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“Aquele que se empenha a resolver as dificuldades resolve-as antes que elas surjam.” 

Sun Tzu 

 



 

 

RESUMO 

 

A crescente evolução da tecnologia dos aerogeradores, assim como o avanço 

inexorável de empreendimentos eólicos nos sistemas elétricos torna este mercado cada vez mais 

competitivo no sentido do aproveitamento do recurso disponível sem comprometer os ativos do 

parque eólico. Desta forma, observa-se que o uso de ferramentas computacionais para a 

previsão de possíveis falhas baseando no comportamento dos equipamentos elétricos torna-se 

hoje um vasto diferencial no planejamento de manutenção de equipamentos e amanhã, um 

instrumento imprescindível. Possuidor de uma miríade de equipamentos elétricos e mecânicos, 

um aerogerador apresenta variadas formas e circunstâncias as quais a interrupção de sua 

produção pode ser analisada, propiciando o estudo da identificação de padrões nas variações 

dos parâmetros medidos pelos sensores do aerogerador em um estado pré-falta. O presente 

documento tem por objetivo a análise de indicadores de performance e os resultados quando a 

mudança dos tipos de manutenção na planta permite ao empreendimento eólico possuir maior 

grau de confiabilidade. 

 

Palavras-Chave: Aerogerador, manutenção preditiva, manutenção corretiva, 

manutenção preventiva, MTBF, MTTRF, MTBI, MTTRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The growing improvement of wind turbine technology, as well as the inexorable tide 

of wind power generation enterprises in the electrical systems, makes this Market an ever 

growing spiral of competitiveness in the sense of the utilization of the available wind resource 

without compromising the assets of the wind farm. In this sense, the use of computational tools 

can be observed for the forecast of possible faults predicated on the electrical components’ 

behavior turns out to be the upper hand in maintenance planning today, and an indispensable 

tool int he next years to come. A wind turbine generator possesses a myriad of electrical and 

mechanical components, thus allowing a great number of circumstances of power production 

interruption to be analyzed, propitiating the identification of patterns regarding the measured 

data fluctuation from the turbine’s sensor in a pre-fault state. The current document shows the 

analysis of key performance indicators and the results when the change of the types of 

maintenance in a power plant allows the wind farm to have higher reliability. 

 

Keywords: Wind turbine generator, predictive maintenance, corrective maintenance, 

preventive maintenance, MTBF, MTTRF, MTBI, MTTRI. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os empreendimentos eólicos composto pelas unidades aerogeradoras e todos os outros 

equipamentos auxiliares e de proteção necessários para a operação do parque são extremamente 

sensíveis à parada de produção de quaisquer aerogeradores pertencentes à planta, pois 

representam de 1% a 4% da capacidade instalada. Estas paradas de operação de um aerogerador 

podem estar sujeitas a eventos aleatórios como descargas atmosféricas ou restrições no 

despacho de energia por solicitação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), mas em 

sua grande maioria, os eventos de falta de um aerogerador compreendem ações automáticas 

(i.e., parada da máquina para auto lubrificação de componentes) assim como falhas eventuais 

de sobre temperatura de componentes, oscilações de tensão e corrente na conexão do 

aerogerador com a rede, falhas de equipamentos e erros de leitura de vento e potência. 

Permitir que um aerogerador entre em falha sem analisar as condições de operação 

registradas pelo Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) traduz-se em elevado 

risco de geração de energia, haja vista que a condição de falta pode ocorrer durante um intervalo 

de tempo em que a velocidade média de vento seja considerável para o desempenho de 

produção próximo ao nominal da máquina, acarretando em elevadas quantidades de perda de 

geração de energia elétrica. 

Para que se tenha uma melhora no rendimento dos equipamentos de uma planta eólica, 

faz-se necessária a elaboração de estratégias de manutenção que não efetuem paradas de 

máquina demasiadamente longas e que melhorem a confiabilidade do equipamento. Logo, o 

desenvolvimento de sistemas de apoio a decisão baseados em dados do ativo viabiliza a 

elevação do número de manutenções preventivas nos aerogeradores. Nesse caso, os mesmos 

necessitarão de menos manutenções corretivas, reduzindo a quantidade de falhas ocorridas ao 

longo do ano [1]. 

