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RESUMO 
 

Com o crescente avanço tecnológico, empreendimentos da construção civil se tornam 

cada vez mais complexos e abrem espaço para o emprego de novos conhecimentos 

para sua gestão e realização. Trabalhar com pessoas de diferentes níveis de intelecto e 

experiências, nos faz revisar conceitos internos, abrindo-nos para novos conceitos e 

ensinamentos. Quando se está cercado por líderes que lhe ajudam em todas suas 

dúvidas a experiência é internalizada mais facilmente.  O entendimento de conceitos, 

métodos e resultados, é o objetivo a ser alcançado no emprego de estagiários em obras 

de grande e/ou pequeno porte, reforçando a importância de serem inseridas novas 

ideias e conhecimentos no desenvolvimento de todo o projeto. O presente relatório de 

estágio norteou-se em apresentar toda experiência vivenciada no acompanhamento das 

rotinas de manutenção de obra realizadas pelo Consórcio Operador do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco ( PISF), e a descrição das atividades administrativas 

efetivadas que envolvem a supervisão, controle, programação e acompanhamento 

técnico do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco. 

 

Palavras-chave: Transposição do Rio São Francisco; Acompanhamento Técnico; 

Canteiro de Obras; Gerenciamento de Obras. 
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ABSTRACT 

 

With the growing technological advances, civil construction projects become increasingly 

complex and make room for the use of new knowledge for their management and 

implementation. Working with people of different levels of intellect and experience makes 

us review internal concepts, opening us to new concepts and teachings. When you are 

surrounded by leaders who help you with all your questions, the experience is more 

easily internalized. Understanding concepts, methods and results is the objective to be 

achieved when hiring interns in large and/or small projects, reinforcing the importance of 

inserting new ideas and knowledge in the development of the entire project. This 

internship report was guided by presenting all the experience lived in monitoring the 

maintenance routines of the works carried out by the PISF Operator Consortium, and the 

description of the administrative activities carried out involving the supervision, control, 

programming and technical monitoring of the East Axis Integration Project San Francisco 

River. 

 

Keywords: São Francisco River Transposition; Technical Monitoring; Construction Site; 

Construction Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura 

hídrica do País, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Conforme 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o Projeto São Francisco foi a mais 

consistente alternativa estrutural para o fornecimento adequado de água à região. 

Os dois eixos englobam a construção de 13 aquedutos, 9 estações de 

bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações de 230 quilowatts, 270 quilômetros 

de linhas de transmissão em alta tensão e quatro túneis, incluindo o maior túnel da 

América Latina para transporte de água  

As obras do Projeto São Francisco passam pelos seguintes municípios no 

Eixo Leste: Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia em Pernambuco; e Monteiro, na 

Paraíba. Estudos e avaliações técnicas foram realizados (estudos de impacto 

ambiental, de inserção regional, de viabilidade técnica, econômica e hidrológica) 

conforme diretrizes do Plano Decenal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 

concluído pela Agência Nacional e Águas (ANA). A integração das bacias do São 

Francisco representa uma extraordinária contribuição para amenizar o sofrimento 

das populações mais castigadas e auxilia no desenvolvimento das regiões do 

Semiárido.  

O presente relatório de estágio supervisionado para a conclusão do curso, 

tem como norte apresentar toda experiência vivenciada no acompanhamento das 

rotinas de manutenção de obra realizadas pelo Consórcio Operador do PISF, e a 

descrição das atividades administrativas efetivadas que envolvem a supervisão, 

controle, programação e acompanhamento técnico do Eixo Leste do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco. 

