a 

fim de obter um histórico real do rio. Este será fundamental para o entendimento e 

criação do planejamento de geração, visto que é baseado nos últimos anos (curto 

prazo mais recente). 

 

 Estudar hidrologia e meteorologia - Processo 

 

A maioria das PCHs é denominada usinas a fio d´água. Entre outras 

características, possuí a propriedade de não conseguir armazenar grandes volumes 

de água em seus reservatórios. Com isto, o cálculo da vazão de água afluente é 

essencial para efetuar o planejamento da operação. 

Para estimar a vazão de água afluente precisa-se entender o 

comportamento do rio que a PCH está instalada. Isto é feito com o auxilio da 

hidrologia e estudo da bacia integralizada. Com o uso de séries históricas é possível 

calcular de forma probabilística a vazão de um rio em um determinado período. 

A meteorologia agrega valor aos estudos hidrológicos ao introduzir conceitos 

de clima e tempo da região que o rio está instalado. As previsões neste caso são 

elaboradas com o auxilio de imagens de satélites e fenômenos da natureza. 

Com os dados de hidrologia e meteorologia o planejador de operação 

consegue formalizar uma possível vazão afluente para utilizar em seu planejamento. 

Como a geração elétrica em um conjunto turbo-gerador depende diretamente da 

vazão, consegue-se elaborar a planilha de planejamento de geração que será 

utilizada como base pelos operadores da usina. 

 

 Curva “cota x volume” do reservatório - Documento no sistema 

 

A curva “cota x volume” é uma relação entre a altura do reservatório e o 

volume do mesmo. Esta curva é obtida ainda durante o projeto e enchimento do 
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reservatório e é utilizada como base para cálculo de deplecionamento ou 

enchimento do reservatório, um exemplo desta curva pode ser verificado no 

Apêndice II. 

O planejador da produção simula a vazão afluente e sabe o montante de 

vazão de água utilizada na geração. Desta forma é possível integralizar o saldo de 

vazão e prever o volume/cota. 

 

 Atender a legislação vigente - Processo 

 

Conforme descrito no capítulo 1 desta dissertação, o setor de geração de 

energia é fiscalizado e regulado por diversas entidades, desta forma o planejador de 

produção deve estar atendo às legislações e exigências dos órgãos reguladores e 

fiscalizadores. 

Como foi citado anteriormente, existem algumas solicitações de envio de 

informações de geração, por exemplo, o ONS exige o envio do planejamento anual, 

mensal e diário de algumas PCHs, especialmente as do tipo II. Para isto o 

planejador deve seguir os requisitos e formato de envio. 

O ONS é operacionalizado por via de seus representantes estatais 

(normalmente as distribuidoras). Como cada empreendimento será abordado de 

uma forma diferente e poderá ter um padrão de planilha diferente, este item não foi 

padronizado no sistema e passou a ser um processo ao invés de documento. 

 

 Verificar necessidades da manutenção - Processo 

 

Uma das principais interfaces entre Operação e Manutenção está na etapa 

de planejamento. É exatamente neste momento que devem ser apresentados e 

discutidos os planos da engenharia de manutenção para intervenção em todos os 

equipamentos. A partir da exposição das necessidades, os colaboradores da pré-

operação utilizam estas informações somadas ao conhecimento dos itens anteriores; 

e então, conseguem verificar quais os serviços serão possíveis de serem realizados. 

Todos os itens fazem parte de um leque de negociação onde a manutenção 

deve tentar priorizar os serviços e a operação deve tentar - ao máximo - gerir a 

disponibilidade e oferta da matéria prima (água) e gerenciar a produção para evitar o 

desperdício (vertimento). As empresas devem tentar ao máximo evitar conflitos de 
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interesse nesta etapa de interface, pois isto será prejudicial para toda a empresa, 

afetando diretamente o faturamento ou indisponibilidade de equipamentos. 

 

 Planejamento anual, mensal e diário - Documento no sistema 

 

Depois de fazer os estudos da hidrologia, cota x volume, previsões 

meteorológicas e planejamento da manutenção; a equipe de pré-operação está apta 

para realizar o planejamento anual, mensal ou diário. O planejamento é essencial 

para realizar a interface com as outras áreas. Além disto, o planejamento será 

exigido por alguns órgãos externos conforme citado no capítulo 1, entre eles: ONS, 

ANEEL, CCEE. Cada um destes três órgãos exigirá um modelo diferente para ser 

enviado. Por isto, o modelo de documento proposto aqui deverá ser transcrito para 

cada modelo exigido pelos órgãos. 

Este documento pode ser visto no Apêndice III (de forma exemplificada e 

resumida) é dividido em duas partes: a primeira contém uma tabela para realizar 

planejamento anual (mês-a-mês) e a segunda contém 12 tabelas (referenciando 

cada mês) para realizar o planejamento diário (hora-a-hora).  

 

 Escala de turno - Documento no sistema 

 

O planejamento de escala de turno da equipe de OTR é realizado pela pré-

operação. Este documento é elaborado de acordo com as regras legais contidas na 

CLT em conjunto com os acordos previstos em sindicato da classe representante. 

Como citado na Tabela 1, devem existir 5 letras para atender três turnos durante as 

24 horas do dia, o documento está exemplificado no Apêndice IV. Apesar das 

empresas tentarem engessar o sistema de turnos, normalmente existem trocas entre 

os operadores, as quais devem ser registradas neste documento a fim de auditorias.  

 

4.2.1.2 Fluxo da área de Operação em Tempo Real 

 

O processo da operação em tempo real possui as principais atividades 

descritas no item 2.3 e criação dos documentos gerados no item 3.1.6.2 desta 

dissertação. Em resumo pode ser chamado de operar os equipamentos da PCH 
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obedecendo ao planejamento da pré-operação e realizando interface com a equipe 

de manutenção local. 

Vários documentos são gerados nesta etapa, entre eles: livro diário, planilha 

de controle operacional, relatório prévio de ocorrência, notas de manutenção, entre 

outros. Estes documentos servirão como base para o controle da área que é 

realizado pela equipe de pós-operação. Todos eles possuem extrema importância 

para as áreas de O&M, pois é a partir destes documentos que serão criados 

inúmeros relatórios e análises. 

Como eles podem ser considerados a fonte de muitos dados, o responsável 

da área deve garantir a eficácia no preenchimento das planilhas, onde qualquer erro 

poderá ocasionar um problema para as outras áreas. Para ser mais bem entendido, 

o fluxo da área de Operação em Tempo Real está apresentado na Figura 12. 

 



80 
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Figura 12 - Fluxo da Operação em Tempo Real 

Fonte: autor (2013) 

 

 Supervisionar, controlar e monitorar SDSC - Processo 

 

Em geral, a maioria das PCHs possuem um alto nível de automação. Desta 

forma, a operação dos equipamentos é realizada centralizada na sala de operação 

da usina e utilizando o SDSC (sistema digital de supervisão e controle). As principais 

características deste sistema foram citadas no item 3.1.3 desta dissertação. 
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O controle da operação realizada no SDSC tem como principais ajustes o 

controle do RV e RT (citadas nos itens 3.1.1 e 3.1.2) que são realizados pelos 

operadores da OTR. Outras atividades, como abrir e fechar válvulas e ligar e 

desligar bombas e demais equipamentos são feitas pelo SDSC na sala de operação. 

O operador também deve monitorar todos os parâmetros de operação como: 

corrente, tensão, temperatura, vibração para evitar o desgaste nos equipamentos. 

Este é um processo continuo e são utilizados três turnos por dia para viabilizar o 

monitoramento durante as 24 horas (equipe separada na pré-operação). 

 

 Planilha de controle operacional - Processo e documento no sistema 

 

A planilha de controle operacional é um documento realizado todos os dias 

que contém informações e parâmetros dos principais equipamentos da usina. Como 

citado no item 3.1.5, o SDSC armazena estes dados no banco de dados, porém isto 

não é suficiente. Em todo empreendimento é praticado a sistemática de rotas/rondas 

dos operadores nos equipamentos a fim de sistematizar as vistorias e realizar 

conferência dos dados locais com os dados do sistema digital. Isto significa que 

apesar de operar os equipamentos pela sala de operação, os operadores também 

devem fazer as rotas nos equipamentos e anotar os principais parâmetros em uma 

planilha. Este documento foi desenvolvido no sistema para realizar as anotações 

destas rotas e pode ser verificado no Apêndice V 

Esta filosofia tem como objetivo garantir que seja observada qualquer falha 

na automação ou instrumentação. Além disto, é importante para que o operador 

possa visualizar qualquer ocorrência ou defeito nos equipamentos antecipadamente 

à falha, por exemplo: vazamentos, ruídos, sujeitas, desapertos, entre outros. A partir 

do momento que isto é observado, ele deve tentar reparar o defeito. Em caso de 

impossibilidade, o operador deve abrir uma nota de manutenção. 

Além disto, são anotadas na planilha todas as vazões em base horária da 

PCH, isto inclui: vazões afluentes, engolidas e efluentes. Todas elas terão sua média 

calculada para serem utilizadas pela pré-operação e pós-operação. 

Neste processo são gerados dois documentos: planilha de controle 

operacional e planilha de controle de vazões. O primeiro é voltado para os 

parâmetros dos equipamentos, o qual contém todas as características e unidades de 

cada equipamento crítico da usina. O segundo é um controle diário e mensal de 
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vazões que deve conter todas as leituras de vazão disponível na PCH. Estes dois 

arquivos foram criados no sistema para serem utilizados. 

 

 Livro diário - Processo e documento no sistema 

 

O livro diário (diário de bordo) é o documento gerado neste processo, o qual 

tem como objetivo repassar as informações relevantes para o turno seguinte. Como 

o processo de operação é contínuo, cada turno que entra deve conhecer e entender 

os acontecimentos do turno anterior. O nome diário de bordo refere-se ao similar 

que era utilizado em embarcações nas grandes navegações onde todo e qualquer 

acontecimento relevante era anotado. Este documento pode ser visualizado no 

Apêndice VI.  

Outra utilidade deste livro é que ele pode ser estudado pela equipe de 

manutenção, pois contém dados importantes no levantamento de causas raiz de 

paradas forçadas. Além dos parâmetros técnicos e falhas, o livro diário também é o 

local onde são anotadas as informações de visitas ocorridas, turnos trocados, testes 

realizados, falhas originadas, defeitos encontrados e demais informações 

consideradas relevantes pelo operador. 

 

 Registrar previamente as ocorrências - Processo e documento no sistema 

 

A etapa de registrar previamente as ocorrências é muito importante para 

análise de falhas e elaboração dos relatórios. Neste item, os operadores são 

responsáveis por descrever a condição operativa do equipamento antes e depois da 

falha e introduzir possíveis causas para tal ocorrência. Este relatório é analisado 

posteriormente pela pós-operação e engenharia de manutenção que são 

responsáveis por gerar o relatório final de análise de ocorrências/falhas. 

 

 Executar manobras e bloqueios - Processo 

 

Para executar qualquer intervenção nos equipamentos primeiro devem ser 

realizadas as manobras de parada e isolação do equipamento. Assim que eles são 

parados, devem ser realizados os bloqueios para garantir a segurança do 

mantenedor. O operador é responsável por executar os comandos de parada do 
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equipamento e ir a campo para instalar os cadeados de bloqueio a fim de garantir 

que nenhuma alteração do estado dos equipamentos seja feita. Como a maior parte 

dos equipamentos é energizada, é essencial que siga este procedimento para evitar 

acidentes com os colaboradores. É extremamente importante que o operador 

execute exatamente o plano de bloqueios enviado pela engenharia. Qualquer falha 

nesta operação poderá causar acidente. 

 

 Controle de ordens de serviço - Documento no sistema 

 

A operação deve ter conhecimento e é responsável por controlar todas as 

intervenções que estão sendo realizadas nos equipamentos. Para garantir 

segurança e rastreabilidade, toda e qualquer intervenção (seja ela de pequeno ou 

grande porte) deve possuir uma ordem de serviço para execução. 

A fim de auxiliar na rastreabilidade e controle de quais serviços estão sendo 

realizados em campo, deve existir uma planilha de controle de todas as ordens de 

serviço abertas e encerradas a fim de ter conhecimento de todas as intervenções 

que estão sendo realizadas em determinado momento. Este documento faz parte do 

sistema criado na nuvem e possui uma aba por mês aonde são separadas por dia; 

pode ser visualizado no Apêndice VII.  

 Registrar notas de manutenção - Documento no sistema 

 

As notas de manutenção são documentos que formalizam a solicitação de 

intervenção em algum equipamento da PCH. Normalmente é uma solicitação da 

operação para a manutenção, mas a solicitação também poderá vir de outras 

pessoas. 

O conteúdo da nota é relatar e descrever de forma resumida o 

problema/defeito/falha encontrado em algum equipamento. Por isto deve conter: 

equipamento, ocorrência/problema, urgência/prioridade. 

Normalmente podem-se resumir duas situações que geram as notas de 

manutenção: equipamento fora de parâmetro ou ocorrência. A primeira situação 

refere-se a algum parâmetro que o fabricante considera como faixa operativa e que 

por alguma razão não se consegue atingir ou está acima do limite, ex.: vazão de 

uma bomba, temperatura de mancal. Isto é, se a temperatura do mancal estiver 

acima da faixa estipulada pelo fabricante, em primeira tentativa o operador deve 
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alterar algum parâmetro de operação do equipamento para tentar abaixar e atingir a 

faixa operativa. Caso a condição não seja estabelecida, deve-se abrir uma nota de 

manutenção para averiguar o possível defeito. A segunda situação ocorre quando o 

operador nota um defeito/falha em algum equipamento em sua rota de inspeção 

para geração da planilha de controle operacional em sua rota. 

 

4.2.1.3 Fluxo da área de Pós Operação 

 

O processo de pós-operação tem seus principais objetivos listados no item 

2.4 assim como os principais documentos gerados estão listados no item 3.1.6.3. 