Desta forma, nota-se que a adoção de manutenções baseadas em tempo e manutenções 

preventivas baseada em dados dos equipamentos demonstra ser um mecanismo mais efetivo 

para melhorar a durabilidade e o rendimento dos equipamentos que compõem um aerogerador 

[2], [3]. 

 

1.1 Motivação 

 

O estudo mostra-se relevante pela apresentação de um estudo de caso baseado na 

análise dos Indicadores de um empreendimento eólico através da alteração da filosofia da 
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manutenção. Esta alteração resulta em melhorias no processo de operação dos aerogeradores 

da planta, assim como o seu desempenho na produção de energia elétrica. 

Como o estudo de fontes de geração de energia, principalmente das renováveis, é de 

ampla abordagem para os conceitos técnicos observados na graduação de engenharia elétrica, 

o presente estudo torna-se relevante pois trata das questões inerentes aos equipamentos elétricos 

assim como situações de cunho mais operacional de um empreendimento eólico, as quais 

complementam os desenvolvimentos dos conceitos de engenharia. 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

O objetivo do trabalho é na análise preventiva de falhas orientada a dados. Observa-se 

através do estudo as mudanças na confiabilidade do sistema e da adoção de manutenções 

preventivas baseadas no tempo em comparação com manutenções corretivas, realizadas 

exclusivamente no momento em que é detectada a falha pelo sistema de supervisão. A mudança 

na filosofia de manutenção num empreendimento eólico permite a diminuição da frequência de 

falhas dos componentes da turbina e, por conseguinte, o aumento do tempo disponível para 

plena operação da máquina.  

A verificação dos ganhos na confiabilidade do sistema estudado é realizada através de 

indicadores de performance específicos que relacionam o tempo de operação disponível da 

máquina com a frequência de falhas da mesma. Os resultados relativos a essas análises serão 

comparados entre dois períodos de tempo disponíveis para o estudo em que o primeiro seguia 

uma filosofia de manutenção baseada em falhas e a segunda, uma filosofia de manutenção 

baseada no tempo. Com a adoção do segundo tipo de manutenção, será possível observar que a 

quantidade de manutenções corretivas ocorridas ao longo do segundo ano de análise diminuiu 

consideravelmente em comparação com o primeiro.  

 

1.3 Organização do documento 

 

O presente documento é estruturado em cinco capítulos, contemplando uma base 

teórica para fundamentação do estudo de caso analisado na obra. A seguir apresentam-se em 

termos gerais os assuntos abordados em cada capítulo: 

• O primeiro capítulo apresenta ao leitor a introdução do tema, junto com a 

motivação do estudo e a forma como o documento está estruturado; 
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• O capítulo 2 observa os fundamentos teóricos do trabalho através da revisão da 

literatura; 

• O capítulo 3 apresenta as diferentes estratégias de manutenção e os indicadores 

de performance utilizados para a avaliação; 

• O capítulo 4 apresenta o estudo de caso analisado com a aplicação da filosofia 

de manutenção descrita no capítulo 3; 

• Por fim, o capítulo 5 observa as conclusões do trabalho e proposta de estudos a 

serem realizados a posteriori. 
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2 COMPONENTES DE UM AEROGERADOR 

 

O aerogerador é um conversor eletromecânico de energia em que seu eixo de rotação 

azimutal (i.e., o eixo que contém o rotor da máquina) é movido a depender da velocidade de 

vento que flui através das pás a ele acopladas [4]. Composto pelos grandes blocos (base, torre, 

nacele, hub e pá), este possuiu especificidades relativas a cada grande componente, conforme 

orientado pela Figura 1. A base do aerogerador , além de seu alicerce, o local onde se encontram 

os equipamentos de comando, controle e diagnóstico para que os operadores e mantenedores 

tenham fácil acesso a estes dispositivos.  

