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BQS – Brazil Quality Services Ltda
Rua Irmã Pia, 180 - Jaguaré - São Paulo - SP - 05335 050 

Tel. +5511-2738 0993 
bqs@brazilquality.com  - www.brazilquality.com –  www.bqs.srv.br

________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO DA BQS: 
A BQS Brazil Quality Services Ltda foi estabelecida no Estado de São Paulo, Brasil, em abril de 1995. A 
companhia foi formada para atuar como fornecedora de serviços nas áreas de Garantia da qualidade, Controle da 
qualidade, Avaliação de fornecedores, Expedição, Montagens eletromecânicas, Fiscalização de obras, Serviços 
administrativos em geral, Exames não destrutivos (END), Inspeção e Diligenciamento de equipamentos, Supervisão 
e Coordenação de serviços de montagens. A BQS é uma companhia formada por profissionais independentes 
especializados em fabricação e montagem de equipamentos eletromecânicos e garantia da qualidade. O propósito 
da BQS é de oferecer soluções técnicas de alta qualidade para nossos clientes de uma maneira rápida e a preços 
competitivos. 

CONTATOS: 
Engenheiro Eletricista Inácio Duarte – Gerente técnico e financeiro, Sócio 
Celular:  (+5511) 99770 2281 
E-mail: duarte@brazilquality.com

Engenheiro Mecânico Sandro Duarte – Gerente de projetos obras, Sócio 
Celular: (+5511) 99971 8364 
E-mail: sandro@brazilquality.com

Engenheiro de Produção Arthur Duarte – Gerente de projetos fábricas, Sócio 
Celular:  (+5511) 98333 3163 
E-mail: arthur.duarte@brazilquality.com
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OPERAÇÕES DA BQS NO MUNDO (Para Serviços na área da Qualidade) 
A BQS e companhias afiliadas possuem profissionais estratégicamente localizados na América do Norte, Países  
Europeus, Países Asiáticos, Países da América Central e do Sul.  

1. Escopo de serviços: 
Fornecer serviços de Avaliação de fornecedores, Gerenciamento de Projetos, Engenharia do proprietário, Inspeções 
de CQ, Exames Não Destrutivos (END), Acompanhamento de fabricação, Diligenciamento, Expedição e 
Monitoramento da Qualidade durante as fases de fabricação, fiscalização de obras, montagem no local e instalação 
de equipamentos para o setor de geração de energia e outros, onde e quando definido pelos clientes. Atender 
reuniões de projeto onde e quando requerido. Manter total contato com os clientes durante as fases de fabricação e 
montagem. Fornecer mão de obra para serviços de montagem eletromecânica de equipamentos no Brasil e outros 
países da América do Sul. 

2. Recursos Disponíveis: 
 2.1 Profissionais:  
 Inspetores, diligenciadores e supervisores de montagem com mais de 10 anos de experiência em funções de CQ, 
expedição, diligenciamento de projeto e fabricação, engenharia do proprietário, fiscalização de obras e atividades 
de montagem para equipamentos de geração de energia e outros incluindo execução de END e testemunho. 

2.2 Escritórios: 
     Escritórios completamente instalados no Brasil e Estados Unidos para dar suporte administrativo  
     durante todas as fases do contrato e para providenciar documentação e suporte técnico para clientes em  
     qualquer lugar.              

2.3 Hardware & Software: 
     Estrutura completa com mesas de trabalho e computadores portáteis, câmeras digitais, fax, impressoras e 
     escâner para providenciar informações precisas relacionadas ao trabalho sendo executado.  