Os relatos descritos no trabalho são embasados nas disciplinas de Mecânica 

dos solos, Estruturas de Contenção, Planejamento e Controle de Obras e 

Manutenção Predial; fazendo a junção da teoria e prática, vistos na sala de aula e 

aplicado a atuação no campo do estágio. Tal fato, agregou ganhos para a formação 

como Tecnólogo em Construção de Edifícios assim como também foi grande aliado 

a todo conhecimento adquirido ao longo do curso no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Monteiro.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Relatar as atividades, funcionamento e acompanhamento das rotinas de 

manutenção de obra realizadas pelo Consórcio Operador do PISF. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever as atividades desenvolvidas durante o acompanhamento na área de 

manutenção das estruturas e Canteiro de Obras do PISF; 

• Apresentar as experiências práticas adquiridas na empresa ao longo do 

estágio supervisionado; 

• Analisar a atuação das equipes de manutenção do Eixo Leste. 
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3. RELATÓRIO DE ESTÁGIO   

3.1. Identificação da Empresa   

3.1.1. Local do estágio e aspectos físicos da empresa   

 

A empresa Consórcio Operador do PISF – Magna/ Vector/JPW, é a unidade 

de desenvolvimento do estágio, a sede da empresa situa-se na Rua Dom Pedro II n° 

331, CEP 90550-142, São João, Porto Alegre - RIO Grande do Sul. O local do 

estágio situa-se canteiro de obras do Rio da Barra, 56600-000, Sertânia - 

Pernambuco, com CNPJ: 36.564.036/0001-45 

O Consórcio Operador do PISF é a junção de três empresas, constituído 

pelas empresas Magna Engenharia Ltda., Vector Sistemas de Automação Ltda e 

JPW Engenharia Elétrica Ltda., as mesmas foram contratadas pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, para 

prestação de serviços de operação e manutenção das infraestruturas do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 

(PISF). 

As unidades possuem sites próprios contendo as informações sobre missão, 

visão, valores e atuação, exceto o Consórcio Operador do PISF. Os endereços das 

páginas web são: <https://www.jpweng.com.br/>, < https://www.magnaeng.com.br/>, 

< http://www.vector.com.br/>.  

O Consórcio está instalado em dois canteiros de obras com partições do tipo 

escritório, alojamento e refeitório, que satisfazem as necessidades de realizar e 

executar as atividades no campo e canteiro. A primeira unidade fica localizada no 

Rio da Barra e oferece apoio para o Trecho II, que abrange de custódia-PE a 

Monteiro-PB, o segundo escritório é uma ramificação do primeiro, dando apoio ao 

trecho I, que abrange de Itaparica-PE a Custódia-PE. Os dois estão contidos dentro 

deste trecho, porém não restrito a eles, sendo que as equipes de ambos os trechos 

podem realizar atividades ou prestar apoio a equipe do outro trecho. 
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3.1.2. Dados Referentes ao estágio   

O estágio supervisionado no Consórcio Operador do Projeto de Integração do 

Rio São Francisco é na modalidade aluno-trabalhador, sendo que se iniciou no dia 

18 de fevereiro de 2021 e concluiu-se no dia 24 de maio de 2021, porém o vínculo 

empregatício não se limita a esta data. O mesmo teve carga horária semanal de 30 

horas sendo estas distribuídas em 06 horas diárias, totalizando 400 horas ao total. 

Teve como professor orientador do estágio Esp. Adri Duarte Lucena e como 

supervisor a Engenheira Civil Bruna Adams – CREA: MT-50017. 
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3.1.3. Dados Referentes a empresa   

 Como descrito anteriormente a empresa é um consórcio de três grandes 

empresas, sendo elas: Magna Engenharia, Vector Sistemas de automação e JPW 

Engenharia Elétrica. Ambas são empresas renomadas e muito bem-conceituadas. 

Apresento aqui um breve resumo de cada uma: 

Com princípios e valores como ética, confiança, credibilidade e 

sustentabilidade, a Magna Engenharia é uma das primeiras empresas de engenharia 

do Brasil a adotar o Programa de Compliance. Valorizando a transparência de dados 

junto à instituições e sociedade como um todo, realizando a prática das melhores 

normas e procedimentos contábeis e financeiros na administração de negócios, 

garantindo a solidez e segurança dos consorciados, parceiros e clientes. Em mais 

de 50 anos de atuação, é destaque no setor de engenharia consultiva em 

empreendimentos de infraestrutura. Utilizam aplicação de tecnologias inovadoras em 

projetos, como o BIM, possibilitando agilidade na tomada de decisão e entrega de 

projetos, excelência nas soluções para os clientes e para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil. 

