


Histórico
DESDE
1966

Fabricação

Fundada em 31 de maio de 1966 em Marmeleiro - PR, sob o comando de 
Pedro Flessak Filho, a Flessak Eletro Industrial S/A  logo  começou  a  
expandir  suas  atividades  e  áreas  de  atuação. Em 1984, a 2º geração da 
família assumiu a  direção  geral  da  Flessak  e  a  sede  foi  instalada  em  
Francisco  Beltrão - PR.
A virada do século trouxe mais expansão para a Flessak, abrindo filias em 
Pato Branco - PR (2005), Guarapuava - PR  (2010) e Cascavel - PR (2018)
Após  meio  século no mercado, a Flessak se tornou referência no setor 
elétrico, sempre  mantendo  o  foco  no cliente,  atendendo  de  forma  ágil  
e  eficiente , com ética e transparência, satisfazendo os anseios de todos 
os envolvidos.

A Flessak em sua divisão industrial está focada na fabricação de equipa-
mentos e prestação de serviços especializados para geração de energia 
elétrica. Produz geradores síncronos verticais e horizontais, pontes 
rolantes, painéis de comando e controle, cubículos de proteção de surtos 
e disjunção. Possui mão de obra qualificada para elaboração de projetos 
elétricos, eletromecânicos, sistema de medição para faturamento, exe-
cução e montagem de subestações e conexões até 138 kV; montagens 
elétricas e eletromecânicas de geradores e sistemas elétricos; e desen-
volvimento de automação e supervisório, permitindo que a usina seja 

operada de forma desassistida.
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Atualmente a Flessak tem 5 lojas de Material Elétrico, Hidráulico e 
Iluminação, sendo duas em Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapu-
ava e Cascavel, com mais de 15 mil produtos disponíveis na revenda. 
Na indústria, os equipamentos são projetados de acordo com as 
necessidades dos clientes e estão presentes em mais de 15 estados 
brasileiros em PCH’s e CGH’s. A Flessak Eletro Industrial S/A atua 
em todo o país com montagens e manutenções de usinas
hidroelétricas e subestações. 
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Projetos

Todos  os  projetos  são  desenvolvidos  na  
Flessak  com  tecnologia  própria, utilizando  
softwares  de  última  geração,  aliado  ao  
know-how  adquirido em trabalhos ligados a 
geração  de  energia  elétrica  desde  1966.

PROJETOS ELÉTRICOS
E ELETROMECÂNICOS 

PROJETOS
DE GERADORES

Diagramas Unifilares;
Diagramas Trifilares;
Diagramas Funcionais de Painéis e Cubículos;
Projetos de Aterramento;
Detalhamentos Eletromecânicos;
Projetos Luminotécnicos;
Projetos de Sistemas de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA);
Projetos de Subestações;
Projetos de Sistemas de Medição para Fatu-
ramento conforme padrão do ONS;
Projetos de Conexões com o Sistema Elétrico 
Nacional;
Dimensionamentos de todos os equipamen-
tos para interligação com o sistema elétrico 
das concessionárias;
Consultoria e análise de conexão para gera-
ção distribuída.

Cálculos Eletromecânicos;
Simulações eletromagnéticas por método 
de elementos finitos;
Simulações Eletromecânicas;
Desenhos dimensionais (2D e 3D);
Análises de tensão e deformação.

Projetos de
geradores
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Vista explodida
do gerador

Análise de tensão
e deformação
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS
DO SISTEMA SUPERVISÓRIO

Possibilidade de operação remota da usina, sem 
necessidade de operação local;
Monitoramento de temperaturas, pressões e históri-
co detalhado de ocorrências;
Possibilidade de acesso às informações de proteção 
e condição de cada componente da usina;
Geração de gráficos de grandezas e relatórios de 
geração;
Possibilidade de conexão com Centro de Operação;
Pronto para conexão via internet, não necessita 
nenhum software adicional;
Sistema de cópia de segurança (backup) e fácil res-
tauração;
Não requer licença para operação local nem remota;
Acesso pelo navegador de internet.

Automação e Supervisório

PAINÉIS

TEMPERATURAS

COMANDOS05



Pontes Rolantes
A movimentação de cargas pesadas não será mais problema. 
Com as Pontes Rolantes da Flessak fica muito mais simples, 
prático e seguro.

Capacidade: 45 toneladas;
Vão: 11,45 metros;
Carro maior: 14,2 toneladas;
Carro menor: 8,3 toneladas;
Altura elevação: 17 metros;
Comprimento de trabalho: 25,75 metros;
Acionamento: Motor 30 cv em 220V.
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Ensaios e Comissionamentos

Comissionamentos

Relés de Proteção;
Sistemas de Medição e Faturamento;
Cabos de Média Tensão (NBR 7287);
Condutores Elétricos BT - (classe 1 kV);
Transformadores (até 34,5 kV);
Geradores (até 13,8 Kv);
Transformadores de corrente e tensão;
Disjuntores;
Seccionadoras. 