3. Instalações e pessoal: 

Recepção Sala de reunião e treinamento
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Equipe de fiscalização de obras Equipe do escritório - Brasil

Parceiros de inspeção – China e Coréia do Sul Grupo de inspeção da BQS - Romenia

RAZÕES PARA CONTRATAR A BQS PARA SERVIÇOS NA AREA DA QUALIDADE 

o Todos os inspetores que trabalham para a BQS possuem mais de 10 anos de experiência na fabricação, 
inspeção de qualidade e instalação de equipamentos relacionados.  

o Os inspetores da BQS são multifunção, atendendo atividades eletromecânicas e diligenciamento, então 
não há necessidade de se ter 2 inspetores diferentes para inspeções elétricas, mecânica e 
diligenciamentos. 

o BQS providencia informação diária sobre a posição do equipamento sob inspeção ou instalação, usando 
internet, fotos digitais, relatórios. 

o Para unidades múltiplas de contrato, a BQS faz constante acompanhamento durante a montagem de 
equipamentos no local, e providencia feed-back para os inspetores nas fábricas para prevenir re-
ocorrências de não conformidades. 

o A BQS tem o melhor preço do mercado e sério compromisso com as necessidades do cliente.  
o A BQS pode providenciar serviços de inspeções em qualquer lugar nas Américas, China, Coréia do Sul, 

India e Europa. A BQS também pode providenciar serviços de END em qualquer lugar trabalhando em 
conjunto com companhias afiliadas. 

o Os gerentes da BQS são também inspetores que participam diretamente das atividades de inspeção 
assegurando suporte pontual e completo a nossos clientes. 

o A BQS é rápida no atendimento. Depois do pedido normalmente dois dias é tempo suficiente para ter um 
profissional atendendo as necessidades do cliente. 

o Devido a BQS ser também montadora de equipamentos eletromecânicos temos uma ampla visão dos 
pontos de maior concentração de defeitos e onde a atenção deve ser mais focada durante as inspeções de 
fabricação e montagem dos equipamentos.
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4. Estrutura Operacional da BQS atual: 

5. SERVIÇOS DIVERSOS FORNECIDOS PELA BQS – AREA DA QUALIDADE 

5.1 Inspeções, Diligenciamento, Fiscalização de montagem e segurança, Consultoria, Acompanhamento e 
Teste Final:  
 Monitoramento do processo de produção, administração do programa de garantia de qualidade, inspeções, 

expedição durante fabricação e verificação do carregamento do container para 2 hidro geradores de 110 
MVA, 13.8 kVAC, fabricado pela Asea Brown Boveri no Brazil  para Priest Rapids Dam - Public Utility 
District of Grant County - EUA.  

 Ensaios de rotina e de tipo em 1 transformador de 230 MVA, 500/13.8 kV e 3 transformadores de 144 
MVA, 500/13.8 kV fornecidos pela Siemens S.A, Brasil para a  Conectiv Energy – Estados Unidos. 

Inspeção de transformadores de potência – Siemens, Brasil

Project Director - Brazil 
Eng. Sandro Duarte 

Mobile (+5511) 9-9971 8364
sandro@brazilquality.com

Project Director - Brazil 
Eng. Arthur Duarte 

Mobile (+5511) 9-8333 3163 
arthur@brazilquality.com

Business Director/Technical Advisor 
Eng. Inácio Duarte 

duarte@brazilquality.com
Mobile (+5511) 9-9770 2281 

Human resources: Carlos A. Lima – e-mail: marcos.hirochi@brazilquality.com
Rosana Ubaldo – e-mail: rosana.ubaldo@brazilquailty.com

Tel. (+5511) 2738 0993 

International Projects  
South Korea, Canada, 

USA, Europe, Mexico, China 
Inspection group 

Finantial Department 
Rosana Ubaldo 

Adrea Smith 
Tel. (+5511) 2738 0993  

Operational Suport – Marcos Rirochi 

Inspection Group - Brazil 
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 Inspeções mecânicas, soldagem, exames de END, monitoramento da fabricação e expedição durante a 
fabricação de equipamentos mecânicos fornecidos pela Usiminas Mecânica para a Central de Energia 
Miranda - Cemig - Brasil. 

 Inspeção e monitoramento da qualidade para a GE Hydro durante fabricação pela Voith - Brasil, de 39 pás 
Francis para a Central de Energia Tucurui no Brasil. 

 Testes de rotina e tipo de 15 motores de indução fornecidos pela GE S.A. para o cliente Doosan Pemex – 
Estados Unidos.  