Já a torre compreende cada tramo (i.e., as seções da torre), em que podem ser 

encontradas as escadas, ou em alguns casos um elevador, para ascender ao aerogerador. No 

caso da nacele, esta é composta pelo eixo principal, o qual está conectado mecanicamente ao 

rotor do aerogerador e à multiplicadora. A última é responsável pelo aumento do número de 

revoluções para que sua conexão ao gerador possa produzir energia elétrica em 60 Hz. Por 

último, o Hub é o ponto de conexão entre o eixo principal e as Pás, contendo, também, os 

mecanismos de orientação das mesmas (i.e., sistema de pitch).  

 

Figura 1 – Desenho dos principais componentes de um aerogerador. 

 

Fonte: https://windbox.com.br/blog/componentes-dos-aerogeradores 

 



5 

 

2.1 A base ou fundação 

 

A base do aerogerador é a estrutura primária em sua montagem comportando a 

fundação em concreto e aço assim como via de passagem do cabeamento da turbina para as 

redes de média tensão do complexo eólico [5]. Um exemplo de fundação pode ser observado 

na Figura 2 

 

Figura 2 – Fundação do aerogerador durante a fase de construção 

 

Fonte: http://www.steelwindtower.com/wind-turbine-foundation-5-foundation-types-explained-for-onshore-

wind-turbine/ 

2.2 A torre 

 

É definida como a estrutura que sustenta os demais componentes do aerogerador. Estas 

podem ser encontradas pelos empreendimentos eólicos em duas formas de construção: em 

formato de tubo, em que se utilizam tanto concreto quanto aço, ou treliçadas, utilizando-se de 

aço para sua sustentação [6]. 

As torres treliçadas foram as primeiras a serem implementadas para turbinas eólicas 

de baixa estatura. Conforme os aerogeradores foram aumentados em tamanho e potência 

unitária, as torres com tubo de aço ou concreto passaram a permear os empreendimentos, uma 

vez que as treliças não suportavam a carga presente na nacele e cubo. As torres em treliça, por 

mais que tenham sido substituídas, possuem uma vantagem econômica em relação ao outro tipo 

por terem menor custo de produção da estrutura e do transporte das peças. Porém, no que tange 

a montagem da estrutura, as torres treliçadas encontram-se em desvantagem em relação às de 

tubo por possuírem mais componentes para a sua composição, dificultando o processo de 

montagem e manutenção. 
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As torres de concreto, nos empreendimentos eólicos, já podem ser encontradas mais 

facilmente por serem estruturas de fácil produção fabril, porém com longo tempo de montagem. 

O concreto utilizado pode ser curado no próprio local de construção, facilitando as operações 

de montagem, ou podem ser feitas de concreto reforçado, tendo seu transporte facilitado com 

estruturas pré-moldadas. Estas estruturas são as que permitem a elevação da altura das torres 

sem a problemática envolvendo o transporte de grandes seções da torre, ou tramos, como é 

observado no transporte de estruturas de aço. A Figura 3 apresenta os diferentes tipos de torres 

de aerogeradores. 

 

Figura 3 – Diferentes tipos de estruturas das torres de aerogeradores. Da esquerda para a direita: tubo de aço, 

tubo de concreto, treliçada, outra forma de estrutura treliçada e estaiada. 

 

Fonte: http://www.steelwindtower.com/wind-turbine-tower-comparison-pros-and-cons-explained/ 

 

2.3 A nacele 

 

A nacele é o componente acoplado logo acima da torre, abrigando gerador, parte do 

eixo lento, caixa de engrenagens ou multiplicadora e em alguns casos o transformador, como 

pode ser observado na Figura 4. A nacele apresenta em seu acoplamento com a torre, motores 

que servem para alinhar o eixo azimutal, ou direção do aerogerador, com a direção do fluxo de 

vento medido pelo respectivo sensor (biruta) [7]. Este mecanismo de giro, conhecido no 

mercado como Sistema de Yaw, atua de forma lenta uma vez que mudanças bruscas na posição 

da nacele resultariam em elevado grau de vibração na estrutura do aerogerador e eventual dano 

ou até colapso da turbina. Caso o modelo do aerogerador possua caixa de engrenagens, será 

necessário, também, a presença de sistemas de lubrificação e arrefecimento, necessitando de 

maior espaço na estrutura da nacele. Já nos modelos em que o acoplamento do eixo lento se dá 

diretamente com o gerador, estes dois sistemas são dispensáveis. 
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No casco externo da nacele, podem ser encontrados os medidores de vento 

representados pelo anemômetro e pela biruta os quais registram a velocidade de vento 

instantânea e sua direção respectivamente. Estas mensurações são importantes para os 

diagnósticos automáticos do aerogerador pois são estes dispositivos os responsáveis por parar 

a turbina em casos de vento excessivamente alto ou presença de rajadas de vento. 