Pode-se resumir esta área como processar as informações e gerar indicadores e 

relatórios. A grande parte das informações é originada nas áreas de pré-operação e 

operação em tempo real. A Figura 13 apresenta o fluxograma das principais 

atividades da pós-operação. 

 

 Processar dados - Processo 

 

A equipe de pós-operação necessita analisar as informações contidas no 

livro diário, planilha de controle operacional e planejamento da operação para 

conseguir gerar os indicadores e relatórios da área de operação. Este 

processamento é uma análise quantitativa e qualitativa de todos os dados gerados. 

Os dados de maior relevância dos relatórios são: pluviometria, vazão 

afluente, produção de energia, consumo de energia, perdas energéticas, resumo das 

atividades realizadas no mês, ocorrências, controle de turno, entre outros. 
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Figura 13 - Fluxo da Pós-operação 

Fonte: autor (2013) 

 

 Enviar informações para órgãos externos - Processo 

 

Assim como a pré-operação, a pós-operação também necessita enviar 

alguns documentos para órgãos externos. A principal interface da área é com a 

CCEE onde devem preparar os dados de produção energética e paradas dos 

equipamentos separadas entre: parada programada e parada forçada. 
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 Relatório gerencial da operação - Processo e documento no sistema 

 

Após o processamento de todos os dados e informações do planejamento e 

execução da operação, a pós-operação deve executar os relatórios gerenciais e 

indicadores da área. Os indicadores e gráficos principais estão relacionados com a 

comparação da previsão (planejamento) e execução/acontecimento de alguns itens: 

hidrologia, vazão, geração bruta, geração líquida, paradas programadas, paradas 

forçadas e gráficos. 

 

4.2.1.4 Fluxo da área engenharia de manutenção 

  

A área de engenharia de manutenção realiza um trabalho muito importante 

na área e o principal objetivo dela é planejar e controlar as atividades de 

manutenção, como relatado no item 2.8. Os principais documentos foram citados no 

item 3.2.2.1.  

O fluxo proposto é simplificado contendo apenas as atividades macro e/ou 

rotineiras da área. Sabe-se, entretanto, que a equipe de manutenção possui muitas 

situações de intervenções corretivas onde não é possível prever e realizar 

fluxogramas. 

Podem-se verificar na Figura 14 as principais atividades da área, explicadas 

logo a seguir: 

 

 Planejar manutenção - Processo 

 

O planejamento da manutenção é o processo onde é definida a política de 

manutenção de cada equipamento, assim como sua frequência. Dentro do processo 

de planejar, a primeira atividade deve ser a verificação da criticidade de cada 

equipamento ou sistema dentro da árvore de equipamentos. Com isto, é possível 

priorizar e categorizar os planos. A segunda etapa é a criação de procedimentos de 

acordo com os manuais e experiência, nesta etapa devem-se incluir as ferramentas 

necessárias para execução do procedimento. O detalhamento disto será explicado 

nos documentos "cadastro de equipamentos" e "cadastro de planos" a seguir.  
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Figura 14 - Fluxo da engenharia de manutenção 

Fonte: autor (2013) 
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 Cadastro de equipamentos - Documento no sistema 

 

O cadastro de equipamentos é uma das etapas mais importantes para a 

engenharia de manutenção. Nele são separados as áreas, sistemas, equipamentos 

e componentes. Todas estas entidades são cadastradas em forma de agrupamento 

em árvore. O modelo utilizado para cadastrar equipamentos no Engeman (Figura 7) 

é muito eficaz, pois consegue fazer facilmente esta separação.  

Como não existe um aplicativo com as mesmas características no Google 

Drive, optou-se por fazer o cadastro de equipamentos no aplicativo de planilhas. O 

conceito é o mesmo, separação e codificação em forma de árvore. Cada 

equipamento/componente receberá uma codificação pela sua localização e 

descrição. Será este código o utilizado para recorrer ao equipamento. 

O modelo de planilha para cadastro de equipamentos possui todos os 

sistemas e processos pré-cadastrados para que a engenharia de manutenção possa 

utilizar o modelo padrão em todas as usinas. 

A primeira etapa de classificação é a área, foi definido que os equipamentos 

devem ficar restritos a quatro áreas: Barragem, Tomada d' Água, Casa de Força e 

Subestação. Todos os equipamentos críticos podem ser incluídos em uma destas 

quatro classificações. A segunda etapa da criação do cadastro são os sistemas ou 

subáreas, estas possuem classificações especificas em cada uma das 4 áreas 

citadas anteriormente. Esta divisão também foi criada para deixar o processo 

inflexível e impossibilitando a criação de cadastros sem padrão pré-estabelecidos. 

Esta classificação  pode ser observada na Figura 15. 
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Figura 15 - Agrupamento de sistemas/subáreas 

Fonte: autor (2014) 

 

A terceira e última etapa criada e sistematizada para ser utilizada como 

padrão inclui as definições e descrições de equipamentos. Porém, diferentemente 

das duas primeiras esta última possui certa flexibilidade, tanto na criação de novas 

descrições quanto na alteração das já existentes. Optou-se por flexibilizar esta 

última etapa devido às diferenças de projetos entre uma usina e outra, por isto pode 

ser necessário fazer breves alterações. 

Na Figura 16 é possível observar as subdivisões sugeridas para a barragem 

e tomada d’água. Sabe-se que nem todas as PCHs possuem válvula sanitária na 

barragem, ou até, PCHs que não possuem central hidráulica na válvula existente. 

Por isto esta estrutura deve ser otimizada de acordo com o projeto individual de 
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cada uma, sempre seguindo o padrão proposto e somente fazendo alterações 

quando realmente necessário. O próximo nível (componentes) deve ser obtido 

também de acordo com o projeto, mas alguns exemplos são citados a seguir. 

No item "Iluminação" que faz parte da Elétrica Geral na Barragem podem ser 

incluídos: Luminária Vapor de Sódio - Pos I, Luminária Vapor de Sódio - Pos II, 

Iluminação da escada, Iluminação do túnel, entre outros. Para o item "Limpa grades" 

da Tomada d’água podem ser incluídos: grade, rastelo, alavanca, entre outros.  

 

 

Figura 16 - Agrupamento equipamentos - Barragem e Tomada d’água 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 17 refere-se à estrutura de equipamentos da casa de força, a qual é 

a maior estrutura das quatro grandes áreas propostas no sistema. Devem-se 

verificar com grande atenção todas as áreas sugeridas para que os componentes 

sejam atrelados na posição correta. Alguns exemplos de componentes que podem 

ser incluídos são descritos a seguir. 
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No item "Instrumentação" do Sistema de Drenagem da casa de força devem 

ser incluídos: sensor de nível inferior, sensor de nível de alarme, sensor de nível de 

alarme redundância, sensor de vazão, sensor de pressão da linha, entre outros. No 

item "Ponta Rolante" dos Sistemas de movimentação, devem ser incluídos: sensor 

de fim de curso, motor, redutor, cabo de aço, rolamentos, entre outros. No item 

"Barramento" do gerador devem ser incluídos: barramento fase A, barramento fase B 

e barramento fase C.  

No último exemplo do parágrafo anterior percebe-se que sempre que 

houverem equipamentos iguais e repetidos, deve-se criar a sequência alfabética ou 

numérica. Por exemplo, a Turbina e Gerador que normalmente são instalados em 

pares ou trios, devem ser separados a fim de rastrear cada sistema. O mesmo 

acontece com os componentes redundantes ou separados por fase.  

Pode-se perceber que existem alguns sistemas que estão com os 

equipamentos em "vazio". Estes itens foram deixados livres para que cada 

empreendimento inclua os componentes críticos definidos para o projeto. Por 

exemplo, o SDSC não possui um padrão. Cada fornecedor do sistema digital possui 

uma filosofia de aquisição de sinais, módulos digitais e outros componentes que 

devem ser mapeados. O mesmo acontece para o sistema de iluminação e anti-

incêndio. Existem muitas PCHs que possuem sistema centralizado em um único 

ponto e outras que possuem diversos concentradores que passam a fazer parte do 

sistema. O sistema de ventilação e ar condicionado também tem a mesma 

característica. Em algumas PCHs sequer existe sistema de ventilação, em outras, é 

extremamente necessário. Desta forma, fica-se livre para incluir sempre que houver 

instalação do equipamento. 
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Figura 17 - Agrupamento equipamentos - Casa de Força 

Fonte: autor (2014) 
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A Figura 18 refere-se à estrutura de equipamentos da subestação, a qual 

possui uma estrutura extremamente importante para o processo, porém não é 

complexa devido à pequena variedade de equipamentos e componentes. Como a 

energia é transmitida em três fases, quase todos os componentes da estrutura da 

subestação devem ser triplicados para existir a descrição dele em todas as fases. 

Os sistemas que estão com a categoria de equipamentos vazia possuem as 

mesmas características citada nos equipamentos da casa de força. 

. 

 

Figura 18 - Agrupamento equipamentos - Subestação 

Fonte: autor (2014) 

 

A fim de facilitar a gestão dos equipamentos, as áreas e sistemas serão 

codificados com código numérico de dois dígitos. Este código será o endereço no 

sistema do nível que se refere. A Tabela 7 exemplifica a codificação das áreas e a 

Tabela 8 exemplifica o processo/subáreas e equipamentos da área tomada d’água. 

Subestação

Disjuntores

(vazio)

Elétrica Geral

Alimentação - tomadas

Aterramento

Iluminação

Estrutura Civil

(vazio)

Estrutura metálica

(vazio)

Painel de proteção

(vazio)

Para-raios

(vazio)

Secccionadoras

(vazio)

SMF

(vazio)

TCs

(vazio)

TPs

(vazio)
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O módulo de cadastro de equipamentos possui todas as áreas, 

processos/subáreas e equipamentos (alguns) criados, desta forma o cadastro será 

garantido por um padrão por todas as PCHs.  

 

Tabela 7 - Codificação da árvore (áreas) 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Tabela 8 - Codificação da árvore (processo/subáreas e equipamentos) 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Um resumo com todos os 3 níveis com suas respectivas descrições e 

codificações que já foram pré-cadastrados no sistema podem ser vistos no Apêndice 

VIII. 

 

 Cadastro de planos - Documento no sistema 

 

Os planos são criados de acordo com os manuais em paralelo com a 

experiência da equipe de manutenção. Eles devem ser cadastrados com todas as 

suas características principais: equipamento, frequência, equipe, procedimento, 

ferramentas e duração da execução. A partir do momento que um plano está criado, 

ele poderá ser utilizado em mais de um equipamento. 

Para isto, o cadastro de planos possui um índice o qual remete o plano e os 

equipamentos que ele pertence. Assim como o cadastro de equipamentos, o 

Categoria Código Descrição do Código

Área 01 Barragem

Área 02 Tomada d' água

Área 03 Casa de Força

Área 04 Subestação

Área 02 Tomada d' água

Processo 02-01 Tomada d' água-Civil

Equipamento 02-01-01 Tomada d' água-Civil-Estruturas e edificações

Processo 02-02 Tomada d' água-Comporta

Equipamento 02-02-01 Tomada d' água-Comporta-Central hidráulica

Equipamento 02-02-02 Tomada d' água-Comporta-Comporta

Equipamento 02-02-03 Tomada d' água-Comporta-Monovia

Equipamento 02-02-04 Tomada d' água-Comporta-Motores
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software Engeman (Figura 8) foi utilizado como base para o desenvolvimento deste 

item no sistema na nuvem. 

No modelo de criação de planos do sistema na nuvem, existe a ligação e 

interface com o cadastro de equipamentos a fim de facilitar a gestão dos mesmos. 

Por exemplo, na Figura 19 é possível verificar a planilha de criação de planos e sua 

dependência com o cadastro de equipamentos. A coluna equipamentos só lista e 

permite a inclusão de algum equipamento cadastrado. A coluna data de início deve 

ser escrita manualmente para que seja considerada a data inicial de disparo do 

plano. Assim que esta foi colocada, deve-se inserir o intervalo/frequência do plano. 

Este último possui uma lista para validação de intervalos pré-estabelecidos. A partir 

do momento que exista dados nestas duas colunas, o sistema calcula 

automaticamente o backlog e a data da próxima manutenção.  

A coluna Plano deve ser escrita manualmente para descrever o tipo de plano 

(preventiva ou preditiva), sequencial (com três dígitos numéricos) e descrição 

genérica que auxiliará na gestão.  

 

 

Figura 19 - Cadastro de planos - parte 1 

Fonte: autor (2014) 

 

O conceito de backlog é um indicador para auxiliar o planejador de 

manutenção a priorizar os planos de manutenção que estão disparados. O cálculo é 

feito com a diferença, em dias, da próxima manutenção com a data de hoje. A fim de 

facilitar a gestão foram definidos os intervalos descritos na Tabela 9 para controle do 

backlog. 
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Tabela 9 - Definição do backlog 

 

Fonte: autor (2014) 

 

A segunda parte do cadastro de planos é a definição da equipe responsável 

pela execução das atividades, pode ser verificado na Figura 20. Esta definição pode 

ser escolhida por via de uma lista de valores com as equipes pré-cadastradas na 

usina. Em geral temos, no mínimo, três equipes: elétrica, instrumentação e 

mecânica. Depois de definida a equipe, é necessário descrever os 

procedimentos/passos para realização do mesmo. Este procedimento deve ser o 

mais objetivo e claro possível, pois os colaboradores que irão realizar as atividades 

podem não possuir o conhecimento técnico suficiente para interpretar procedimentos 

resumidos.  

Existe também uma coluna destinada às ferramentas que devem ser 

utilizadas durante o processo de manutenção. Neste campo devem ser listadas 

todas as ferramentas manuais, individuais, coletivas e acessórios que necessitam 

estar juntos ao local de execução. 

Os dois últimos campos são relacionados aos recursos humanos 

necessários para execução da atividade. Isto é, quantos colaboradores e quantas 

horas de cada um deles. Este ponto é fundamental para o planejador equilibrar os 

recursos internos com as necessidades. 