Inspeção de motores para Doosan Pemex – GE, Brasil
 Inspeções eletromecânicas, expedição e monitoramento de fabricação de 07 hidro geradores e  equipamento 

de excitação, fornecidos pela Asea Brown Boveri, 07 transformadores de energia fornecidos pela Toshiba  
do  Brasil,  28  painéis de controle e proteção fornecidos pela Siemens  do  Brasil  e  65 toneladas de torres 
de transmissão fornecidos pela SBE para o projeto de expansão do vale do Zongo na Bolivia. Os serviços 
foram fornecidos pela CI Power Monenco do Canada. 

 Serviços de expedição, inspeção, fundição, fabricação, embalagem e carregamento no navio para MTB 
Quality Consultants - EUA, de 3 bombas hidráulicas fornecidas pela KSB -   Brasil para McDermott 
Engenharia em Houston - EUA. 

 Inspeção, expedição e monitoramento da qualidade, durante a fabricação de componentes para conjuntos 
completamente novos de 10 turbinas Kaplan, including cubos, pás, palhetas diretrizes, eixos, defletores, 
pistões, etc para reabilitação da Central de Energia Wanapum  –  Distrito de Utilidade Pública do Grant 
County nos EUA. 

Montagem de pás no cubo - VSY Verificação dimensional do eixo - DIMGB
 Inspeção e  monitoramento da qualidade para a GE Hydro Inepar durante fabricação   pela Voith - Brasil, 

de 16 pás Francis para a central de Energia Dao Chao Shan na China.  
 Inspeções mecânicas, soldagem, exames de END, monitoramento da fabricação e expedição durante 

fabricação dos equipamentos mecânicos fornecidos por diversas companhias para as linhas de compactação 
das Unidades Operacionais de Vassouras, Vale do Rio Doce – Sergipe - Brasil. 
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 Emissão de documentação da qualidade, execução de inspeções eletromecânicas, inspeções de soldagem, 
exames de END, fiscalização de obra durante a montagem dos equipamentos na usina, monitoramento de 
fabricação nos sub-fornecedores e expedição durante fabricação e montagem no local de 7 hidro geradores 
de 120 MVA, 15.0 kV, 60 Hz fornecidos pela Alstom Canada/Brasil para a Central de Energia Rocky  
Reach - Chelan County Public Utility District – EUA. 

Montagem completa do novo estator Montagem completa do novo rotor
 Inspecão e monitoramento da qualidade para a GE Hydro Inepar durante fabricação pela Voith - Brazil, de 

28 pás Francis para Central de Energia Campos Novos no Brasil. 
 Inspeções mecânicas, soldagem, exames de END, monitoramento da fabricação e expedição durante 

fabricação dos equipamentos mecânicos fornecidos por diversas companhias para as linhas de compactação 
das Unidades Operacionais de Vassouras, Vale do Rio Doce – Sergipe - Brasil. 

 Qualificação dos fornecedoresde perfís de aço na Espanha para Sade Vigesa Industrial e   Serviços – Brasil. 
 Emissão de documentação da qualidade, execução de inspeções eletromecânicas, soldagem, exames de 

END, monitoramento da fabricação dos fornecedores, expedição durante fabricação, fiscalização e controle 
da qualidade durante a montagem no local de 1 hidro gerador 75 MVA, 13.8 kV, 60 Hz fornecidos pela  
Alstom Canada   para a central de Energia Fort Peck – US Corps of Engineers – EUA. 

 Inspeção, expedição e monitoramento da qualidade durante fabricação dos componentes para conjuntos 
completamente novos de 10 turbinas Francis , incluindo coroa e cinta da turbina para a Central de Energia 
Omkareshar – India, fornecida pela Kvaerner – Romênia, para Voith Siemens Brasil. 

 Emissão de documentação da qualidade, execução das inspeções eletromecânicas, soldagem, exames de 
END, monitoramento da fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação e fiscalização e 
controle da qualidade durante a montagem no local de 1 hidro gerador de 110 MVA, 13.8 kV, 60 Hz 
fornecido pela  Alstom Canada   para McNary Power Plant – US Corps of Engineers – EUA. 