 

Figura 4 – Estrutura da nacele (semitransparente) para visualização de componentes internos. 

 

Fonte: https://www.wind-energy-the-facts.org/architecture-of-a-modern-wind-turbine.html 

 

2.4 A multiplicadora ou caixa de engrenagens 

 

A multiplicadora tem como principal função realizar o acoplamento entre o eixo lento 

e o eixo rápido do aerogerador, possibilitando a rotação do eixo rápido acoplado ao gerador na 

velocidade da frequência da rede independentemente da velocidade de giro do eixo lento, o qual 

está acoplado ao cubo [8]. Esta caixa de transmissão não necessariamente é encontrada em 

todos os modelos de aerogerador, uma vez que nos casos de acoplamento direto entre rotor e 

gerador sua presença é desprezível. Ambas configurações em que se torna ausente ou presente 

a multiplicadora possui suas vantagens e desvantagens, porém, no mercado de energia eólica, 

os aerogeradores que possuem a caixa de engrenagens são considerados mais sofisticados. A 

comparação entre estas duas configurações é posta a seguir. 

 

2.4.1 Turbina eólica sem multiplicador 
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A turbina eólica que não possui multiplicador faz jus aos geradores multipolares de 

baixa rotação, uma vez que o rotor da turbina está acoplado diretamente ao gerador. Esta 

configuração torna-se desvantajosa devido ao transporte dos componentes, seja para sua 

construção seja para uma manutenção de substituição do componente, visto que o gerador 

utilizado possui grandes dimensões físicas. Suas vantagens então atreladas à baixa presença de 

peças e engrenagens, possuindo menor ruído durante sua operação e menor necessidade de troca 

de componentes por eventuais falhas já que o sistema não possui as diversas engrenagens de 

uma multiplicadora e também componentes dos sistemas de arrefecimento e hidráulico. 

 

2.4.2 Turbina eólica com multiplicador 

 

A presença de um multiplicador exige do aerogerador maiores dimensões para a 

nacele, por conseguinte, estrutura da torre mais reforçada. O multiplicador também exige 

componente de acoplamento e mancais para o trem de força, necessitando ainda mais de uma 

estrutura que resista às cargas destes componentes. Devido à presença destes componentes e 

algumas engrenagens, algumas desvantagens de se ter uma multiplicadora no aerogerador é o 

ruído produzido durante sua operação e o alto grau de troca de engrenagens e componentes 

durante sua vida útil. Normalmente, para contornar estas dificuldades de operação e 

manutenção, o projeto do aerogerador contempla o sistema de lubrificação da multiplicadora, 

diminuindo sobreaquecimento dos componentes e eventuais manutenções e trocas. Um 

exemplo de multiplicador pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Componentes presentes na multiplicadora. 

 

Fonte: https://www.windsystemsmag.com/fundamentals-of-wind-turbines/ 
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2.5 O cubo 

 

Trata-se da estrutura em que se acoplam o eixo principal e as pás [9], conforme 

observado na Figura 6. O cubo é responsável por conter o sistema de variação do ângulo de 

posição das pás, também chamado de ângulo de pitch. Este sistema permite o aerogerador 

mudar o ângulo de ataque das pás para controle da velocidade de rotação do rotor. Esta 

funcionalidade é de grande importância quando utilizada pelo sistema de segurança da turbina 

em que se desacelera a rotação da máquina para um mesmo regime e velocidade de vento. 

 

Figura 6 – Vista frontal de modelo de cubo com acoplamento das pás. 