A VECTOR, fundada em 1991, é uma empresa especializada no 

planejamento e execução de obras e serviços de Engenharia Elétrica e de 

Automação, nos ciclos de projeto, construção, manutenção e revamp de sistemas, 

plantas e unidades operacionais em segmentos como: Saneamento Básico, Meio 

Ambiente, Energia Elétrica, Petróleo e Gás, Indústria, Hidro meteorologia, Irrigação e 

Recursos Hídricos. Conta com uma equipe de colaboradores com larga experiência 

e capacitação técnica, o que a permite oferecer soluções inovadoras e 

personalizadas em projetos dos mais variados portes e complexidades, colaborando 

com as administrações públicas e privadas na otimização de custos e melhoria 

contínua da qualidade de seus processos e recursos. Experiente em contratos, as 

soluções de automação da Vector permitem o eficaz controle, supervisão e 

gerenciamento de plantas e processos industriais, compreendendo as tecnologias 

de Instrumentação, Sistemas de Controle (DCS e HDCS), Redes Digitais e Sistemas 

Supervisórios. 
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Há mais de 30 anos, desenvolvendo soluções avançadas em engenharia, a 

JPW Engenharia elétrica é uma empresa compromissada em gerar valor para seus 

stakeholders, proporcionando soluções de qualidade em engenharia elétrica, por 

meio do atendimento diferenciado e profissionais altamente especializados. Ao longo 

das últimas 3 décadas desenvolveu projetos e parceria com grandes empresas, 

como a CHESF, PETROBRÁS, SIEMENS, CONDEVASF, entre outros grandes 

players. Toda essa extensa lista de parcerias a fez uma empresa referência 

reconhecida pelo setor industrial brasileiro pela qualidade na prestação de serviço, 

consultoria e assessoria em sistema elétrico. 

Portanto, o Consórcio COP com a colaboração mútua destas três empresas é 

responsável pelos serviços referentes a prestação de serviços de operação e 

manutenção das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco no 

eixo Leste. O Eixo Leste parte do Reservatório de Itaparica, no município de 

Floresta, seguindo em direção leste no Estado de Pernambuco até atingir o Estado 

da Paraíba. É composto por 06 estações de bombeamento (EBVs), 12 Tomadas 

D'Água de Uso Difuso (TUDs) e 11 Estruturas de Controle (ECs), a seguir 

apresentadas: 

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO (EBVs) 

• EBV-1; 

• EBV-2; 

• EBV-3; 

• EBV-4; 

• EBV-5;  

• EBV-6. 
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TOMADAS D`ÁGUA DE USO DIFUSO(TUDs) 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Areias; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Braúnas; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Mandantes; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Salgueiro; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Muquém; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Cacimba nova; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Bagres; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Copiti; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Moxotó; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Barreiros; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Campos; 

• Tomada D'Água de Uso Difuso em Barro Branco. 

 

ESTRUTURAS DE CONTROLE(ECs) 

• Estrutura de Controle - Res. Areias; 

• Estrutura de Controle - Res. Braúnas;  

• Estrutura de Controle - Res. Salgueiro;  

• Estrutura de Controle - Res. Muquém; 

• Estrutura de Controle - Res. Bagres; 

• Estrutura de Controle - Res. Copiti; 
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• Estrutura de Controle - Res. Barreiros; 

• Estrutura de Controle - Res. Campos; 

• Estrutura de Controle - Res. Barro Branco; 

• Estrutura de Controle - Res. Barro Branco derivação Ramal do Agreste; 

• Estrutura de Controle da Adutora Monteiro. 

 

As Figuras 1 e 2, apresentam, respectivamente, o mapa de localização do 

Eixo Leste, incluindo as bases operacionais do COP (Consórcio Operador do Pisf) e, 

esquematicamente, as principais estruturas do sistema hidráulico. 