Montagem do novo enrolamento do estator Montagem da unidade
 Execução de inspeções eletromecânicas, inspeções de soldagem, exames de END,                            

monitoramento da fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação de 3 turbinas e componentes 
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de hidro-geradores para Manitoba Hydro – Canada, fabricada pela GE/Andritz Hydro Brazil – Brasil para a 
Hidrelétrica Wuskwatim, Canada.  

 Emissão de documentaçao da qualidade, execução de inspeções eletromecânicas, soldagem, exames de 
END, monitoramento da fabricação dos fornecedores e expedição durante montagem no local de 2 hidro 
geradores de 128.86 MVA, 13.8 kV, 138.5 rpm, 60 Hz  fornecidos pela  Alstom Canada  para a Central de 
Energia Shasta Dam– US Bureau of Reclamation - EUA. 

 Serviços de consultoria para Wood Group Inc. relacionados à falhas elétricas de um hidro gerador de 28 
MVA, 13.8 kV, 60 Hz, 600 Rpm, Série 25248 – Central de Energia Tesla - Colorado Springs Utilities – EUA. 

 Emissão de documentaçao da qualidade, execução de inspeções eletromecânicas, soldagem, exames de 
END, monitoramento da fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação e fiscalização e 
controle da qualidade durante montagem no local de 10 hidro geradores de 25 MVA, 13.8 kV, 60 Hz 
fornecidos pela Andritz Austria para a Central de Energia Rock Island - Chelan County Public Utility 
District – EUA.  

Inspeção na fábrica da Andritz Austria durante montagem do núcleo do estator

Inspeção durante montagem da turbine na obra
 Expedição, inspeções durante fabricação e fiscalização e controle da qualidade durante a montagem no 

local de equipamentos e materiais fabricados pela Voith Siemens Brasil e Canada para 3 hydro geradores 
de 120 MVA, 14.4 kV, 60.0 HZ para a Central de Energia Noxon Rapids - Avista Corporation – EUA. 



BQS – Brazil Quality Services Ltda Page 8 

8

Medição de tan delta em barra do estator Teste de vida em barras do estator

Inspeção durante montagem da unidade 4 Inspeção durante montagem da unidade 5
 Execução de inspeções eletromecânicas, inspeções de soldagem, exames de END, monitoramneto da 

fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação de 4 turbinas e componentes de hidro-
geradores para Pend Oreille PUD – EUA, fabricado  pela VATech – Austria para a Central de Energia Box 
Canyon - EUA. 

Inspeção da carcaça do estator – VATech, Austria
 Execução de inspeções eletromecânicas, inspeções de soldagem, exames de END, monitoramento da 

fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação de  componentes de 3 hidro geradores para o 
projeto Hydro Quebec, Eastmain – Canada, fabricado pela Voith Hydro Brazil - Brasil. 

 Serviços de Consultoria para Promon Engenharia do Brasil relacionado a garantia da qualidade e inspeções 
durante projeto, fabricação e teste para 2 turbinas de vapor e turbo geradores de 300 MW, 60 HZ, 3600 
Rpm fabricados pela Harbin Electric Machinery na China para Companhia do Vale - Brasil. 
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 Execução de inspeções eletromecânicas, inspeções de soldagem, exames de END, monitoramento da 
fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação de componentes de 11 hidro-geradores para os 
projetos Ohio River e Medhal – MWH - Estados Unidos, fabricado pela Voith  Hydro Brazil - Brasil.

 Serviço de inspeção e diligenciamento de fabricação de 4 motores de 10200 kW, 11000 Volts, pela WEG 
do Brasil para a Dresser Rand da França.

Inspeção e diligenciamento de motores 10200 KW
 Emissão de documentaçao da qualidade, execução de inspeções eletromecânicas, soldagem, exames de 

END, monitoramento da fabricação dos fornecedores e expedição durante fabricação e montagem no local 
de 2 hidro geradores fornecidos pela Alstom Hydro Power Canada e Brasil para a central de Energia Lake 
Chelan - Chelan County Public Utility District – EUA.  