 

Fonte: https://nawindpower.com/enercon-debuts-new-4-mw-wind-turbine-platform 

 

O ângulo de pitch também pode ser utilizado nas situações em que o vento sopra na 

mesma linha em que os aerogeradores do parque estão postos, diminuindo a turbulência do 

vento no primeiro aerogerador para garantir maior eficiência dos aerogeradores subsequentes. 

Este fenômeno pode ser visto na Figura 7. 
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Figura 7 – Fenômeno de turbulência ou esteira entre aerogeradores. 

 

Fonte: https://pof.tnw.utwente.nl/research/turbulencebubbles/windles 

 

2.6 A pá 

 

Trata-se da estrutura construída para retirar energia do vento, vide Figura 8. 

Normalmente feitas de fibra de vidro com reforço de epóxi e, em alguns casos madeira, a pá 

fixa-se ao cubo nos rolamentos do sistema de pitch para controle de passo das pás. Atualmente, 

estas estruturas podem ser encontradas com dimensões entre 50 m à 90 m de comprimento [10].  

Seu transporte durante a fase de construção torna-se muito custoso, visto que são 

poucas as fábricas presentes no Brasil para atender o mercado e seus testes de suportabilidade 

de carga são realizados nas próprias instalações onde são confeccionadas. Logo, seu translado 

deve ser feito desde a fábrica até o local de construção do parque, podendo atravessar diversas 

divisas estaduais, aumentando o custo de transporte da peça. 
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Figura 8 – Transporte de uma pá de 88,4 m de comprimento. 

 

Fonte: http://www.guiadotrc.com.br/noticias/noticiaid.asp?id=32118 

 

2.7 O Gerador 

 

O gerador é o componente responsável pelo processo de produção de energia elétrica, 

vide Figura 9. Este componente pode ser encontrado como uma máquina síncrona ou assíncrona 

nos empreendimentos eólicos. A ele, acopla-se o eixo de alta velocidade, que por sua vez está 

acoplado à multiplicadora. Desta forma, obtém-se o trem de força que é a junção do gerador, 

com o multiplicador e rotor do aerogerador. O trem de força se apresentando nesta disposição 

pois há a necessidade de aumentar a velocidade de rotação no eixo do gerador através do eixo 

do rotor da turbina para que seja atingida a frequência elétrica da rede no gerador. Em alguns 

casos, pode-se observar o acoplamento direto do rotor com o gerador, também chamado de 

direct drive. Desta forma, observa-se que o gerador inserido necessita de maior número de polos 

para se atingir a frequência elétrica da rede, uma vez que a velocidade de rotação deste esquema 

mostra-se bem baixa. 

Como o gerador necessita de gerar energia na frequência da rede, utiliza-se um aparato 

robusto de eletrônica de potência para que este critério seja atendido. Dado que a frequência de 

geração de energia elétrica está associada à rotação do gerador, o qual é dependente da 

velocidade de rotação do aerogerador e, por sua vez atrelado à imprevisibilidade da velocidade 

do vento, utiliza-se um conjunto de retificador e conversor CA-CC e CC-CA respectivamente, 

vide Figura 9. 
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Figura 9 – Diagrama de blocos do fluxo de energia do aerogerador. 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-single-wind-turbine-WSN_fig2_258071531 

 

Usualmente o tipo de máquina de indução utilizado nos modelos dos aerogeradores é 

a máquina assíncrona. Nela, há a presença de um campo elétrico induzido devido à diferença 

relativa entre o giro do rotor e do campo girante do estator, desta forma induzindo correntes nos 

condutores curto-circuitados, uma vez que estes condutores, relativamente ao campo girante, 

perceberão variação de fluxo magnético. O torque da máquina é oriundo da interação magnética 

entre o campo girante do estator e a força magnética do rotor. 