 

Figura 1 – Mapa de localização do Eixo Leste do PISF, incluindo as bases operacionais do Consórcio Operador 

 

Fonte: Consórcio Operador, 2021 
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Figura 2 – Principais estruturas do sistema hidráulico do Eixo Leste do PISF 

 
Fonte: Consórcio Operador, 2021 

 

Considerando a situação atual do PISF, de conclusão e comissionamento de 

obras, as atividades são executadas parcialmente, não estando o COP (Consórcio 

Operador do Pisf) responsável por todas as obras. As atividades de operações 

levam em consideração o planejamento operacional e demandas estabelecidas para 

as estruturas do PISF – Eixo Leste. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1. Funções Gerais  

 Entre diversas atividades realizadas pelo Consórcio COP, as principais 

ligadas ao Gerenciamento de obra, são as de controle de operações Civil, 

segurança de barragens, elétrico e hidromecânico, as quais atuam em conjunto a fim 

de oferecer o melhor e o mais eficaz desempenho possível. 

 A partir do conhecimento adquirido em sala de aula, várias ações foram 

colocadas em práticas como: definição e implementação dos procedimentos de 

controle de equipes, com padronização de rotinas de tramitação de documentos 

técnicos e administrativos, desenvolvimento e implantação de um plano de ações 

para divulgação de informações das atividades realizadas pelo COP, para o 

Ministério do Desenvolvimento Regional, CODEVASF e Governo Federal. 

 Desenvolvimento de formulação, formatação, veiculação e registro de 

informações, assim como verificação da conformidade das obras e serviços aos 

preceitos pré-estabelecidos em contrato. Responsável também por elaborar 

relatórios de acompanhamento de manutenção preditiva do Eixo Leste.  

4.2. Supervisão  

 Tendo em vista que a empresa de estágio é responsável pela fiscalização da 

execução das obras e que o tecnólogo pode orientar, fiscalizar e acompanhar as 

atividades e as equipes no canteiro de obras, além de fazer o controle técnico dos 

materiais e dos processos empregados, pode-se realizar acompanhamento na 

atuação da mesma quanto ao atendimento às exigências estipuladas no contrato.  

Cada estrutura do trecho II foi visitada, foram observados os Relatórios 

Diários de Obras (RDO) elaborados pela empresa, bem como a checagem se os 

registros nele apontados estão de acordo os previamente planejados, com as 

premissas contratuais e a realidade verificada no campo. Em sequência, as Fotos 

mostram parte das estruturas visitadas, todas são de autorias própria e foram 

fotografadas em 2021: 
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Foto 1 – Subestação Elétrica E6  Foto 2 – Adutora do Pajeú 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

Foto 3 – Comporta de Segmento de Barro Branco  Foto 4 – Tomada D’água de Uso difuso de Moxotó 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

Foto 5 – EBVII (Pertencente ao Ramal do Agreste)  Foto 6 – Forebay da Estação de Bombeamento VI 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 
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Foto 7 – Vista Plana da EBV-5 e SE-E5  Foto 8 – Reservatório Barreiros 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

Foto 9 – Vertedouro e Tomada D’água de Barreiros.  Foto 10 – Canteiro de Obras do Lote 11 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

 

 

4.3. Obras Civis  

Acompanhou-se os serviços de inspeção realizados pelas equipes de engenheiros, 

consistindo no acompanhamento das inspeções de obras, manutenção e rotinas de 

campo. Foram analisados se os serviços de manutenção previamente pré-

estabelecidos foram atendidos, ao mesmo tempo que era observado se novos 

serviços não previstos se faziam necessários de serem realizados.  



   IFPB – CAMPUS MONTEIRO                                                                      RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Portanto, favoreceu mediante controle técnico administrativo a habilidade que 

consiste em prever eventuais atrasos no cronograma manutenção. A seguir, 

constam fotos que mostram os serviços de inspeção ou de reparo realizados em 

prédios do PISF, nas motobombas, no entorno do canal e barragens.: 

 

Foto 11 – Acompanhamento de obras e rotinas 

administrativas executadas no Canteiro de Obras 
 Foto 12 – Acompanhamento de inspeção de 

deslocamento da estrutura de contenção dos 

reservatórios 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

Foto 13 – Acompanhamento de inspeção dos 

entornos dos reservatórios 
 Foto 14 – Acompanhamento de inspeção de 

Tubulação de água 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 
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Foto 15 – Acompanhamento de manutenção em 

transformador da SE-E6) 
 Foto 16 – Acompanhamento de inspeção de serviços 

de limpeza no entorno da transposição 

 