 Serviços de diligenciamento e inspeção de fabricação e ensaios de rotina e de tipo de 12 transformadores de 
230 MVA, 500kV, 60 Hz fabricados pela Areva do Brasil para a Northeast Utilities – EUA. 

 Inspeções mecânicas e END de eixos forjados na Itália fornecidos por várias companhias de forjamento 
Italianas tais como  Fomas, Monchieri e Asfo para Voith Siemens Brasil. 

Exames de END em eixo forjado para hidro geradores - Itália
 Inspeção, expedição e monitoramento da qualidade, durante a fabricação de componentes para conjuntos 

completamente novos de 10 hidrogeradores de 120 MVA, 13.8 kV, 60.0 Hz, incluindo carcaça do estator, 
cubo do rotor, aranha do rotor, anél magnético do rotor, polos do  rotor, transformadores elevadores. 

 Serviços de fiscalização e controle da qualidade durante montagem na obra para reabilitação da Central de 
Energia  Wanapum  –  Distrito de Utilidade Pública do Grant County nos EUA. 
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Ensaio de indução do núcleo do estator obra Montagem do anél magnético na obra
 Execução de inspeções mecânicas, inspeções de soldagem, exames de END, diligenciamento e 

monitoramento  da fabricação de fornecedores e expedição durante fabricação de componentes para 
turbinas e geradores para Alstom do Brasil sendo esse equipamentos fabricados por fornecedores gerais no 
Brasil e exterior. 

 Serviços de inspeção e diligenciamento de fabricação de equipamentos fabricados pela ENERG, e sub-
fornecedores em geral para a usina Ibitinga da AES Tietê, incluindo componentes dos geradores, turbinas, 
painéis em geral, transformadores, reguladores de tensão e velocidade, seccionadoras, disjuntores, cabos e 
equipamento de automação. 

 Serviços de inspeções durante a fabricação e fiscalização de montagem e de segurança e controle da 
qualidade durante a montagem na obra de equipamentos fabricados pela Gevisa, Energ, Siemens e sub-
fornecedores em geral para a usina Caconde e Ibitinga da AES Tietê, incluindo componentes dos geradores, 
turbinas, painéis em geral, transformadores, comportas, reguladores de tensão e velocidade, seccionadoras, 
disjuntores, cabos e equipamento de automação. 

CCM em montagem, projeto Caconde Painel de proteção em montagem, Caconde
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Ibitinga, fiscalização de montagem das 
tubulações

Caconde, fiscalização de segurança durante 
montagem do enrolamento do estator UG1

 Fornecimento de serviços de acompanhamento de fabrição de bobinas estatóricas para 2 hidro geradores de 
fornecidas por Wood Group/Turbo Care, Farmington, Novo México para usina Parker Dam da US Corps – 
Estados Unidos. 

Inspeção durante a fabricação de bobinas sistema pré-impregnado
 Acompanhamento de fabricação, diligenciamento e inspeções durante fabricação e testes de rotina e tipo de 

14 transformadores monofásicos de 120/160/200 MVA, 345/115 kV fornecidos pela Alstom do Brasil para 
a Northeast Utilities – Estados Unidos. 

Inspeção de transformadores de potência – Fabricante Alstom do Brasil
 Serviço de inspeção, diligenciamento e fiscalização de fabricação de 6 motores de indução de 600 HP, 60 

Hz, 4,0 kV para a Constellation Nuclear Power Inc, Estados Unidos, fabricados pela GE do Brasil (Gevisa).  
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 Acompanhamento de fabricação, diligenciamento e inspeções durante fabricação e testes de rotina e tipo de  
transformadores trifásicos de 166.67 MVA, 400/16 kV fornecidos pela WEG do Brasil para a AES Tietê – 
Brasil. 