Fator de potência
de isolamento.

Ohmicron:
Ensaio de proteção
e parametrização

Megômetro
DTR - Medidor Digital
de Relação
de Transformação

Micro-ohmimetro

Ensaios de Recebimento em Equipamentos de 
Medição e Proteção (NBR 06855 e NBR 6856)
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Montagens e Manutenções

Trabalhando com serviço completo 
na área de geração de energia elétri-
ca, a Flessak atua principalmente 
com projetos, fabricação de equipa-
mentos, instalações e manutenções 
elétricas. Com equipe formada por 
engenheiros e técnicos, está capaci-
tada para atender de forma ampla e 
ágil as necessidades dos clientes 
em todo o território nacional.
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Recuperação de Geradores

Restauração total do gerador promovendo a substituição dos materiais danifi-
cados resultando em melhor desempenho (potência e rendimento);
Repotenciação conforme características originais do gerador e cálculo da 
engenharia;
Repolarização para alteração de rotação.

ANTES DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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Montagem Elétrica e Eletromecânica de Subestações e 
Conexões Internas/Externas, com tensão de até 138 kV;
Projeto específico para cada subestação.

Subestações e Conexões
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Geradores
Horizontais

Geradores

Os geradores Flessak são produzidos com eixo vertical ou 
horizontal, de acordo com a necessidade do seu projeto. 
Atualmente nossa fábrica está apta a produzir geradores 
com até 6 metros de diâmetro e peças até 100 Toneladas.

5.600 KVA
900 rpm
6,9 kV

6.000 KVA
400 rpm
6,9 kV
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Geradores
Verticais

4.000 KVA
180 rpm
6,9 kV

7.500 KVA
200 rpm
6,9 kV

A Flessak Eletro Indus-
trial s/a está sempre pre-
ocupada com a viabilida-
de dos empreendimentos 
sem perder a qualidade 
dos produtos e serviços 
ofertados.
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Alguns de nossos fornecimentos

PCH Rincão 02 Máq. | 6.100 kVA
180 rpm | 6,9 kV
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02 Máq. | 2.500 kVA
327 rpm | 4,16 kV

02 Máq. | 4.000 kVA
180 rpm | 6,9 kV

CGH Parque

PCH ARS
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02 Máq. | 8.500 kVA
327 rpm | 6,9 kV

02 Máq. | 3.111 kVA
514 rpm | 4,16 kV

PCH Nova Mutum

PCH Jacaré
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02 Máq. | 7.500 kVA
200 rpm | 6,9 kV

03 Máq. | 5.000 kVA
720 rpm | 6,9 kV PCH Água Prata

PCH Cascata
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02 Máq. | 5.600 kVA
900 rpm | 6,9 kV

02 Máq. | 2.500 kVA
514 rpm | 4,16 kV

PCH Pardos

PCH Salto Bandeirantes
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03 Máq. | 4.850 kVA
720 rpm | 6,9 kV

02 Máq. | 4.650 kVA
360 rpm | 6,9 kV PCH Pulo

PCH Água Brava
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02 Máq. | 5.600 kVA
1.200 rpm | 6,9 kV

02 Máq. | 3.330 kVA
450 rpm | 4,16 kV

PCH Vila Galupo

PCH Canhadão
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02 Máq. | 4.300 kVA
600 rpm | 13,8 kV

02 Máq. | 2.600 kVA
720 rpm | 4,16 kV

PCH Cesar Filho

PCH Embaúba
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Painel de comando e proteção do gerador;
Painel de serviços auxiliares;
Painel central de comando e proteção;
Painel de excitação;
Cubículos de média tensão;
Carregadores de baterias;
Painel de medição e faturamento em conformidade com 
o módulo 12 do ONS.

Painéis e Cubiculos

Proteção utilizando relé microprocessado, com fácil 
parametrização e assistência técnica nacional, per-
mitindo alta confiabilidade do sistema.

Painéis de comando e proteção 
projetados para área de geração 
de energia elétrica e desenvolvi-
dos com componentes de fácil 
aquisição e fornecedores tradi-
cionais com estoque no merca-
do nacional.
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Atuação no Território Nacional

MATRIZ
FLESSAK

PCH CGH

DA FLESSAK
PARTICIPAÇÃO

DE1.090MW
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Participação no Mercado Nacional

102 Geradores produzidos;
Centenas de empreendimentos no país, incluindo projeto, fabricação e montagem.
Além disso, a Flessak possui participação em montagens de UHE’s.

18.2%

Flessak Geradores: 353 MW

Flessak Sistemas Elétricos e Serviçõs: 737 MW

Outros Fornecedores: 4.891 MW

Potencial nacional instalado PCH’s e CGH’s - 5.981 MW.
Participação da Flessak 1.090 MW.

Fonte: BIG (Banco de informação
de Geração) ANEEL 2019.

Matriz Energética
PCH’s e CGH’s
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