 

 

Figura 20 - Cadastro de planos - parte 2 

Fonte: autor (2014) 

 

 No Apêndice IX é possível verificar a planilha de cadastro de planos de forma 

totalizada, facilitando a visualização e entendimento dos campos.  
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 Programar manutenção - Processo 

 

A programação de manutenção é feita em reuniões entre as equipes de 

operação e manutenção. Nesta etapa são definidos quais os serviços serão 

realizados na semana seguinte e devem ser criadas as ordens de serviço com os 

responsáveis pela execução. 

A programação e necessidade de manutenção tem origem na tabela dos 

planos de manutenção cadastrados (observando o backlog) e também das 

solicitações de manutenções (notas de manutenção) pela equipe de operação. 

 

 Abrir ordem de serviço - Processo e Documento no sistema 

 

A engenharia de manutenção é responsável por realizar a abertura de 

ordens de serviço. Na verdade, este documento é utilizado para rastrear todas as 

atividades realizadas. Ele pode ser gerado de duas formas: com base nos planos de 

manutenção disparados pelo seu intervalo/frequência ou abertas manualmente. 

Quando a ordem de serviço é criada com base nos planos de manutenção, 

basicamente possui o mesmo conteúdo do plano propriamente dito. A única 

diferença é que existem os campos de assinatura para os responsáveis da 

operação, confirmando o conhecimento do mesmo. Por outro lado, quando é 

necessário abrir uma ordem de serviço manualmente, toda parte informativa que 

existe no plano de manutenção terá que ser digitado manualmente, contendo as 

especificações do serviço a ser realizado. 

O documento, depois de criado e salvo na pasta específica, deverá ser 

impresso e levado à campo pelos executantes. Por motivos de segurança, a cópia 

deverá permanecer no local de execução até que finalizado o serviço. 

 

 Interface com compras e suprimentos - Processo 

 

A interface da manutenção com compras e suprimentos é referente à 

compra de componentes e/ou ferramentas utilizadas nos serviços ou referente à 

contratação de serviços de terceiros para execução da intervenção. Em muitos 

casos, é vantajoso terceirizar alguns serviços específicos. 
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O documento utilizado para solicitação de compra e/ou contratação será 

discutido nos itens em comum da Manutenção com a Operação no documento 

Solicitação de Compra. 

 

4.2.1.5 Fluxo da área Manutenção local 

 

Os principais objetivos da manutenção local, listados no item 2.7 e 

documentos citados no 3.2.2.2 foram colocados no fluxo da Figura 21. Para 

começar, pode-se dizer que todas as grandes intervenções nos equipamentos são 

realizadas pela equipe de manutenção local. Esta equipe é responsável por fazer a 

interface entre a engenharia de manutenção e a operação em tempo real. 
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MANUTENÇÃO LOCAL
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Figura 21 - Fluxo de executar manutenção 

Fonte: autor (2013) 
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 Solicitar parada do equipamento - Processo 

 

Por mais que a manutenção esteja programada e alinhada com a operação, 

é necessário que a equipe de manutenção local faça a solicitação de parada de 

equipamento para a equipe de operação em tempo real. Para evitar problemas de 

comunicação e erro de interpretação, optou-se por não automatizar esta solicitação 

por via eletrônica. Os riscos poderiam ser grandes e a probabilidade de atrasos na 

liberação do equipamento certamente seria maior. 

Por isto, a solicitação de parada dos equipamentos deve ser feita 

pessoalmente e/ou telefone até a confirmação do entendimento do recado e 

obviamente as manobras e bloqueios dos equipamentos para posterior intervenção 

no equipamento. 

 

 Realizar análise preliminar de risco - Processo e  Documento no sistema 

 

É indispensável para a segurança dos colaboradores que em toda 

intervenção seja realizada uma análise preliminar de risco das atividades a serem 

efetivadas. Esta análise deve ser feita em conjunto pelas equipes da operação, 

manutenção e segurança. 

São analisados os bloqueios realizados, a situação do ambiente, dos 

profissionais envolvidos e dos EPIs utilizados. Caso exista qualquer discrepância, o 

serviço não será autorizado. O envolvimento desta atividade com a área de 

segurança é muito grande, pois todas as exigências do preenchimento do 

documento são orientadas por eles. 

Este documento não pode ser digital, deve ser preenchido manualmente no 

campo e colhida as assinaturas de todos os envolvidos na tarefa. Esta grande 

burocracia no documento é devido ao fato dele ser - normalmente - um documento 

auditado. Considerando esta necessidade, o sistema na nuvem possui apenas um 

modelo que deverá ser impresso e levado ao campo para preenchimento local. O 

mais importante é que também existe uma pasta para serem arquivadas as APRs 

digitalizadas como uma cópia de segurança para o documento físico. 
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 Realizar a intervenção - Processo 

 

As intervenções devem ser realizadas de acordo com o especificado na 

Ordem de Serviço. Qualquer dúvida com relação ao escopo da mesma, a equipe de 

engenharia de manutenção deverá ser procurada. 

 

 Finalizar a ordem de serviço - Documento no sistema 

 

A finalização da ordem de serviço é relatar alguma observação, dificuldade e 

não realização de algum passo do procedimento descrito pela engenharia de 

manutenção. Esta anotação deverá ser feita manualmente e depois de finalizada 

deverá ser digitalizada e salva na pasta adequada. 

 

4.2.2 Estrutura, arquivos e organização das informações de O&M no sistema 

 

Uma das principais características do sistema desenvolvido para 

gerenciamento de Operação e Manutenção de PCHs é permitir a rápida organização 

dos arquivos necessários para tal atividade limitando-os em seus respectivos locais 

e pastas. A Figura 2 é um resumo da estrutura definida, a qual será explicada a 

seguir. 
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Figura 22 - Estrutura do sistema 

Fonte: autor (2014)  

 

Assim como no ambiente Windows, o Google Drive permite realizar o 

arquivamento em formas de pastas. Desta forma, o sistema permite criar diversas 

raízes com suas subpastas. A definição é que cada raiz seja um empreendimento 

(PCH) e que tenha sua respectiva gestão. Neste caso, mostra-se a PCH Teste como 

única raiz do ambiente. O próximo nível de pastas possui duas divisões: arquivos 

gerais e gestão da operação e manutenção. 

 

 Arquivos gerais 

 

Nesta pasta devem ser arquivados todos os documentos que são 

necessários durante a fase de Operação e Manutenção, mas não estão ligados 

diretamente à gestão e sim à documentação das áreas e equipamentos. Alguns 

exemplos como: fotos, atas de reunião, manuais de equipamentos, desenhos, 

projetos, entre outros. 

Todos estes arquivos são extremamente importantes para o andamento das 

atividades, porém não possuem separação específica de Operação ou Manutenção. 
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Desta forma foi optado por armazenar em uma pasta independente e com acesso 

por todos. Como não é o foco do trabalho, não houve um detalhamento desta parte 

do sistema. 

 

 Gestão da Operação e Manutenção 

 

As subpastas dentro desta esfera estão divididas conforme as áreas, citadas 

no capítulo 2 desta dissertação. Além disto, existem duas pastas compartilhadas 

entre as duas áreas: Formulário para Ocorrências e Solicitação de Compras. Estes 

dois últimos serão explicados neste capítulo. Desta forma, a estrutura raiz tem o 

seguinte formato:  

o 01 - Operação: subpastas (pré-operação, operação em tempo real, 

pós-operação); 

o 02 - Manutenção: subpastas (engenharia de manutenção e 

manutenção local); 

o 03 -  Formulário para Ocorrências; e 

o 04 - Solicitação de Compras. 

 

Nos próximos itens serão descritos e detalhado todas as subpastas com 

seus respectivos arquivos. 

 

4.2.2.1 Arquivos da Pré-Operação 

 

A pasta Pré-Operação possui os itens mostrados na Figura 23 e explicados 

a seguir: 
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Figura 23 - Estrutura da Pré-Operação (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

 Pasta Legislação e Regras: nesta pasta devem ser arquivados todos os 

itens relacionados com diretrizes, leis e regras da área. 

 Recibos ONS: nesta pasta devem ser armazenados todos os recibos 

que o ONS envia ao cadastrar o plano diário de operação. 

 Cota x Volume x Área: Esta é a planilha base para a pré-operação 

gerar o planejamento de geração. O modelo proposto no sistema 

possui três faixas marcadas com cores: vermelho (condição onde não é 

possível operar), verde (condição operativa ideal) e azul (condição 

operativa com vertimento). Em algumas PCHs é possível automatizar 

esta planilha com um algoritmo que retorna a condição da 

turbina/gerador com a melhor eficiência. Para isto, é necessário obter a 

curva da colina da turbina, o que não é prática comum dos 

fornecedores de turbina de PCHs. Por isto, este item não foi incluído na 

tabela que pode ser visualizada na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Referência de Cota x Volume x Área 

 

Fonte: autor (2014) 

 

 Histórico de Vazões: Esta é a planilha base para gerar o planejamento 

de geração. Nela está todo cálculo estatístico de todo o histórico de 

vazões que foi utilizado para o projeto, ou seja, possuem no mínimo 30 

anos de dados. Todo mês deve-se atualizar a planilha com os dados 

atuais. O documento é dividido em duas abas: dados históricos e 

gráficos (Figura 24). Neste último é possível entender o comportamento 

em curto prazo quando comparado com o histórico. No exemplo da 

Figura 24, percebe-se que o primeiro trimestre de 2014 teve um índice 

pluviométrico muito maior do que a média histórica. A geração dos 

gráficos foi automatizada no sistema na nuvem. 

 

 

Figura 24 - Histórico de vazão 

Fonte: autor (2014) 
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 Programação diária: Esta planilha contém a previsão de geração diária 

em base horária. Ela é importante para manter o histórico de todas as 

informações geradas e enviadas para órgãos externos (ONS e 

Distribuidoras). A partir dela é feito a gestão e controle da área, com o 

comparativo entre previsto e realizado. A Tabela 11 demonstra como 

ela foi estruturada. 

 

Tabela 11 - Programação diária de geração 

 

Fonte: autor (2014) 

 

 Escala de turno: o documento da escala de turno possui informações 

relativas aos horários que todos os operadores terão que cumprir 

durante o mês. Ela possui um campo onde é possível inserir 

observações relativas às exceções de trocas entre operadores. A 

Tabela 12 contém um exemplo realizado no sistema na nuvem. 
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Tabela 12 - Escala de turno 

 

Fonte: autor (2014) 

 

4.2.2.2 Arquivos da Operação em Tempo Real 

 

A pasta Operação em Tempo Real possui a estrutura mostrada na Figura 25 

e explicados a seguir:  

 

 

Figura 25 - Estrutura da Operação em Tempo Real (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

 Controle de OS: A planilha de registro de OS é muito importante, pois 

ela é fundamental para a rastreabilidade das atividades da manutenção 

e intervenções nos equipamentos. Ela possui alguns campos com 

validação de dados onde só é possível selecionar àquele que estiver 

na lista, entre eles: área, processo/subárea, equipamento, tipo e 

operador. As células que são livres para escrita são: número 
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(sequencial), data e hora de abertura e fechamento. O modelo do 

arquivo pode ser visualizado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Controle de OS 

 

Fonte: autor (2014) 

 

 Controle de vazão mensal: É uma planilha simplificada onde devem ser 

inseridos os dados de vazão horária separados por dia e mês. A 

planilha irá gerar automaticamente a média diária e a média mensal de 

vazão. Todas estas informações serão utilizadas em outros arquivos ou 

em relatórios gerenciais. A planilha poderá ser observada na Tabela 

14. 
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Tabela 14 - Controle de vazão mensal 

 

Fonte: autor (2014) 

 

 Livro diário da operação: Também conhecido como "diário de bordo", 

neste arquivo devem ser colocadas todas as informações relevantes 

ocorridas no dia. A planilha possui as seguintes colunas: Data, hora, 

Operador (com validação de dados), Tipo de informação (com 

validação de dados) e observação. Para o tipo de informação foram 

definidas as seguintes classificações que deverão ser utilizadas: 

alteração de carga, ocorrência, comunicado, visita, instrução, 

segurança e meio ambiente. Um exemplo de preenchimento pode ser 

visto na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Livro diário da Operação 

 

Fonte: autor (2014) 

 

 Planilha de controle operacional: deve ser criado um arquivo por dia, 

sendo eles separados em pastas por mês e ano. A planilha é dividida 

em duas abas: geração e parâmetro. A primeira possui informações de 

geração bruta horária por unidade geradora. A Tabela 16 demonstra 
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todos os itens necessários para preenchimento. A segunda possui 

campos de diversos parâmetros importantes para a operação da usina. 

Entre eles: nível, regulador de tensão, regulador de velocidade, 

instrumentação do gerador, instrumentação da turbina. A Tabela 17 

pode ser observada para entender o funcionamento da planilha.  

 

Tabela 16 - Planilha de controle Operacional - geração 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Tabela 17 - Planilha de controle Operacional - parâmetros 

 

Fonte: autor (2014) 
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4.2.2.3 Arquivos da Pós-Operação 

 

A pasta Pós-Operação possui a estrutura mostrada na Figura 26 e explicada 

a seguir: 

 

 

Figura 26 - Estrutura da Pós-Operação (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

 Relatório gerencial: o relatório gerencial nada mais é do que um 

resumo dos acontecimentos mensais de todas as PCHs e gráficos para 

melhor visualização da vazão e geração. Existem dois arquivos na 

pasta da pós-operação: indicadores para relatório e relatório da 

operação. O primeiro é uma planilha para que os dados sejam 

digitados e automaticamente gerados os gráficos. Os gráficos de maior 

relevância são: comparação da geração líquida mensal com a energia 

assegurada, comparação da energia mensal com meses de outros 

anos, histórico sequencial de geração, energia e vazão média mensal, 

comparativo da vazão média mensal anual com a vazão média mensal 

histórica. 

