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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS NO PROCESSO SOLDAGEM DOS 
COMPONENTES DE USINA HIDRELÉTRICA RESUMO O setor de energia hidrelétrica 
atualmente é ponderado como uma indústria tradicional de energia renovável onde o foco e a 
ênfase atual globalizada do mundo e do recente mercado de trabalho é aumentar a eficiência 
energética através do design da dinâmica de fluidos e propriedades mecânicas complexas de 
materiais como a seleção completa de produtos para mig/mag, eletrodo revestido em 
operações com maior segurança e solução de problemas. A descrição do problema aborda um 
cenário de alta competitividade, redução de custos que visa a qualidade e confiabilidade do 
processo de soldagem e do resultado do produto final, na soldagem do conduto forçado, onde 
é necessário avaliar, saber e definir qual a melhor opção a ser utilizada. A relevância desta 
pesquisa demonstra a importância da análise deste processo e o aprimoramento do processo 
de soldagem e suas principais características para a administração de materiais e como 
vantagem competitiva em sua sobrevivência no mercado de trabalho. O objetivo geral deste 
trabalho se propõe a realizar uma pesquisa das principais características e vantagens na 
análise de otimização de custos no processo soldagem do componente conduto forçado em 
uma usina hidrelétrica, através dos processos de soldagem utilizando eletrodo revestido ou 
mig/mag. A pesquisa em questão foi elaborada visando, primeiramente, a realização de um 
levantamento teórico bibliográfico, acervo de mecanismos disponibilizados e exemplificações, 
recuperando grande parte do conhecimento científico e técnico das informações relacionadas à 
sua aplicação. Quanto ao objetivo, caracteriza-se a presente pesquisa, como de caráter 
descritivo, pois após a seleção dos dados, havia necessidade de análise e interpretação, as 
quais foram feitas mediante observação sistemática. Após esse levantamento, ocorreu a 
realização de uma seleção das informações, tendo em vista o referenciado na literatura pelos 
grandes profissionais da área e teve por intuito, apontar, por meio de abordagem qualitativa, as 
práticas que compreendem o procedimento e os mecanismos legais existentes. Dentre os 
resultados alcançados, destaca-se que na usina hidrelétrica estudada, a soldagem por arame 
tubular com proteção gasosa apresentou o melhor custo benefício (custo, produtividade e 
qualidade), onde observou-se uma redução de custo de cerca de 26% e um aumento de 
produtividade de cerca de 220% em relação ao processo de soldagem de eletrodo revestido. 
Com o presente estudo realizado, na usina hidrelétrica, visando o aumento da capacidade de 
geração de energia, é notório observar os resultados que exemplificam e enfatizam que no 
processo de soldagem do conduto forçado, ao considerar os fatores como produção, custo, 
qualidade da solda, material a ser soldado, espessuras, acabamento, qualificação dos 
operários, entre outros, o processo de soldagem mig/mag se torna o mais indicado visando 
atender a análise de custo e produtividade. Para se obter um desempenho maior e com mais 
qualidade de serviço, e ainda a vantagem competitiva, requereu-se investimentos e novas 
tecnologias, as quais com a pesquisa realizada neste trabalho, fica evidente que cada processo 
de soldagem tem as suas vantagens e desvantagens, porém ao considerar os fatores como 
produção, custo, qualidade da solda, material a ser soldado, espessuras, acabamento, 
qualificação dos operários, várias posições, entre outros, o processo de soldagem mig/mag se 
tornou o mais indicado no processo de soldagem do componente conduto forçado na usina 
hidrelétrica estudada. Palavras-chave: Soldagem, Componentes, Usina Hidrelétrica.  