 

 
Fonte: Autor, 2021  Fonte: Autor, 2021 

 

 

4.4. Acompanhamento, Controle de Obras e Relatórios 

No âmbito do trabalho, as atividades a serem executadas, tem de seguirem 

metas traçadas anteriormente a execução, para tal, destacam-se o controle 

excepcional com os planejamentos de obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco – PISF. Nos mesmos destacam-se os relatórios e programações, ao qual 

notoriamente percebe-se a assertividade da análise e acompanhamento. 

De forma diária, são transcritas as atividades executadas, fazendo-se 

relatórios minuciosos constando as descrições das atividades executadas, 

anexando-se fotos do início ao fim do procedimento. Cada etapa é planejada da 

seguinte forma: 

1. Primeiro temos a programação mensal, a qual prevê todas as 

atividades que serão executadas ao longo do mês. 

2. Toda a programação vira ordens de serviços, as quais serão 

executadas por nossos colaboradores ao longo do dia. 

3. É feito o registro do que está sendo executado, e logo após, é enviado 

a descrição junto com fotografias das atividades para os técnicos de 

obra. 
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4. Os técnicos as registram no RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS e no 

relatório mensal de atividades. 

5. É dado baixa da atividade executada nos relatórios mensais, 

quinzenais e semanais, para que assim, automaticamente o sistema 

preveja a próxima manutenção. 

Dessa forma certifica-se os procedimentos adotados para as manutenções previstas 

nos contratos; controlando-se todas as pendências que vão surgindo ao longo do 

ano. Todos esses procedimentos são padronizados e acompanhados por 

profissionais altamente e devidamente qualificados. Abaixo pode-se ver os modelos 

dos cronogramas e programações: 

Figura 3 – Modelo de programação de atividades 

 

Fonte: Consórcio Operador, 2021 

 
 

Figura 4 – Modelo de programação de atividades executadas 

 

Fonte: Consórcio Operador, 2021 
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4.5. Relatório de atividades de operações 

 
Atuar na manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco – 

PISF é uma responsabilidade muito grande, principalmente por as verbas 

advirem do governo federal, então as atividades são todas registradas em um 

relatório fotográfico, que contém fotos e descrição de todas as atividades 

executadas ao longo do mês.  

Tal relatório contém informações das manutenções realizadas, 

atividades não previstas que precisaram serem executadas e recursos 

utilizados para a conclusão das atividades.  

 
Figura 5 – Capa do relatório de atividades executadas 

 

Fonte: Consórcio Operador, 2021 
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5.CONCLUSÃO 

 
O estágio supervisionado é transformador na experiência de 

compreensão dos ensinamentos transmitidos em sala de aula, viver tudo isso 

na prática com situações reais é desafiador e agregador, nos permitindo fazer 

análises dos procedimentos executados e se os mesmos estão em conformidade 

com as boas práticas e normas vigentes. 

Trabalhar com pessoas de diferentes niveis de intelecto e experiências, 

nos faz revisar conceitos internos, abrindo-nos para novos conceitos e 

ensinamentos. Quando está cercado por lideres que lhe ajudam em todas suas 

dúvidas a experiência é internalizada mais facilmente. 

Pode-se comprovar ao longo deste periodo o cuidado em se programar 

algo, afim de ser o mais assertivo possivel, e como programações bem 

executadas minimizam custos e operações. A experiência de liderança e 

administrativa me fez enxergar que as vezes é preciso doar-se para que o 

outro sinta-se motivado a executar com o máximo de zelo possivel aquilo que 

foi requerido a ele. 

As atividades foram focadas principalmente no acompanhamento das 

rotinas de manutenção de obra realizadas pelo Consórcio Operador do PISF, 

favorecendo amadurecimento e aprimoramento intelectual e profissional, 

durante o processo de estágio fica-se perceptível que os profissionais de 

campo também são ótimos mestres de ensino  e que estudar é sempre 

benéfico para nossa carreira. 
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