 
4.2.2.4 Arquivos da Engenharia de Manutenção 

 
A pasta Engenharia de Manutenção foi construída no sistema com duas 

pastas principais e pode ser verificada na Figura 27 a seguir: 
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Figura 27 - Estrutura da Engenharia de Manutenção (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

 Cadastro de equipamentos e Planos de manutenção: nesta pasta é 

armazenado o arquivo para cadastro de equipamentos, conforme 

descrito no item 4.2.1.4. No mesmo arquivo é realizada a criação e 

gestão de todos os planos de manutenção. Este arquivo servirá de 

índice para a programação de todas as manutenções preventivas. 

 Ordem de serviço: a criação da ordem de serviço é realizada 

individualmente em planilha dedicada para isto. A planilha possui 

alguns campos que devem ser preenchidos na abertura (realizada pela 

equipe de engenharia de manutenção) e a segunda parte dos campos 

deve ser preenchida ao finalizar a ordem de serviço e é 

responsabilidade da manutenção local. A Figura 28 demonstra a 

primeira parte apenas. 
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Figura 28 - Geração de Ordem de serviço (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 
Como podem ser observados, os campos são bastante autoexplicativos. No 

cabeçalho percebem-se os dados gerais da OS: número da OS (deve ser sequencial 

por ano), data, equipamento (deve seguir a nomenclatura utilizada pela engenharia 

de manutenção) e hora de início (hora que o serviço será iniciado). 

Logo após deve-se inserir a descrição específica da OS, exemplo: limpeza 

interna no gerador, troca dos filtros da unidade hidráulica, entre outros.  Em seguida 

deve ser escrito todos os colaboradores envolvidos na execução da atividade. A 

assinatura ao lado deverá ser feita assim que a OS for impressa e levada ao campo. 

Todos os envolvidos obrigatoriamente tem que assinar. 

Os próximos três campos são relativos ao conteúdo dos planos de 

manutenção ou devem ser criados na hora (quando não houver plano específico 

para a atividade). Eles são relativos ao procedimento e etapas do serviço, 

ferramentas necessárias e manobras/bloqueios. 

Como citado anteriormente, este é um documento importante, pois possui 

assinatura da equipe envolvida e da equipe responsável pela área (operação). Desta 

forma, não existe possibilidade de atividade sem o conhecimento de todos os 

responsáveis. 
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4.2.2.5 Arquivos da Manutenção Local 

 
A pasta Manutenção local foi construída no sistema com duas pastas 

principais e pode ser verificada na Figura 29 a seguir: 

 

 

Figura 29 - Estrutura da Manutenção local (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

 Análise Preliminar de Risco (APR): o documento foi criado no sistema 

com base em todos os riscos potenciais inerentes e existentes nas 

atividades de manutenção em uma PCH. A APR está dividida em 

quatro partes: cabeçalho, riscos, EPIs e assinaturas. A Figura 30 

refere-se ao cabeçalho. Pode-se verificar que existe um campo para 

inserir o número da Ordem de serviço a qual dá instruções para o 

procedimento, data (data de execução), unidade (PCH que a APR está 

sendo aplicada), equipamento (código e descrição do equipamento de 

acordo com a lista de equipamentos geradas pela manutenção) e 

descrição do serviço (resumo da atividade). 

 

 

Figura 30 - APR - cabeçalho 

Fonte: autor (2014) 

 

A segunda etapa da APR é referente aos riscos envolvidos na atividade. 

Foram relacionados todos os tipos (grupos) de riscos que podem ser encontrados na 

PCH (físicos, ergonômicos, acidentes, elétricos, altura, confinado, escavação e 

Ordem de serviço nº: Data:

Unidade: Equipamento:

Descrição do serviço:

Análise Preliminar de Risco (APR)
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outros). Todos estes tipos de risco possuem classificações de riscos restritos, danos 

e instruções de trabalho seguro. A Figura 31 demonstra a parte referente aos riscos. 

Os principais riscos são: ruído, postura, elétricos, altura e confinado. A maioria das 

atividades expõe os colaborados a estes riscos. 

 

 

Figura 31 - APR - riscos 

Fonte: autor (2014) 

 

Tipo Riscos Danos Instruções para trabalho seguro

Ruído Perda Auditiva Utilizar protetor auricular.

Calor Queimadura

Se possível, bloquear a fonte de calor (fechar, 

isolar, despressurizar, drenar, bloquear) e 

resfriar a linha / sistema. Utilizar proteção 

corporal para evitar queimaduras tais como 

luvas térmicas e protetores de braço.

Esforço físico 

intenso
Dores Musculares

Utilizar ferramentas / equipamentos 

apropriados para o trabalho a ser executado. 

Trabalhar em sistema de revezamento e 

realizar pausas para descanso.

Levantamento e 

transp. de 

excesso de peso

Exforços 

excessivos na 

coluna vertebral

Utilizar equipamentos apropriados para 

transporte e içamento de cargas.

Postura 

inadequada
Dores Musculares

Manter portura adequada durante a execução 

das atividades.

Repetitividade de 

movimentos
LER / DORT

Evitar repetitividades de movimentos por 

longos períodos.

Arranjo físico 

inadequado

Impacto por 

contra
Manter total atenção no ambiente de trabalho.

Máquinas e 

equipamentos 

sem proteção

Aprisionamento
Instalar proteção nas máquinas e 

equipamentos antes de iniciar as atividades.

Animais 

Peçonhentos
Picadas

Inspecionar cuidadosamente o local antes de 

iniciar a atividade. 

Elétricos Eletricidade
Choque elétrico, 

Queimadura

Cumprir as determinações contidas da NR-10 

e demais procedimentos de segurança da 

empresa.

Bloquear as fontes de energia antes de 

Altura Queda Lesões e fraturas
Cumprir as determinações da NR-35 e demais 

procedimentos de segurança da empresa. 

Utilizar cinto de segurança e trava-quedas.

Confinado
Respiração 

inadequada
Desmaios, mortes

Cumprir as determinações da NR-33 e demais 

procedimentos de segurança da empresa. 

Fazer medições de O2 e contaminantes antes 

de adentrar no espaço. 

Escavação
Falta de 

conhecimento

Destrução, 

choques, danos 

em equipamentos

Manter a profundidade indicada na instrução de 

trabalho, demarcar área, desernegizar cabos 

elétricos

Outros

De Acidentes

Ergonômicos

Físicos

Principais riscos envolvidos: GRIFAR TODOS OS RISCOS INERENTES NA ATIVIDADE. 

Seguir todas as instruções de trabalho seguro referente aos riscos grifados. 
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A partir do momento que um risco é identificado, ele deve ser realçado com 

canetas especiais (marca-texto) a fim de garantir que todos leiam e estejam cientes 

dos riscos e instruções para cada um.  

A terceira parte da APR é relativa aos EPIs que os técnicos necessitam 

utilizar durante as atividades. A lista deve ser assinalada para todos os 

equipamentos que o técnico de segurança sentir a necessidade. Toda a lista 

composta na APR foi baseada na NR06 (MTE).  

A quarta parte da APR relaciona as assinaturas necessárias para aprovação 

da APR. Todos os executantes devem escrever seus nomes e fazerem suas 

respectivas assinaturas. Ao lado direito, existem campos de assinatura dos 

aprovadores: técnico de segurança, responsável pela manutenção e responsável 

pela operação. 

A Figura 32 representa a terceira e a quarta parte da APR e pode ser 

verificada a seguir: 

 

 

Figura 32 - APR - EPIs e Assinatura 

Fonte: autor (2014) 

 

 Ordens de serviço - Encerradas: conforme citado na geração de ordem 

de serviço, após ela ter sido criada a mesma deve ser impressa e 

assinada para poder iniciar o serviço. A execução do serviço deverá 

ser conforme descrito nas instruções dos procedimentos. O 

encerramento será responsabilidade da manutenção local e assim que 

encerrada (escrita manualmente) a mesma deverá ser digitalizada e 

arquivada nesta pasta separada por mês e ano. Na Figura 33 é 

possível verificar o layout para encerramento da ordem de serviço. 

 

Nomes dos Executantes: Assinatura dos Executantes:

Técnico de Segurança

Responsável pela Manutenção

Responsável pela Operação

(   ) Capacete    (   ) Balaclava    (   ) Óculos    (   ) Máscara de Solda    (   ) Protetor auditivo

(   ) Luva de raspa    (   ) Luva elétrica    (   ) Manga de raspa    (   ) Botas de segurança    (   ) Perneira

(   ) Cinto com trava-quedas    (   ) Cinto com talabarte    (   ) Altura    (   ) Quente    (   ) Escavação

A
s
s
in

a
tu

ra
s
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Figura 33 - Encerramento de Ordem de serviço (sistema) 

Fonte: autor (2014) 

 

Os itens que devem ser preenchidos manualmente são bastante simples: 

hora final (preenchimento com a hora que se encerram os serviços executados), 

observações (devem ser escritos itens técnicos relativos ao equipamento. Ex.: 

corrosão encontrada no interior do mancal, filtro com sujeira acima do normal, etc.), 

dificuldades (item que deve ser escrito caso exista alguma dificuldade de execução 

das atividades da ordem de serviço. Ex.: passo 2 executado devido à falta de 

material, parafuso quebrado impossibilitou a montagem da tampa, etc.). 

O fechamento da nota é muito importante para registrar a eficácia e 

eficiência da execução da manutenção. Além disto, podem-se identificar alguns 

defeitos e problemas nos equipamentos, fazendo com que gere uma ordem de 

serviço corretiva futura. O item de dificuldades pode fazer com que o plano seja 

revisado para facilitar a execução futura. Como a engenharia de manutenção não 

executa as atividades, muitas vezes os planos podem conter dificuldades extras de 

campo. Pois nem sempre o que está definido em manual é a metodologia mais fácil 

para solucionar um problema. 

O campo de assinaturas abaixo do quadro de encerramento deve ser 

assinado previamente ao início da execução. Este campo contém assinaturas dos 

responsáveis pela manutenção e operação respectivamente. Desta forma realiza-se 

uma amarração de consentimentos entre as duas áreas, evitando que existam 

problemas de desconhecimentos das atividades e responsabilidades. 
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4.2.2.6 Formulário para ocorrências 

 

Um dos itens mais importantes para a gestão da Operação e Manutenção é 

a criação de histórico das paradas de máquinas do empreendimento. Principalmente 

porque este é um item auditável pelos órgãos fiscalizadores, conforme citado no 

capítulo 1. Deve-se efetuar um levantamento de todas as paradas programadas e 

forçadas que geram indisponibilidade. Desta forma, este formulário tem a função e 

elaborar este histórico de maneira eficaz a fim de gerar relatórios de cada parada. 

O formulário foi desenvolvido com perguntas de múltipla escolha e lista de 

opções, desta forma o preenchimento é bastante simplificado e padronizado. Todas 

as respostas enviadas são gravadas em um banco de dados que pode ser 

consultado a qualquer momento a fim de rastrear qualquer evidência. 

Como citado anteriormente, diferente de todos os outros arquivos e 

relatórios, o acesso à este formulário é realizado com um link público e senha por 

emprendimento. A seguir são descritos os principais itens do relatório:   

a) Dados básicos 

A Figura 34 demonstra a primeira parte do formulário, onde é necessário o 

preenchimento com os dados básicos da ocorrência. 

 Número do formulário de ocorrência: Neste campo deve ser inserido o 

número do relatório de ocorrência de acordo com a nomenclatura 

padrão. Sugere-se utilizar: RO_001/14, onde RO (relatório de 

ocorrência), 001 (número sequencial) e 14 (ano da ocorrência). 

 Data e hora de início: Neste campo, devem ser inseridas a data e hora 

de início da ocorrência que causou a ocorrência/indisponibilidade. 

 Data e hora do término: Neste campo, devem ser inseridas a data e 

hora do término da ocorrência que causou indisponibilidade. O 

programa fará automaticamente o cálculo de tempo que a unidade 

geradora ficou indisponível utilizando estes dois últimos campos. 

 PCH da Ocorrência: Como o formulário é padrão para todos os 

empreendimentos, este é o campo responsável por fazer a separação 

dos mesmos. Foi optado por utilizar apenas um formulário para 
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melhorar a gestão de todos os empreendimentos, possibilitando uma 

análise completa e comparação entre eles. 

 Unidade geradora: Neste item é possível selecionar qual a unidade 

geradora indisponível. Quando houver uma indisponibilidade de todas 

nas duas unidades geradores, deve-se duplicar o relatório para que 

haja a individualização de cada indisponibilidade. 

 

 

Figura 34 - Formulário para Ocorrências - dados básicos 

Fonte: autor (2014) 

b) Lista de equipamentos 

O próximo passo do preenchimento do formulário de ocorrências é 

demonstrado na Figura 35. Este passo é determinante para verificar onde são os 

equipamentos mais críticos do sistema. Este item deve ser atualizado com o 

cadastro de equipamentos da engenharia de manutenção para conter todos os 

equipamentos cadastrados. De qualquer maneira, para a criação do formulário foi 

utilizada a estrutura básica da estrutura em árvore (área, 

processo/subárea/equipamentos básicos). 
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Equipamentos/Área: para escolha desta lista de opções, estão disponíveis 

todas as separações mínimas, totalizando 143 itens. Optou-se por deixar também os 

itens de área para enquadrar uma ocorrência genérica da área inteira. 

 

 

Figura 35 - Formulário para Ocorrências - equipamentos 

Fonte: autor (2014) 

c) Tipo de ocorrência 

A Figura 36 mostra o passo que faz a separação das paradas forçadas e 

paradas programadas. Foi utilizada a nomenclatura do ONS para tal classificação. 