Inspeção de transformadores de potência – Fabricante WEG do Brasil
 Serviços de inspeções eletromecânicas em geral em fornecedores da Alstom Brasil. 
 Fornecimento de técnicos de segurança do trabalho, planejadores e administrativos para as usinas Ibitinga, 

Caconde, Barra Bonita, Promissão, Bariri e Nova Avanhandava da AES Tietê.
 Fiscalização de fabricação, diligenciamento e testes finais (FAT) de 6 motores de grande porte para a 

Chevron dos Estados Unidos fabricados pela GE Motors do Brasil.

Manufacturing surveillance and FAT of motors 
 Suporte técnico para o consorcio Gicon fazendo gerenciamento das unidades em operação na usina 

hidrelétrica Santo Antonio (50 unidades geradoras) instaladas no rio Madeira, em Porto Velho, Rondonia.
 Serviços de inspeção de fabricação de tanques de polipropileno para a Xylem do Brasil, envolvendo 

inspeções de solda e dimensionamento.
 Suporte para a Alstom Canadá durante fabricação de polos para usina de bombeamento do projeto Helms 

da Pacific Gás dos Estados Unidos, composto de 3 unidades de 390 MVA. O suporte técnico envolveu 
verificações de projeto, diligenciamentos de fabricação, acompanhamento de testes eletromecanicos, 
verificações de embalagem, transporte e documentação técnica.
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Inspeção de polos para motor bomba da Pacific Gás, USA – Fabricante Alstom do Brasil
 Inspeções e diligenciamentos durante fabricação e testes de equipamentos diversos fornecidos pela SMAR 

para a PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY. Os services consistiram de inspeção dimensional, visual, 
testes elétricos, testes mecânicos, testes de pressão e verificação da pintura.

Visual, dimensional e testes elétricos de materiais fornecidos pela Smar, Brazil

Inspeção de reparos de polos para hydro gerador da usina Brownlee da Idaho Power, USA – 
Fabricante IPC Portland
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5.2 SERVIÇOS MAIS IMPORTANTES FORNECIDOS PELA BQS – MONTAGEM 

 Montagem da turbina Francis de 83000 CV, unidade 01 da Central de Energia Paulo Afonso para GE 
Hydro Inepar - Chesf - Brasil.  

 Montagem completa de equipamentos e serviços de fiscalização e controle da qualidade na obra para duas 
Centrais de Energia de pequeno porte (PCH) incluindo montagem de  4 hidro-geradores de 10 MVA, 13.8 
kV, 60.0 HZ, 4 turbinas de bulbo horizontais, todos painés e cabeamento para as Centrais de Enegia Queluz 
e Lavrinhas da Usina Paulista Lavrinhas Energia Ltda no Brasil. Os equipamentos foram fornecidos pela 
Alstom Hydro Brazil. 

Montagem completa da PCH – Queluz e Lavrinhas
 Reparo completo de um hidro gerador unidade 4 da Central de Energia Chavantes de 115    MVA, 13.8 kV, 

60 Hz, para General Electric Hydro Brazil – Duke Energy - Brasil. 
 Correções do efeito corona e substituição das cunhas do estator de 4 hidro geradores da Central de Energia 

Salto Santiago de 355 MVA, 19.0 kV, 60 Hz, para Tractebel Energy -  Brasil.  
 Desmontagem e re-montagem depois de reparo completo de 2 hidro geradores de 75 MVA, 13.8 KV, 60 

HZ para Alstom Power Brazil na Central de Energia Coaracy Nunes– Amapa – Brasil. 
 Completa desmontagem e re-montagem de 1 hidro gerador de 110 MVA, 13.8 Kv, 60 Hz, para Asltom 

Power Brazil – Central de Energia Jupiá - Brasil. 
 Montagem de equipamentos para uma unidade geradora de 78 MVA, 13.8 kV, 60.0 Hz para a UHE Nilo 

Peçanha, Light, incluindo montagem do nucleo do stator, enrolamento do estator, recuperação do rotor e 
reisolação dos polos do rotor. Os equipamentos foram fornecidos pela Alstom Hydro Brazil. 

