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BENEFÍCIOS

CONFIE EM NOSSA EFICIÊNCIA.

A ELETRISA foi fundada em 2007, com foco na gestão 
administrativa e operacional de PCHs e em geração sustentável 
de energia de forma dedicada e especializada.

Atuando desde a estruturação do investimento até a completa 
Administração, Operação Remota e Manutenção das usinas, 
trazemos tranquilidade aos proprietários, desenvolvendo 
atividades de acordo com as melhores práticas e 
personalizando-as conforme as necessidades de cada cliente. 

• Planejamento estratégico de compra e venda de energia

• Operação remota profissional 24 horas por dia

• Programação e controle da manutenção, minimizando
   risco de paradas e quebras de equipamentos

• Administração especializada no setor de energia

PCH Rio do Sapo / MT



• Estudo da formatação da empresa e SPE
• Análise de viabilidade
• Estruturação do capital do empreendimento
• Coordenação e supervisão na obtenção das licenças ambientais
• Gerenciamento da aquisição de terrenos (por compra, arrendamento, cessão ou DUP)
• Consultas de acesso à conexão com as concessionárias regionais
• Tratativas com ANEEL, ONS, ANA, CCEE, EPE e órgãos ambientais

PLANEJAMENTO
Durante o planejamento de uma usina, a Eletrisa fornece o apoio necessário 
para a estruturação do empreendimento e sua administração. 

• Controle e registro das relações societárias
• Execução do setor Financeiro
• Coordenação e controle das áreas Contábil e Fiscal
• Coordenação da área Patrimonial, conforme padrões da ANEEL
• Controle do REIDI e demais programas de isenção de impostos
• Estudo da comercialização futura da energia da usina

Durante a execução da obra, a Eletrisa estabelece a metodologia, organiza e controla 
o fluxo de documentos, notas fiscais e contratos.

OBRAS

PLANEJAMENTO

OBRAS MANUTENÇÃO

ADMINISTRAÇÃO OPERAÇÃO REMOTA



• Estratégias de compra e venda da energia
• Gerenciamento da liquidação mensal
• Estratégias para redução do impacto do GSF
• Execução do setor Financeiro
• Coordenação e controle das áreas Contábil e Fiscal 
• Coordenação da área Patrimonial, conforme padrões da ANEEL
• Supervisão e controle dos fornecedores (ambiental, medição, seguros e outros)
• Controle e registro das relações societárias
• Organização e execução de assembleias, reuniões de acionistas e conselhos fiscais
• Controle da execução de programas e relatórios destinados aos órgãos ambientais
• Contratação, treinamento e coordenação dos operadores
• Relacionamento com ANEEL, CCEE, concessionárias, e demais órgãos públicos
• Relatórios mensais da situação técnica e financeira da usina
• Disponibilização digital de documentos diversos da companhia

A Eletrisa possui profissionais especializados no setor elétrico, com experiência de 
mais de doze anos administrando usinas próprias e de terceiros.

O Planejamento e Controle de Manutenção (PCM) nas usinas hidrelétricas administradas pela 
Eletrisa envolve o cadastramento dos equipamentos, a programação de manutenções preventivas 
e preditivas e um checklist adequado a cada tipo de planta. A implantação do PCM Eletrisa traz 
inúmeros benefícios: 

MANUTENÇÃO

Segurança e conformidade com
as regulamentações vigentes
Manutenções preditivas realizadas pela equipe 
técnica Eletrisa
Alta performance dos indicadores de manutenção
Relatórios periódicos dos eventos e ações
da manutenção nas usinas

•

•

•
•

Gestão dos ativos da usina, prolongando sua
a vida útil e reduzindo custos
Garantia da disponibilidade esperada
dos equipamentos
Prevenção de impactos negativos na Garantia 
Física
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ADMINISTRAÇÃO



OPERAÇÃO REMOTA

Operação remota, 24 horas por dia, 365 
dias por ano

Gestão de reservatórios 

Controle da disponibilidade hídrica da 
bacia, visando minimizar vertimentos
 
Sinergia na operação de plantas 
localizadas na mesma bacia hidrográfica

Supervisão e intervenção on-line na 
operação da usina por profissionais 
experientes
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 Registro e acompanhamento das 
informações operacionais em 
ocorrências diversas, como 
desligamentos programados ou 
emergências 

Supervisão de eventos, acionando 
mantenedores especializados e 
recursos disponíveis, em caso de 
qualquer anomalia

Redução de custos com pessoal local

O centro de operações de geração – COG Eletrisa – usa tecnologia de 
telecomunicações e automação para detectar e reagir a qualquer evento local, 
melhorando o funcionamento do sistema e sua performance, reduzindo os custos 
operacionais e mantendo alta confiabilidade na operação.
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www.eletrisa.com.br

Rua Joinville, 209 - Sala 301

Vila Nova - 89035-200

Blumenau - SC

(47) 3037-7300