Apesar de o ONS disponibilizar em seus módulos uma quantidade bem maior de 

códigos, foram adotados apenas três código principais nesta dissertação; os quais 

englobam quase que na totalidade as ocorrências de uma PCH: 

 DEM (Desligamento de Emergência): este desligamento acontece 

quando o operador ou qualquer outro técnico aciona alguma botoeira 

de emergência. Todos possuem orientação de que a qualquer 

momento que observado um risco de segurança/meio ambiente, deve-

se parar a máquina. O DEM gera um desligamento e indisponibilidade 

forçada. 
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 DAU (Desligamento Automático): este é o tipo de desligamento que 

ocorre quando a proteção elétrica, mecânica ou hidráulica atua. Todos 

os principais equipamentos possuem níveis de alarme e desligamento, 

quando este é atingido há o desligamento do equipamento. Este 

desligamento também é conhecido como “trip”. O DAU gera um 

desligamento e indisponibilidade forçada. 

 DPR (Desligamento Programado para Manutenção): O DPR é o tipo de 

desligamento que ocorre quando há intervenção no equipamento e 

para isto é necessário a parada do mesmo. Normalmente ele é 

agendado pela equipe de engenharia de manutenção juntamente com 

a pré-operação, possibilitando que haja uma programação mais eficaz 

da geração. O DPR gera um desligamento e indisponibilidade 

programada. 

 

 

Figura 36 - Formulário para Ocorrências - Tipo de indisp. 

Fonte: autor (2014) 

d) Detalhamento da ocorrência 

O detalhamento da indisponibilidade é mostrado na Figura 37, com seus 

respectivos campos explicados a seguir: 

 Descrição do motivo da ocorrência: Neste item deve-se escrever de 

forma resumida o ocorrido. Normalmente é composto de descrição da 

unidade parada com seu motivo resumido. Este item servirá como título 

dos relatórios gerados, por isto deve ser curto e íntegro. Um exemplo 

desta descrição é: "Desligamento da UG01 devido a problema de 

pressão na unidade hidráulica da comporta da tomada d’água." 

 Condição das UGs (Unidades Geradoras) antes da ocorrência: Este 

campo tem intuito de informar qual era a carga de cada unidade antes 
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do evento. Isto servirá como base para entender a complexidade e 

impacto do problema. O padrão utilizado é mostrado no exemplo a 

seguir: UG01 - 15MW, UG02 - 10MW.  

 Causa Fundamental: Este item é considerado como um dos principais 

itens do relatório de indisponibilidade. Além de rastrear e identificar o 

tempo de máquina parado, o relatório tem como principal razão de 

existência o conhecimento e estudo da causa fundamental ou causa 

raiz do problema. Este estudo é realizado para tomar conhecimento da 

origem do problema e realizar ações para evitar que este problema 

ocorra novamente. Um estudo foi realizado para identificar as principais 

causas fundamentais em equipamentos de uma PCH, segue descritos 

a seguir e também mostrados na Figura 54: 

o Afrouxamento/Aterramento/Mau contato: apesar de conceitos 

diferentes, foi adotado um único grupo para os três itens pois 

normalmente são solucionados de forma semelhante, realizando 

aperto de fixadores. 

o Aquecimento: o aquecimento de alguns componentes pode 

causar a parada dele e/ou de sistemas. 

o Corrosão: principalmente pelo fato dos equipamentos estarem 

localizados em ambientes de muita umidade, este item deve ser 

analisado com cuidado, pois pode afetar a eficiência de alguns 

equipamentos, principalmente os mecânicos. 

o Desalinhamento/Desbalanceamento/Vibração: também 

conhecidos como desajustes mecânicos, estes itens causam 

distúrbios nas máquinas que podem acarretar em parada forçada. 

o Desgaste: normalmente ocorrem em equipamentos mecânicos 

rotativos, mas também pode ser observados em outros 

equipamentos. 

o Entupimento/Obstrução: este item pode ocorrer em tubulações de 

água, hidráulica de equipamentos e pneumática. Todos estes 

sistemas são fundamentais para operação do empreendimento. 

o Meio Ambiente/Animais: como as PCHs estão - normalmente - 

localizadas em ambientes com alta taxa de vida selvagem, é 
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muito comum ocorrer desligamento de algum equipamento devido 

a um animal. 

o Quebra/Ruptura: Normalmente ocorre depois de um alto nível de 

desgaste, quando existe a quebra ou ruptura não há outro modo 

de retorno a não ser a substituição do componente avariado. 

o Queima: muito similar ao item anterior, a queima ocorre em 

componentes elétricos ou eletrônicos. Deve haver a substituição 

do componente. 

o Rede Externa (surto, sub e sobre tensão): como a turbina está 

ligada no sistema interligado nacional ela deve sempre estar na 

tensão e frequência do sistema. Em algumas regiões do país 

existem oscilações que causam o desligamento automático do 

gerador do sistema. 

o Sobrecarga do equipamento: normalmente este item está 

relacionado com operação inadequada. Todos os equipamentos 

possuem uma faixa operativa que deve ser seguida para evitar 

problemas e danos ao equipamento. Em alguns casos estas 

faixas são superadas causando problemas de sobrecarga. 

o Terceiros/Vandalismo: todo problema causado por terceiros, seja 

inerente do processo ou atos de vandalismo devem ser 

classificados nesta classe. Um exemplo é o furto de cabos de 

cobre podem causar parada de equipamento por falha na 

proteção. 

o Vazamentos: qualquer vazamento que ocorra em grande 

quantidade gera um problema ao equipamento. Quando se trata 

de óleo, em um pequeno período de tempo o equipamento 

começa a sofrer com a falta do fluido e consequentemente sofre 

uma paralisação. 

o Outras: este item deve ser utilizado para classificações 

generalizadas que não se enquadram em nenhuma outra 

anteriormente citada. Deve-se evitar ao máximo a classificação 

neste item, pois ele não trás dados estatísticos interessantes. 

o Em análise: esta classe foi criada para algumas indisponibilidades 

causadas onde ainda não existe conhecimento da causa do 
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problema. Normalmente são paradas graves onde é necessário 

um comitê de estudo para avaliar o motivo. Ele é uma 

classificação temporária, apenas utilizada no preenchimento do 

formulário, pois depois é realizado um fórum de debate sobre a 

causa fundamental e apenas quando não houve dúvidas sobre tal, 

a finalização do relatório é feita. Vale lembrar que toda finalização 

precisa ter a causa fundamental definida. 

 

 

Figura 37 - Formulário para ocorrência - Detalhamento 

Fonte: autor (2014) 

e) Conclusões 

A última parte do formulário para criação de relatório de ocorrências é 

mostrada na Figura 38, com seus respectivos campos explicados a seguir: 

 Descrição detalhada da ocorrência: ao contrário do item descrito 

anteriormente sobre a descrição resumida, neste caso a descrição 

deve ser detalhada. O intuito deste campo é formalizar uma explicação 
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holística sobre o evento, com observações de tudo que é importante 

para tal. 

 Ocorrência semelhante: item onde se devem escrever todos os 

acontecimentos correlatos ocorridos anteriormente. A ideia é trazer 

referência de outros eventos para auxiliar na busca da causa 

fundamental e na solução do problema. 

 Ações tomadas para solução da indisponibilidade: devem-se descrever 

todas as ações realizadas para retornar a operação do equipamento e 

deixá-lo disponível novamente. Este é um item importante, pois 

transmite conhecimento a todo grupo de como agir quando ocorrer uma 

parada semelhante novamente. 

 Ações que devem ser executadas: muitas vezes é necessário uma 

modificação ou projeto para evitar que a falha ocorra novamente. Se já 

houver uma ideia, sugestão ou projeto sobre o que fazer, deve-se 

anotar neste campo. Pode ser interpretado como um plano de ação 

para evitar nova falha. 

 Conclusão: escrever a conclusão sobre o acontecimento. Muitas vezes 

o problema retorna uma conclusão para a equipe aprender com o 

evento. 

 Equipe de análise: nomes dos técnicos responsáveis pela análise para 

serem contatados futuramente. 

 Enviar; o botão enviar deve ser clicado ao final do preenchimento para 

gravar todos os dados na planilha dos relatórios de indisponibilidade. 

 



126 

 

 

Figura 38 - Formulário para Ocorrências - conclusões 

Fonte: autor (2014) 

 

4.2.2.7 Formulário para Solicitação de compra 

 

Uma das principais dificuldades para a equipe de O&M que fica no escritório 

é o gerenciamento do orçamento e consequentemente aprovação de compras. Cada 

PCH tem sua necessidade e verba disponível para compra de consumíveis ou 

pequenos investimentos. Este processo deve ser liderado pela equipe de gestão, 

pois são os responsáveis pela organização e liberação do orçamento. Por outro 

lado, a compra centralizada fica muito dificultada pelas longas distâncias e, 

principalmente pela localização remota das unidades. A maneira mais fácil e eficaz 

de contornar estes problemas é delegar a função de cotação e prospecção de 
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fornecedores pelas unidades. Isto é, a unidade é responsável por procurar e 

encontrar um fornecedor que atenda a região e solicitar cotação para os itens 

necessários. Com a cotação realizada, a equipe do escritório pode elaborar a 

aprovação do mesmo. 

Como são muitos itens e muitos orçamentos, foi observado que muito deles 

perdiam-se e havia um longo prazo do início do processo até a efetivação da 

compra. O grande problema do processo utilizado na maioria das empresas é a falta 

de rastreabilidade do mesmo, pois tudo é enviado via e-mail e muitas vezes de 

forma separada e individualizada, dificultando o processo. 

Para solucionar isto, foi elaborado um formulário de solicitação de compra 

que possui integralizado um processo de fluxo de aprovação, desta forma todo 

formulário preenchido deve ser enviado para o(s) respectivo(s) aprovador(es). Tudo 

é oficializado via e-mail, desde a solicitação até a aprovação. 

a) Cabeçalho e descrição 

A Figura 39 mostra a tela inicial do formulário de solicitação de compras, na 

qual se visualizam alguns campos essenciais para identificação, com explicações a 

seguir: 

 Cabeçalho: o cabeçalho possui informações sobre data de solicitação, 

solicitante e empreendimento (PCH). Ele tem preenchimento 

obrigatório, pois garante o conhecimento de informações relevantes 

para dar andamento à compra. 

 Aplicação e prioridade: estes dois campos dão base para o aprovador 

entender do que se trata a solicitação. No campo aplicação deve ser 

descrito de forma resumida o destino dos itens da lista. Como exemplo 

da Figura 56, os filtros solicitados para compra serão utilizados na 

substituição dos filtros do equipamento multiplicador. A prioridade 

também é um ponto considerável, pois nele é informada qual a 

urgência da compra do item e consequentemente sua aprovação. Por 

exemplo, muitas vezes, os gestores optarão por aprovar uma 

solicitação de compra apenas no outro mês, caso a prioridade seja 

baixa. 

 Tabela de itens: a próxima tabela é onde é descrito todos os itens que 

estão sendo solicitados para compra. Cada item deve ser descrito em 
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uma linha distinta com seu respectivo fabricante ou revendedor. Pode 

ser que seja necessária a inclusão de alguma observação adicional a 

fim de facilitar o entendimento e compra, no exemplo colocado na 

figura a observação é o modelo do filtro solicitado. As duas últimas 

colunas são utilizadas para descrever a quantidade de cada item e a 

sua unidade de medição (metro, unidade, quilograma, entre outros). 

 

 

Figura 39 - Solicitação de compra - tela inicial 

Fonte: autor (2014) 

b) Fornecedores e cotações 

Todas as cotações e descrição dos fornecedores estão alocadas em outra 

tabela. Aliás, no formulário existem três tabelas idênticas que devem ser utilizadas 

para fins de redução de custo e obedecendo ao procedimento padrão da maioria das 

empresas. É fato que a maioria delas exige um mínimo de três cotações para os 

itens, nos itens de fornecimento exclusivo ou exceções onde não é possível 

encontrar os três fornecedores, deve-se deixar explícito no campo de observações. 

A Figura 40 demonstra a tabela de cotações com breve explicação: 

 Cotações: a tabela de cotações é bastante simples de ser preenchida. 

Deve-se escrever o nome do fornecedor, contato, telefone, e-mail. Em 

seguida tem-se a parte da cotação com seu valor unitário e total. Na 
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última linha da tabela deve-se colocar o valor total (pacote) do 

orçamento com o fornecedor. 

 

 

Figura 40 - Solicitação de compra - cotações 

Fonte: autor (2014) 

c) Fluxo de aprovações 

Após finalizar o preenchimento de tabela dos itens e das tabelas de 

cotações, o técnico da usina deverá inserir os e-mails dos aprovadores para que o 

arquivo passe por um fluxo de aprovação dentro das alçadas especificadas. 

 

4.3 Considerações finais do capítulo 

 

O sistema desenvolvido na nuvem agrega uma grande quantidade de itens 

que facilitarão a gestão da O&M em uma PCH. Pode-se considerar que o 

desenvolvimento da estrutura de comunicação, fluxos e interfaces entre as áreas é 

tão importante quanto o sistema de arquivos e formulários desenvolvidos. 

Independente da existência do sistema, as áreas precisam estar organizadas e 
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funcionando de maneira eficaz, cada uma com suas respectivas responsabilidades. 

Depois disto, certamente as atividades serão realizadas com maior facilidade e com 

garantia de qualidade. 

Uma grande parte dos problemas encontrados na área está ligada com 

relacionamentos e dificuldades na definição de responsabilidades. Isto ocorre devido 

à maioria das empresas de PCH não possuírem fluxos de processos e 

procedimentos bem desenvolvidos ou sequer possuem. Este capítulo trouxe uma 

solução para estas empresas, pois conseguirão dividir as atividades de forma 

coerente e simplificada. Todos os itens e atividades críticas relacionadas no capítulo 

1, 2 e 3 foram incluídos neste desenvolvimento. 

A partir do momento que as áreas estejam operando conforme os fluxos 

propostos neste capítulo, a utilização do sistema com tecnologia na nuvem irá 

desempenhar uma excelência na gestão. Todos os arquivos relacionados nos 

fluxogramas de processo foram incluídos no sistema em nuvem, fazendo com que 

exista uma grande facilidade de acesso e edição a todos eles. A organização do 

sistema e arquivamento dos documentos é algo que tem uma relevância devido ao 

fato de evitar que arquivos gerados sejam perdidos e/ou gravados em uma 

localização não coerente com o assunto. Toda a gestão dos arquivos no sistema 

deve ser feita pelas áreas responsáveis com a supervisão do superior imediato. Os 

fluxos de comunicação e informação devem ser sempre seguidos para evitar 

qualquer problema relacionado com escopo e responsabilidade de cada área. 