Reisolação dos polos do rotor e montagem do enrolamento do estator – Nilo Peçanha
 Completa desmontagem, serviços de manutenção e montagem de 1 turbina Kaplan de 110 MW para 

Alstom Power Brazil - Central de Energia Jupiá - Brasil.  
 Montagem completa de uma central de energia de pequeno porte (PCH) incluindo montagem de 3 hidro-

geradores de 10 MVA, 13.8 kV, 60.0 HZ, uma sub-estação completa, 3 turbinas horizontais Pelton, todos 
painéis e cabeamento para a Pequena Central de Energia Porto Franco no Brasil. Os equipamentos foram 
fornecidos pela Andritz do Brazil.  
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Montagem completa da PCH – Porto Franco
 Desmontagem, reparo completo no local e montagem de 90 polos do rotor para 1 hidro   gerador de 230 

MVA, unidade 04 da central de energia Moxoto para Alstom Brazil. 
 Substituição das cunhas do estator de um hidro gerador unidade 1 da Central de Energia Serra da Mesa de  

270 MVA, 13.8 kV, 60 Hz, para Alstom Power Brazil.  
 Montagem completa de equipamentos para uma Central de Energia de pequeno porte (PCH) incluindo 

montagem de 2 hidro-geradores de 10 MVA, 13.8 kV, 60.0 HZ, 2 turbinas de bulbo horizontais, todos 
painés e cabeamento para a Central de Enegia Sitio Grande da Neoenergia no Brasil. Os equipamentos 
foram fornecidos pela Andritz Hydro Brazil.  

 Serviços de supervisão e montagem de um enrolamento completo de 1 hidro gerador de 17 MVA, 13.8 KV, 
50 Hz para Alstom Power Brazil em Matala, Angola – Africa. 

 Fornecimento de mão de obra especializada para montagens eletromecânicas para a Andritz do Brasil no 
sistema homem hora onde e quando necessário. Fornecimentos foram feitos para usina Mascarenhas e 
Cacheira Dourada.

6. LISTA DE CLIENTES: 

Public Utility District of Grant County – EUA 
MTB Quality Consultants Inc. - EUA 
McDermott Engineering Inc. - EUA 
CI Power Monenco  - Canada 
GE Hydro Inepar - Brasil 
Cemig - Centrais Elétricas de Minas Gerais 
Sade Vigesa Industrial e Serviços S.A. - Brasil 
Sesa Servicios Energéticos S.A. - Bolivia 
Gerasul - Centrais Energ. do Sul do Brasil S.A. 
Helmut Mauell – Brasil 
Asea Brown Boveri - Brasil 
Tractbel Energy - Brasil 
Duke Energy - Brasil 
GE Energy Ltda – Brasil 
GE Energy Inc – Canada 
Companhia Vale do Rio Doce - Sergipe – Brasil 
Bunge alimentos – Brasil 
Voith Hydro – Brasil 
Public Utility District of Chelan County – EUA 
Voith Hydro – EUA 
Sulzer do Brazil – Brasil. 
Avista Corporation – EUA 
Tacoma Power – EUA                                                        

QCS – França. 
Northeast Utilities – EUA 
Krones S.A. – Brasil 
Constellation Energy – EUA 
Andritz do Brasil – Brasil 
VALE - Brasil 
BP Tropical Energy – Brasil 
Hydro Quebéc – Canada 
Manitoba Hydro – Canada 
Chevron/Orca – EUA 
PES Rosignano – Italia 
Mac-Millan LLC – EUA 
ABS Group – Brasil 
Asco – Iran 
Alstom Power – Canada 
Promon Engenharia – Brasil. 
Englobe – Canada. 
Celmec S.A. – Panama. 
PROQC International – EUA 
Pend Oreille PUD – EUA 
MWH  Americas Inc.– EUA 
AES Tiete – Brasil 
IQC – EUA.
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Turbo Care – EUA 
Tecmor – EUA 
MTB – EUA 
VA Tech – Brasil 
Idaho Power Company - EUA 
Puget Sound - USA 

Xylem – EUA 
Falat (Golfo Pérsico) – Iran 
NYPA – EUA 
Stantec – EUA 
NB Power - Canadá 