Somando-se à primeira etapa que é a definição de processos e a segunda 

que é a padronização e organização de arquivos pode-se dizer que o sistema na 

nuvem agregará bastante melhoria para as empresas de gestão de PCHs. 
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5 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para que seja considerado um sistema coerente e funcional, devem existir 

testes de aplicação com as mais variadas situações. Para a validação da plataforma 

antes de uma possível aplicação real, foram selecionadas algumas etapas cruciais 

de cada área. Estas etapas fazem parte de um fluxo crítico que contém os principais 

documentos e garante a boa gestão da área. Com este fluxo aprovado, pode-se 

considerar o sistema aplicável para casos reais. 

Todos os testes da Operação e Manutenção foram baseados em uma PCH 

com as seguintes características: 

 Localização: Bacia no sul do Brasil (alto valor de discrepância nas 

vazões e grande irregularidade das mesmas). 

 Turbina: Tipo Francis - média queda - Vazão de engolimento de 32 

m³/s para potência e queda nominal. 

 Unidades Geradoras: 2 unidades geradoras de 15 MW cada uma. 

 Garantia Física de 21 MW. 

 Indisponibilidade forçada de projeto: 2% 

 Indisponibilidade programada de projeto: 3% 

Os índices de indisponibilidade são dados de projeto e servem como 

balizamento para realizar uma avaliação de eficácia e eficiência da equipe de 

manutenção da PCH. Por exemplo, o percentual médio de indisponibilidade forçada 

e programada desta PCH dele ficar abaixo de 2% e 3% respectivamente. Portanto, 

estes índices serão parte integrante do controle de desempenho realizado pela pós-

operação e engenharia de manutenção. 

 

5.1 Testes funcionais da Operação 

 

Os testes da Operação foram resumidos em alguns processos/documentos 

que são considerados primordiais para as atividades base da equipe (fluxo crítico). 

Pode-se dizer que para realizar operação numa PCH é necessário, no mínimo: plano 

de operação, anotações e gestão de características e parâmetros dos equipamentos 

que estão sendo operados e elaboração de relatórios com indicadores. 
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Os outros documentos relacionados à operação são de menor complexidade 

e menos impactantes na gestão, por isto não serão apresentados por completo 

neste capítulo de teste. Para existir uma visualização das etapas do teste, foi criado 

um fluxograma com todos os documentos que foram utilizados. Este fluxograma 

pode ser visualizado na Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Fluxograma de testes da Operação 

Fonte: autor (2014) 

 

5.1.1 Planejamento Anual, Mensal e Diário 

 

O teste de planejamento da operação foi realizado considerando a execução 

de planos de geração para os dois últimos meses de 2014. Esta solução foi adotada 

com intuito de facilitar a simulação diária com base horária. Isto é, para cada 

simulação mensal, foi realizado o detalhamento horário de planejamento de geração. 

A planilha padrão que está salva no sistema na nuvem possui duas abas: anual e 

mensal/diário. 
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Na aba anual, existe a separação de geração por meses onde no final da 

tabela existe a soma para garantir o valor da geração anual total. Nos testes, 

simulou-se uma previsão de vazão média para o mês de novembro foi de 31,93 m³/s 

e por isto, calculou-se uma geração energética de 10.644 MWh. Por outro lado, a 

previsão de vazão média para o mês de dezembro foi de 19,11 m³/s, estipulou-se 

uma geração energética de 6.584 MWh. 

A Tabela 18 representa esta aba da planilha anual, onde é possível perceber 

uma segunda coluna com os valores em potência média para o mês. 

 

Tabela 18 - Testes da Operação - Planejamento Anual 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Na aba mensal/diária, existe a separação de geração por mês, dia e hora. 

Em cada quadro mensal, existem células para cada dia e hora onde deve ser 

preenchido o valor de geração energética. No final de cada um destes quadros 

mensais existe a soma da geração energética trazendo o somatório do valor 

energético total mensal (os mesmos valores da planilha da Tabela 18). 

Os quadros mensais/diários podem ser visualizados nas Tabelas 19 e 20. 
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Tabela 19 - Testes da Operação - Planejamento Mensal/Diário Nov. 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Tabela 20 - Testes da Operação - Planejamento Mensal/Diário Dez. 

 

Fonte: autor (2014) 

 

O teste de planejamento foi considerado satisfatório, pois a planilha para tal 

mostrou-se ser bastante estável para o preenchimento. Além disto, ela foi 

programada para realizar os cálculos de soma e média automaticamente. Estes 

dados seriam enviados para a equipe de Operação em Tempo Real a fim de 

executar a operação de acordo com a base energética estipulada pela pré-operação. 
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5.1.2 Livro Diário da Operação 

 

Ao receber o planejamento energético, a Operação em Tempo real deve-se 

tentar - ao máximo - executar a geração dentro daquilo estabelecido. Durante a 

execução são realizadas diversas anotações, entre elas está o Livro Diário da 

Operação. 

Foram realizadas simulações diversas na planilha que encontra-se salva na 

nuvem, estas serão explanadas e demonstradas figurativamente a seguir. O 

preenchimento da planilha deve ser: data, hora, operador (lista de escolhas por 

validação), tipo de informação (lista de escolhas por validação) e observação. A 

imagem das linhas criadas na planilha podem ser observadas na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Testes da Operação - Livro Diário da Operação 

 

Fonte: autor (2014) 

 

O teste do livro diário da operação mostrou-se muito eficaz. As colunas que 

possuem escolha por validação fazem com que a planilha fique ainda mais 

padronizada, evitando divergências de escrita para o mesmo tipo de informação. 

 

5.1.3 Planilha de controle operacional 

 

A planilha de controle operacional possui duas abas. A primeira é relativa às 

anotações de valores energéticos que foram gerados por hora e por unidade 

geradora. A segunda é relativa às características e parâmetros de operação dos 

principais equipamentos. A Tabela 22 é relativa às anotações de energia e potência 

média das unidades geradores numa base horária. 
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Tabela 22 - Testes da Operação - Planilha de Controle Operacional - Geração 

 

Fonte: autor (2014) 

 

A segunda parte da planilha de controle operacional também foi testada com 

caracteristicas dos equipamentos. Como ela possui diversas colunas, as imagens 

mostram as abas da planilha, as quais foram divididas em segmentos para facilitar a 

visualização. Também, a fim de resumir, será apresentada apenas as características 

de uma única unidade geradora, porém o teste foi realiado com informações das 

duas. 

A Tabela 23 demonstra os valores de nível: montante e jusante. Fazendo a 

diferença entre estes dois níveis consegue-se o valor da queda líquida. A outra 

separação são os valores dos parâmetros do regulador de tensão, os quais são: 

tensão terminal, tensão de campo e corrente do gerador. A próxima característica é 

relativa ao regulador de velocidade, nesta coluna são apresentados os percentuais 

de abertura do distribuidor. Este percentual indica a posição física das pás diretrizes 

do distribuidor, fazendo a regulação de vazão de água e, consequentemente, 

potência da turbina. Neste etapa, é muito importante que o operador esteja ciente e 

tenha acesso à curva cota x volume x área. Com base nas informações registradas 

naquela planilha, ele poderá ter garantia e base para tomada de decisão. 
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Tabela 23 - Testes da Oper.- Planilha de Cont. Operac. - Parâmetros parte 1 

 

Fonte: autor (2014) 

 

A Tabela 24 demonstra os valores da instrumentação do gerador. São 

valores importantes pois impactam na eficiência e podem ser prejudiciais à máquina. 

Entre as características estão: temperatura dos enrolamentos das três fases, 

temperatura do núcleo do gerador, temperatura do metal e óleo dos mancais escora 

e guia. 
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Tabela 24 - Testes da Oper. - Planilha de Cont. Operac. - Parâmetros parte 2 

 

Fonte: autor (2014) 

 

A Tabela 25 demonstra os valores da instrumentação da turbina. Assim 

como os valores do gerador, estes também são extremamentes importantes no 

quesito segurança do equipamento e eficiência. Os parâmetros anotados são: 

temperatura do metal e óleo do mancal guia, pressão na sucção e vazão de água no 

mancal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Tabela 25 - Testes da Oper. - Planilha de Cont. Operac. - Parâmetros parte 3 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Os testes na planilha de controle operacional mostrou-se adequado para as 

necessidades da operação. Com o objetivo de rastrear todo o comportamento dos 

equipamentos, a planilha é ideal para entender quando determinada defeito ou falha 

inicia-se. Para isto, basta observação a curva de tendência de determinado 

parâmetro para entender se a operação pode ser continuada ou terá que ser 

alterada/parada. Em todos os estudos de causa raiz, é necessário abrir a planliha de 

controle operacional para identificar os comportamentos das máquinas. 

 

5.1.4 Controle de OS 

 

A planilha de controle de Ordens de Serviço pode ser testada de forma 

bastante simplificada devido ao fato de não possuir tantas informações complexas 

durante o preenchimento da mesma. A primeira coluna é relativa ao número da 
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Ordem de Serviço. As próximas três colunas são relativas ao cadastro de 

equipamentos efetuada pela engenharia de manutenção. A planilha possui validação 

destes dados, sendo possível apenas o preenchimento daqueles equipamentos que 

foram cadastrados. A próxima coluna é o tipo de  manutenção que pode ser 

inspeção, preventiva, preditiva, corretiva e ensaios. Todas as outras colunas estão 

relacionadas com o dia, hora e técnico responsável pela abertura e fechamento da 

ordem de serviço. A Tabela 26 é a imagem da planilha. 

 

Tabela 26 - Testes da Operação - Controle de OS 

 

Fonte: autor (2014) 

 

5.1.5 Relatório Gerencial da Operação 

 

O relatório gerencial da operação é um resumo dos acontecimentos do mês 

em forma de texto, somados aos gráficos de geração, geração vs vazão e vazão vs 

histórico. 

A Figura 42 refere-se ao gráfico da geração mensal comparando-a com a 

garantia física da usina. Este gráfico é muito interessante para verificar a 

produtividade média fazendo com que existe um entendimento se o negócio está 

indo de acordo ou não. Como no teste executado o gráfico apresenta apenas 

valores para dois meses do ano, a comparação. não pode ser tão visível. 

O gráfico de energia comparado com a vazão pode ser visto na Figura 43. 

Este gráfico é muito interessante para verificar o comportamento do reservatório 

durante o ano. Exemplo: se a curva de tendência da vazão está negativa e a curva 

de tendência da geração está positiva, certamente houve um deplecionamento do 

reservatório. Também é interessante verificar quando há uma vazão muito grande e 

não há o crescimento da geração, acompanhando a curva de tendência. Isto ocorre 

quando existe o vertimento de água do reservatório. 
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Figura 42 - Testes da Operação - Relatório Gerencial da Operação - Geração 

Fonte: autor (2014) 

 

 

Figura 43 - Testes da Oper. - Relatório Gerencial da Operação - Energia x Vazão 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 44 demonstra uma comparação entre as vazões mensais com as 

vazões históricas. Este gráfico pode ser utilizado para verificar se o ano está sendo 

chuvoso ou seco ao comparar com o histórico da vazão do rio. Ele é muito utilizado 

para justificar uma geração menor do que à esperada, quando não há água 

suficiente, não é possível alcançar a geração prevista no planejamento. 
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Figura 44 - Testes da Oper. - Rel. Gerencial da Operação - Vazão x Histórico 

Fonte: autor (2014) 

 

Todos os gráficos gerados são extremamente importantes nas reuniões 

gerenciais para demonstrar fatos e dados dos valores de geração e vazão mensal.  

 

5.2 Testes funcionais da Manutenção 

 

Os testes da Manutenção foram realizados considerando as principais 

atividades e relatórios da área (fluxo crítico). A sequencia do teste está 

exemplificada na Figura 45. A primeira etapa do teste é a criação do cadastro de 

equipamentos da PCH. Neste cadastro, foram inseridos todos os principais 

equipamentos da área. Depois de cadastrados, foram elaborados alguns planos de 

manutenção para os eles, fazendo com que houvesse um alarme para os planos 

que já estavam na hora de serem executados, ou seja, estavam na hora de terem as 

ordens de serviço abertas. 

A partir do momento que existe uma ordem de serviço, a Manutenção local 

pode realizar a análise preliminar de riscos, executar e depois realizar o fechamento 

da mesma. A última etapa é a elaboração do relatórios gerencial da manutenção. 
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Figura 45 - Fluxograma de testes da Manutenção 

Fonte: autor (2014) 

 

5.2.1 Cadastro de equipamentos 

 

O teste de cadastro de equipamentos foi bastante eficiência. A planilha 

padrão para cadastro já possui todos os principais equipamentos pré-cadastrados 

em uma lista de validação. Desta forma, foi possível fazer rapidamente o cadastro 

destes principais equipamentos. 

O maior tempo gasto em uma situação real de cadastro de equipamentos 

está na caracterização do mesmo com seus detalhes técnicos. É muito importante 

que algumas características principais do equipamento sejam colocadas na 

descrição do equipamento. Como este detalhe não afeta diretamente o teste e 

ensaio do sistema na nuvem, optou-se por deixar a descrição básica dos 

equipamentos já pré-cadastrados.  
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A Tabela 27 revela partes do teste de cadastro de equipamentos. Nela é 

possível verificar as seguintes subáreas: 03-06 (Monovia de Sucção) e 03-17 

(Sistema de resfriamento).  

Como citado anteriormente, não foram colocadas as características dos 

equipamentos, o ideal é que numa situação real sejam cadastradas como os 

exemplos: Casa de Força-Monovia sucção-Motofreio 5cv WEG Cod.45hwf8; Casa 

de Força-Sistema de resfriamento-Filtros Hepa X Microns. 

 

Tabela 27 - Testes da Manutenção - Cadastro de equipamentos 

 
Fonte: autor (2014) 

 

5.2.2 Planos de manutenção 

 

Os planos de manutenção só podem ser efetuados para os equipamentos 

que foram criados na planilha citada na Tabela 27. O teste foi realizado criando 

quatro planos com tipo e periodicidade distintos. 

A Figura 46 demonstra todos os planos criados no teste. Utilizou-se a data 

base de 05/12/2014 na simulação para considerar como o dia atual (dia de hoje). 

Desta forma, na geração e comparação dos dados de backlog o programa faz 

automaticamente a diferença da data da próxima manutenção com esta data 

simulada. Da simulação gerada, é possível verificar que existem dois planos que 

estão com backlog em verde, ou seja, para estes planos ainda não tem necessidade 

de se criar uma ordem de serviço, pois o backlog é maior do que 14 dias. Por outro 

03-06 Casa de Força-Monovia sução

03-06-01 Casa de Força-Monovia sução-Comporta

03-06-02 Casa de Força-Monovia sução-Motofreio

03-06-03 Casa de Força-Monovia sução-Painel elétrico

03-06-04 Casa de Força-Monovia sução-Redutor

03-06-05 Casa de Força-Monovia sução-Régua de medição

03-06-06 Casa de Força-Monovia sução-Trole

03-06-07 Casa de Força-Monovia sução-Viga Pescadora

03-17 Casa de Força-Sistema de resfriamento

03-17-01 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Elétrica

03-17-02 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Filtros

03-17-03 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Instrumentação

03-17-04 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Motores

03-17-05 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Trocadores de calor

03-17-06 Casa de Força-Sistema de resfriamento-Válvulas
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lado, existe um plano que está com a cor amarela, este plano deve ser executado 

em até cinco dias da data de 05/12/2014, portanto já é aconselhável que seja criada 

uma ordem de serviço para ele. O único plano que está com a cor vermelha significa 

que ele já está muito próximo da data da próxima execução, desta forma, deve ser 

programado para esta semana ainda. 

 

 

Figura 46 - Testes da Manutenção - Cadastro de planos - parte 1 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 47 demonstra a continuação da tabela de criação de planos, onde é 

possível verificar a equipe responsável pela execução, procedimentos, ferramentas 

e EPIs necessários e homem/hora. Foram simulados dois planos com várias etapas 

de procedimento a fim de verificar layout e apresentação da planilha. 

 

 

Figura 47 - Testes da Manutenção - Cadastro de planos - parte 2 

Fonte: autor (2014) 
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5.2.3 Abertura de Ordem de Serviço 

 

Para o teste de abertura de ordem de serviço, foi definido que será aberta 

ordem de serviço para os itens em vermelho e amarelo. A partir do momento que o 

sistema demonstre eficácia ao abrir estas duas ordens, certamente ele funcionará 

para todas as outras. A Figura 48 demonstra a primeira ordem de serviço aberta. 

 

 

Figura 48 - Testes da Manutenção - Abertura de OS 1 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 49 demonstra a segunda ordem de serviço criada. Percebe-se nas 

duas ordens de serviço criadas que existe uma excelente separação dos campos e 

um bom entendimento das atividades e procedimentos. 
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Figura 49 - Testes da Manutenção - Abertura de OS 2 

Fonte: autor (2014) 

 

Em caso de manutenções corretivas a ordem de serviço poderá ser criada 

assim que necessário. A única diferente é que o engenheiro da manutenção terá que 

criar os textos de procedimento, ferramentas e manobras na hora, diferentemente 

das ordens que são abertas via plano de manutenção. 

 

5.2.4 Análise preliminar de risco 

 

A análise preliminar de risco deve ser feita para cada execução das ordens 

de serviço. Desta forma, na simulação foi realizado para a OS001 e OS002. Como 

citado anteriormente, a APR deve ser feita localmente pelos executantes e 

responsáveis. Desta forma, na simulação foi imaginada uma situação hipotética que 

pode não ser adequada em todas as PCHs e/ou todos os serviços similares. A 

Figura 50 e 51 demonstram as ordens de serviço digitalizadas que foram 

armazenadas na respectiva pasta. Todas elas possuem realce nos riscos que 

devem ser atentados, EPIs necessários e assinaturas dos executantes e 

responsáveis. 
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Figura 50 - Testes da Manutenção - APR para OS001 

Fonte: autor (2014) 
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Figura 51 - Testes da Manutenção - APR para OS002 

Fonte: autor (2014) 

 

5.2.5 Fechamento de Ordem de Serviço 

 

O fechamento da ordem de serviço, feito pela manutenção local, é realizado 

manualmente logo após o término da execução do serviço. Devem constar todas as 

assinaturas dos responsáveis, assim como toda a descrição das observações e 

dificuldades encontradas. 

Na Figura 52 é possível verificar o fechamento da OS001, que é referente à 

execução do plano de manutenção para limpeza dos filtros do sistema de 

resfriamento. Observa-se que a execução levou exatamente uma hora e cinco 
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minutos para ser executada. Este número depois é passado para a equipe de 

planejamento fazer os ajustes necessários nos planos de manutenção e avaliação 

de recursos humanos. Outro item que pode ser notado é a observação, onde o 

técnico de manutenção escreveu: "o filtro não estava sujo antes da limpeza". Esta é 

outra informação relevante para a equipe de planejamento, pois pode ser que seja 

possível aumentar o tempo entre as limpezas deste filtro, visto que ele não está se 

sujando tão frequentemente. 

 

 

Figura 52 - Testes da Manutenção - Fechamento OS001 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 53 demonstra o fechamento da OS002, a qual é referente 

verificação do funcionamento do manômetro do redutor da monovia de sucção da 

casa de força. Nesta OS, o fechamento demonstra uma observação referente ao 

atraso do inicio de serviço com a seguinte informação: "atraso para inicio da 

atividade devido equipe de operação estar ocupando equipamento da vistoria". Isto 

significa que a Operação estava operando o equipamento e impossibilitou a 

manutenção de realizar a inspeção, pois o equipamento estava em movimento. Esta 
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observação será útil para a engenharia de manutenção e pré-operação realizarem 

programações mais eficazes no futuro. Este foi um erro de programação e 

certamente deverá ser revisto. 

 

 

Figura 53 - Testes da Manutenção - Fechamento OS001 -parte2 

Fonte: autor (2014) 

 

5.2.6 Relatório Gerencial da  Manutenção 

 

O relatório gerencial da manutenção é um resumo dos acontecimentos do 

mês em forma de texto, somados aos gráficos de indisponibilidade e descrição das 

paradas (programadas e forçadas).  Todas as simulações do relatório gerencial da 

manutenção foram feitas num horizonte de 12 meses (jan - dez de 2014). 

Os gráficos e textos devem fazer comparação da indisponibilidade mensal e 

anual com a indisponibilidade de projeto. Também é muito importante fazer a 

separação entre indisponibilidade forçada e indisponibilidade programada. 
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A Figura 54 refere-se ao gráfico de indisponibilidade forçada, onde existem 

três séries comparativas. A série em preto é o valor da indisponibilidade forçada de 

projeto (fixada em 2%). As colunas em azul são os percentuais de indisponibilidade 

forçada mensal. Interessante que todos estão abaixo da linha em preto (ponto 

positivo). A linha vermelha é a indisponibilidade forçada média do ano, que 

necessáriamente precisa estar abaixo da indisponibilidade de projeto.  

 

 

Figura 54 - Testes da Manut. - Relat. Gerencial Manutenção - Indisp.Forçada 

Fonte: autor (2014) 

 

A Figura 55 refere-se ao gráfico de indisponibilidade programada. Nela é 

possível verificar três séries. A linha preta refere-se à indisponibilidade programada 

de projeto (3%), as colunas azuis referem-se às indisponibilidades programadas 

mensais e a linha vermelha refere-se à indisponibilidade programada média. 

Percebe-se que houveram três picos de indisponibilidade programada (junho, julho e 

novembro) os quais ficaram acima da indisponibilidade programada de projeto. Por 

outro lado, em todos os meses a indisponibilidade média encontra-se abaixo da de 

projeto, isto demonstra boa eficiência da manutenção 
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Figura 55 - Testes da Manut. - Relat. Gerencial Manutenção - Indisp.Programada 

Fonte: autor (2014) 

 

O melhor gráfico gerado pela equipe de manutenção com o intuito de 

verificar as perdas financeiras da PCH, é o gráfico de indisponibilidade comparado 

com o gráfico de vazão vertida (Figura 56). Neste gráfico é possível perceber se as 

unidades geradoras estavam indisponíveis e se a PCH estava desperdiçando 

matéria-prima (água) em vertimento. Por exemplo, na Figura 56, tanto em abril 

quanto em agosto houve vazão vertida (barra azul) e houve indisponibilidade (linha 

vermelha). É preciso realizar uma análise mais aprofundada, mas em grande 

quantidade dos casos em que isto ocorre, poderia ter sido evitado o vertimento com 

a disponibilidade total das unidades. 

 

 

Figura 56 - Testes da Manut. - Relat. Gerencial Manutenção - Indisp. vs Vazão 

Fonte: autor (2014) 
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5.3 Testes funcionais do Formulário para Ocorrências 

 

Para os testes funcionais do formulário de ocorrências foram definidas e 

escritas três ocorrências para a PCH Teste, utilizando toda a estrutura do formulário 

definido no item 4.2.2.6. Depois de todo o preenchimento do formulário, ao apertar o 

botão enviar, toda a informação é armazenada automaticamente em um arquivo 

separado, também na nuvem. 

A Figura 57 demonstra que o acesso pode ser realizado apenas com uma 

senha fornecida pelo gestor dos arquivos. Quando existe a digitação de senha 

incorreta, recebe-se a respectiva mensagem.  

 

 

Figura 57 - Teste Formulário de Ocorrência (senha) 

Fonte: autor (2014) 

 

As Tabelas 28 e 29 demonstram telas deste arquivo que armazena todas as 

informações dos relatórios de ocorrência da PCH. Ele é muito interessante pois 

como está na forma de planilha, é possível realizar filtros e organizar da maneira 

mais adequada para interpretação. A gestão também fica bastante facilitada no 

quesito de verificação da quantidade de tempo que o equipamento ficou 

indisponível, dado essencial para geração dos gráficos do relatório gerencial de 

manutenção sobre indisponibilidade. 

A primeira tela mostra os dados gerais de início e fim da ocorrência, unidade 

afetada, equipamentos e descrição do acontecimento. Na segunda tela é possível 

verificar valores de potência dos geradores antes da ocorrência, causa fundamental, 

descrição detalhada, conclusão e equipe de análise. 
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Tabela 28 - Testes Formulário para Ocorrências - 1 

 

Fonte: autor (2014) 

 

Tabela 29 - Testes Formulário para Ocorrências - 2 

 

Fonte: autor (2014) 

 

5.4 Testes funcionais do Formulário para Solicitação de Compras 

 

Após o preenchimento do formulário de Solicitação de Compras (SCO), 

conforme foi descrito no item 4.2.2.7, pode-se iniciar o fluxo de aprovações. O 
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preenchimento para o teste foi realizado com alguns itens para realização de uma 

manutenção. A Figura 58 demonstra os itens, suas respectivas quantidades e a 

unidade de cada item. 

 

 

Figura 58 - Teste SCO - itens 

Fonte: autor (2014) 

 

As páginas seguintes da SCO contêm as cotações de três fornecedores. 

Com o intuito de não gerar muitas imagens nesta dissertação, será mostrado apenas 

um quadro de preços, porém o teste foi realizado com os três quadros de preços, ou 

seja, três fornecedores distintos. A Figura 59 mostra os valores individuais e totais 

dos itens da solicitação de compras que deverá ser avaliado. 
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Figura 59 - Teste SCO - valores 

Fonte: autor (2014) 

 

Com a solicitação toda preenchida, o processo de fluxo de aprovações foi 

testado. Este processo se iniciou ao escrever e incluir uma lista de e-mails das 

pessoas que fizeram a revisão e aprovação da solicitação, neste caso dois e-mails 

(dois aprovadores). Este passo pode ser verificado na Figura 60. Verifica-se que 

inclusive pode-se inserir uma mensagem com comentários ao enviar o e-mail 

solicitando aprovação. No caso do teste foi escrita a seguinte mensagem: "Favor 

aprovar o orçamento anexo!". 
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Figura 60 - Teste Solicitação de compras - envio para aprovação 

Fonte: autor (2014) 

 

Após o envio da solicitação, todos os envolvidos recebem um e-mail 

informando sobre o novo pedido, inclusive para o solicitante. O e-mail informa o 

número do documento e inclui um link para ir direto ao documento que deve ser 

aprovado. O solicitante poderá acompanhar a qualquer momento todo o processo de 

aprovação. Nesta fase, o status do documento poderá ser o seguinte: Não lido; Lido; 

e Aprovado. 

 

Na Figura 61, é possível verificar que o status da solicitação de compras não 

possui aprovações de duas possíveis. Além disto, é possível verificar que nenhum 

dos dois aprovadores abriu o documento. 
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Figura 61 - Teste Solicitação de compras - status de leitura 

Fonte: autor (2014) 

 

Como citado anteriormente, este modelo de solicitação de compras trouxe 

uma rastreabilidade muito grande ao processo como um todo, pois agrega 

informações instantâneas de status e abertura do documento, leitura e aprovação. 

A partir do momento que um dos aprovadores abre o documento e aprova, o 

solicitante recebe imediatamente um e-mail informando a condição do novo status. 

Este e-mail pode ser visto na Figura 62. 

 

 

Figura 62 - Teste Solicitação de compras - email de aprovação 

Fonte: autor (2014) 
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Outra maneira de verificar como está o status de aprovação é na própria 

janela de fluxo de aprovação. Nesta janela pode-se ver quem foi o aprovador, que 

horas ele aprovou e quais os comentários que ele fez durante a aprovação. Um 

exemplo está apresentado na Figura 63. Neste fluxo de aprovação, pode-se verificar 

que o primeiro aprovador fez este ato às 08h05min horas e comentou que o 

solicitante deverá comprar os itens do fornecedor 1. Por outro lado, o segundo 

aprovador não abrir o documento. 

Sugere-se que este processo seja acompanhado de um procedimento 

interno da empresa para criação de alçadas de aprovação. Este processo é 

fundamental para definição de quais e-mails serão incluídos no envio da solicitação. 

 

 

Figura 63 - Teste Solicitação de compras - aprovação 

Fonte: autor (2014) 

 

5.5 Considerações finais do capítulo 

 

O sistema criado para gestão de O&M com tecnologia na nuvem possui 

inúmeras ferramentas que são extremamente úteis para realização de uma gestão 

eficiente com alto grau de acessibilidade. 
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Além de todas as ferramentas demonstradas no teste, as quais foram 

selecionadas por serem mais importantes, ele também possui outras planilhas, 

formulários e documentos que serão utilizados na execução de todas as atividades 

das áreas. A funcionalidade de todas as ferramentas foi aprovada durante as 

execuções dos testes, pois demonstrou ser uma ferramenta que atende os objetivos 

das áreas de forma organizada e não complexa. 

Por ter sido criada em uma plataforma não dedicada, o sistema possui um 

layout que pode ser melhorado. Porém, isto é algo que já era esperado e deve ser 

alterado com o incremento de tecnologia e utilização de uma plataforma dedicada. 

 

Resume-se que o sistema na nuvem garante inúmeras vantagens para as 

empresas de PCH, as quais são: 

 Padronização: todos os principais documentos foram criados com 

possibilidade de inclusão de todas as informações-chave e 

necessárias. Os modelos estão disponíveis para a gestão de O&M e 

deverão ser utilizados para execução de todas as atividades 

relacionadas nos fluxogramas. 

 Acessibilidade: pelo fato do sistema estar arquivado na nuvem, a 

acessibilidade está em sua melhor forma. Toda estrutura, arquivos e 

formulários podem ser acessados de qualquer localização que possua 

internet. Inclusive existe a facilidade de utilizar em dispositivos 

portáteis. 

 Organização: a estrutura criada facilita a organização dos arquivos, 

forçando os técnicos das áreas a salvarem os documentos em seus 

respectivos locais. Evitando que documentos sejam perdidos ou que 

sejam salvos em localizações erradas. 

 Segurança: os dados estão salvos em um servidor com alta taxa de 

segurança e com riscos mínimos de perda de dados. Certamente o 

risco de manter estes dados em um servidor local seria maior do que 

na nuvem de um grande fornecedor deste tipo de serviço. 

 Diminuição de troca de e-mails com anexo: a partir do momento que 

exista o acesso para todos, não será mais necessário envio de 
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arquivos por e-mail. Tudo será realizado pontualmente diretamente no 

servidor. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho possui inúmeros diferenciais. O 

desenvolvimento e conclusão de todos os objetivos proporcionaram resultados muito 

importantes para o setor de PCHs. Em primeiro, foi realizada a conceituação das 

áreas e atividades da Operação e Manutenção. Todo o processo foi realizado com 

pesquisas de campo e visitas aos grandes geradores de energia de PCH do estado 

do Paraná. Depois de serem sistematicamente estudadas, as empresas tiveram uma 

análise e identificação das duas grandes áreas: Operação e Manutenção. Com isso, 

possibilitou-se verificar a metodologia utilizada para realização e execução das 

atividades, assim como o fluxo de informação e comunicação.  

Como as empresas visitadas não possuem a mesma estrutura de recursos 

humanos e também não possuem os mesmos fluxos, foi necessário desenvolver 

processos e procedimentos padrão para execução das atividades. Para a criação 

destes processos, foi considerando as vantagens de todas as empresas estudadas, 

chegando numa conclusão comum para definição do melhor fluxo (maior número de 

vantagens). Estes fluxogramas foram fundamentais para desenvolvimento do 

sistema integrador de gestão, fazendo com que tivesse divisão de responsabilidades 

e atividades. Em conjunto com as atividades envolvendo processos, foi também 

verificado especificamente todos os softwares e tecnologias que as áreas utilizam 

para realizar a gestão. Desta forma, conseguiu-se adquirir um conhecimento maior 

de todas as necessidades. 

Esta primeira etapa do projeto possibilitou o entendimento e 

desenvolvimento do sistema na nuvem para gerenciar todas as atividades relevantes 

e importantes para as áreas, onde a ideia primordial e grande diferencial é a 

unificação de todos os arquivos, processos e documentos em um local com alta 

acessibilidade, organização e segurança. Pode-se dizer que o sistema desenvolvido 

na nuvem contribui para o progresso e melhor desenvolvimento das empresas de 

geração de PCHs visto que trás tecnologia inovadora a um baixo custo e com a 

principal vantagem de seguir um processo e procedimento padrão para 

operacionalizar a usina.  

A validação de todo sistema foi feita utilizando uma simulação das principais 

planilhas e formulários implantados. Estes arquivos foram chamados de fluxo crítico 
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da Operação e Manutenção, pois sem eles não há gestão das atividades. É 

importante ressaltar que, além do fluxo crítico, existem outros documentos e 

arquivos que fazem parte da gestão. A simulação dos fluxos e utilização dos 

arquivos tiveram resultados satisfatórios e alta capacidade de interação, 

considerados então, prontos para utilização em ambiente final. 

Certamente o sucesso do retorno de um investimento em PCHs depende 

diretamente de uma estrutura organizada e eficiente para garantir baixo custo e alta 

produtividade e disponibilidade de equipamentos. Por isto, este sistema auxilia as 

empresas a alcançarem menores custos operacionais e trazem vantagens 

intangíveis para a gestão do negócio, diminuindo os pontos fracos e evidenciando as 

melhorias necessárias e organização. 

Apesar de não limitar diretamente os objetivos e funcionalidades propostos 

para o sistema; sugere-se, para trabalhos futuros, que seja desenvolvida uma 

plataforma dedicada para hospedar o sistema. Desta forma, seria possível realizar 

uma interface mais amigável entre as planilhas e formulários de diferentes áreas. 

Com isto, os layouts seriam aprimorados e possibilitaria uma customização das telas 

pelas empresas usuárias. Por exemplo: colocar o logotipo das empresas que 

utilizam o sistema e garantir um visual mais elegante. 



165 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 7919-5/1996. 
Machines set in hydraulic power generating and pumping plants. ABNT: Rio de 

Janeiro, RJ. 

______. NBR 5462:1994. Confiabilidade e Mantenabilidade. ABNT: Rio de 

Janeiro, RJ. 

______. NBR ISO 10816-5/2000. Machines set in hydraulic power generating 
and pumping plants. ABNT: Rio de Janeiro, RJ. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. 

3 ed. Brasília, 2008. 

______. Resolução n. 652, de 9 de dezembro de 2003. Estabelece os critérios para 

enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH). 

______. BIG - Banco de Informação da Geração. Disponível em: 
<http://goo.gl/jffr9X>. Acesso em 06 de janeiro de 2015.  

ARATO, Adyles J. Manutenção Preditiva: usando a análise de vibrações. São 
Paulo: Manole, 2004. 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Estatuto CCEE. 
Disponível em: <http://goo.gl/zG6r7P>. Acesso em 18 de outubro de 2013.  

_______. Quem somos. Razão de ser? Disponível em: <http://goo.gl/TgN8Yp>. 
Acesso em 18 de outubro de 2013.  

COPEL. Manual de Operação e Manutenção. Copel. Curitiba, 2013.  

Corrêa, Diego A.; Rodrigues, João C. Apostila de sistemas de controle digital 
aplicados a geração de energia elétrica. CEFET-PR. Curitiba, 2004. 

Engecompany. Software Engeman®. Engecompany. 2014. Disponível em: 
<http://goo.gl/HFwy0l>. Acesso em 15 de novembro de 2014. 

Elipse Software. Manual do usuário do E3. Porto Alegre, 2014. 

Fluke. Termovisores. Disponível em: <http://goo.gl/ppdmmD>. Acesso em 18 de 
outubro de 2013. 

Jardini, José Antônio. Sistemas elétricos de potência: automação. USP. São Paulo, 
[200-]. 

Laslowski, Romano. Entrevista concedida ao autor. Curitiba, 28 de novembro de 
2013. 

Marquez, Frederico M.. Análise de gestão da internalização da equipe de 
manutenção, numa empresa que gerencia Pequenas Centrais Hidrelétricas. 

UTFPR. Curitiba, 2012.  

MME – Ministério de Minas e Energia. CMSE. Disponível em: <http://goo.gl/UpYica>. 

Acesso em 18 de outubro de 2013.  

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. NR06. Disponível em: 
<http://goo.gl/CkD2nF>. Acesso em 01 de dezembro de 2014.   

http://goo.gl/jffr9X
http://goo.gl/zG6r7P
http://goo.gl/TgN8Yp
http://goo.gl/HFwy0l
http://goo.gl/ppdmmD
http://goo.gl/UpYica
http://goo.gl/CkD2nF


166 

 

MOREIRA, Urbano F. Apostila de Organização e Métodos de planejamento e 
controle da manutenção. UTFPR. Curitiba, 2011. 

ONS – Operador Nacional do Sistema. Modelo Setorial. Disponível em: 

<http://goo.gl/2n7hKQ >. Acesso em 18 de outubro de 2013.  

_______. Procedimentos de Rede. Disponível em: <http://goo.gl/knT37H>. Acesso 
em 18 de outubro de 2013.  

ONU - Organização das Nações Unidas. Global Trends Report - 2009. Disponível 
em:< http://goo.gl/EOeq8c>. Acesso em 02 de abril de 2014.  

_______. Procedimentos de Rede. Disponível em: <http://goo.gl/o3SGxW>. 

Acesso em 18 de outubro de 2013.  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – Lei nº 9.427, de 26 de outubro de 1996. Institui a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das concessões 
de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Brasília, 1996.   

_______. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo e dá outras 
providências. Brasília, 1997. 

_______. Lei nº 12.792, de 28 de março de 2003. Altera a lei nº 10.683 que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e seus ministérios. Brasília, 2003.  

_______. Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e seus ministérios. Brasília, 2003. 

______. Decreto nº 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Brasília, 2004. 

_______. Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização 
de energia elétrica. Brasília, 2004. 

_______. Decreto nº 7.945, de 7 de março de 2013. Altera os decretos nº 5.163 e nº 
7.891. Brasília, 2013. 

Reivax - Manual de Operação do RVRT. Florianópolis, 2011. 

_______. Apostila de Reguladores de Tensão. Florianópolis, 2003.  

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Apostila de Reguladores de 
Velocidade. Florianópolis, 2003. 

 

  

http://goo.gl/2n7hKQ
http://goo.gl/knT37H
http://goo.gl/EOeq8c
http://goo.gl/o3SGxW


167 

 

APÊNDICE I - Histórico de vazões 

 

A Figura 64 corresponde à tabela de histórico de vazões, exemplificada e 

preenchida com dados reais. Este preenchimento é realizado pela equipe de pré-

operação com informações do projeto e informações recebidas da OTR (atualização 

mensal).  

 

Figura 64 - Exemplo de histórico de vazões 

Fonte: autor (2014)APÊNDICE II - Curva "cota x volume" 

 

A Figura 65 corresponde à curva Cota x Volume x Área exemplificada e 

preenchida com dados reais. Este preenchimento é realizado pela equipe de projeto 

e é utilizada pela pré-operação, OTR e pós-operação.   
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Figura 65 - Exemplo de curva cota x volume 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE III - Planejamento anual, mensal e diário 

 

A Figura 66 corresponde ao planejamento da Operação e foi exemplificado e 

preenchido com dados reais. Este preenchimento é realizado pela equipe de pré-

operação e utilizado pela OTR e pós-operação.  

 

 

Figura 66 - Exemplo de planejamento da Operação 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE IV - Escala de turno 

 

A Figura 67 corresponde à escala de turno e foi exemplificada e preenchida 

com dados reais. Este preenchimento é realizado pela equipe de pré-operação e 

utilizado pela OTR.  

 

 

Figura 67 - Exemplo de escala de turno 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE V - Planilha de controle operacional 

 

A Figura 68 e 69 corresponde à planilha de controle operacional 

exemplificada e preenchida com dados reais. Este preenchimento é realizado pela 

equipe de OTR e é utilizada por toda a área de O&M.  

 

 

Figura 68 - Exemplo de planilha de controle operacional (1) 

Fonte: autor (2014) 
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Figura 69 - Exemplo de planilha de controle operacional (2) 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE VI - Livro diário 

 

A Figura 70 corresponde à planilha do livro diário exemplificado e preenchido 

com dados reais. Este preenchimento é realizado pela equipe de OTR e é utilizada 

por toda a área de O&M.  

 

 

Figura 70 - Exemplo do livro diário 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE VII - Controle de ordens de serviço 

 

A Figura 71 corresponde a planilha de controle de ordens de serviço 

exemplificada e preenchida com dados reais. Este preenchimento é realizado pela 

equipe de OTR e é utilizada por toda a área de O&M.  

 

 

Figura 71 - Exemplo de controle de ordens de serviço 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE VIII - Cadastro de equipamentos 

 

A Figura 72 corresponde a planilha de cadastro de equipamentos completa 

com todos os equipamentos pré-cadastrados no sistema. A partir desta planilha, a 

equipa de engenharia de manutenção irá realizar o cadastramento de todos os 

equipamentos da PCH.  

 

Figura 72 - Lista completa dos equipamentos 

Fonte: autor (2014) 
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APÊNDICE IX - Cadastro de planos 

 

A Figura 73 corresponde à planilha de cadastro de planos que é preenchida 

pela equipe de engenharia de manutenção. 

 

Figura 73 - Exemplo de cadastro de planos 

Fonte: autor (2014) 