A velocidade de rotação do eixo girante apresenta-se sempre inferior à velocidade 

síncrona do motor, conforme Equação 1. Isso se deve ao fato de a velocidade síncrona estar 

associada à velocidade do campo girante do estator e, na situação do eixo girante rotacionar na 

mesma velocidade que o campo, não haveria movimento relativo entre os dois elementos, 

eliminando, consequentemente, a presença de correntes induzidas no rotor. Disto, implica o 

desaparecimento de força induzida. A velocidade relativa entre campo girante e rotor é dita 

escorregamento, conforme exemplificado na Equação 2. Combinando-se as Equações 1 e 2 é 

possível obter a frequência da tensão induzida nos circuitos do rotor como uma fração da 

frequência da rede ligada à máquina, conforme orientado pela Equação 3. 
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 𝑉𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 = 120
𝑓

𝑝
 (1) 

 𝑠 =
(𝑉𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 − 𝑉)

𝑉𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎
 (2) 

 𝑓𝑠 = 𝑠
𝑝𝑉𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎

120
= 𝑠𝑓 (3) 

 

O gerador de indução, amplamente utilizado nos empreendimentos eólicos, é uma 

máquina que não opera em regime de velocidade síncrona, não necessitando de dispositivos 

para efetuar sincronismo. Este gerador possui uma grande vantagem por ser de mais barata 

implementação em comparação com a máquina síncrona, entretanto está sujeita a uma elevada 

corrente de partida em seus terminais. A Figura 10 denota uma típica topologia de conexão à 

rede de um aerogerador. Nesta topologia, a caixa de engrenagens altera a baixa velocidade de 

rotação do rotor para o gerador sendo conectado à rede através de um transformador. 

Usualmente, a conexão de um aerogerador num empreendimento eólico é realizada em média 

tensão. 

 

Figura 10 – Topologia típica de conexão do aerogerador à rede. 

 

Fonte: https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Designing-Controllers-for-a-Doubly-Fed-Wind-Power-

System/ta-p/3996481?profile.language=en 

 

2.8 O gerador de alimentação dupla 

 

Os modos usuais de conexão à rede elétrica contemplam a adição de dupla alimentação 

do gerador (do inglês: Doubly Fed Induction Generator, DFIG) em que a velocidade de rotação 

da turbina, em rotações por minuto, é associada à relação de transmissão da caixa de 
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engrenagens e com a frequência elétrica e o número de polos do gerador, conforme 

exemplificado na Equação 4. Se esta rede em que a máquina está conectada demonstra elevados 

índices de potência reativa, poderão ser observados problemas de operação, já que a presença 

de altos níveis de potência reativa traduz-se em baixo nível de curto-circuito [11]. Como os 

modelos de aerogeradores com gerador de indução duplamente alimentado serão observados 

nos estudos do documento, faz-se necessário elucidar a necessidade destes equipamentos de 

consumirem potência reativa de um banco de capacitores operado com chaves semicondutoras 

para diminuição da magnitude de corrente de partida e subsequente controle da energização do 

aerogerador. Este processo é denominado auto excitação e deve ocorrer com seus componentes 

antes do processo de conversão de frequência. 

 

 𝑛𝑡 =
𝑓

𝑡 × 𝑝
 (4) 

 

Dadas as características de auto excitação e conversão de frequência o aerogerador 

opera com velocidade variável dadas as flutuações do regime de vento, melhorando o 

desempenho aerodinâmico e diminuindo as variações relativas da carga. Entretanto, este projeto 

gera para o barramento a qual o aerogerador está conectado uma grande carga de distorção 

harmônica, necessitando de filtros, o que aumenta o custo de projeto. 

O gerador DFIG é definido como um sistema em que há alimentação tanto do rotor 

quando do estator para uma máquina com anel coletor. Este modelo permite operações em 

velocidades subsíncrona e supersíncrona além da sobreposição da frequência do campo girante 

do rotor pela frequência fornecida através do inversor. A velocidade do gerador é determinada 

a partir da frequência fornecida pelo inversor. O esquemático do DFIG pode ser observado na 

Figura 11. 

A composição do sistema DFIG contempla o uso do dispositivo chamado crowbar que 

serve como proteção da máquina em situações da elevação da corrente do rotor produzida por 

faltas na rede conectada ao aerogerador. A dupla alimentação é feita através de transistores 

bipolares de porta isolada, ou Insulated Gate Bipolar Transistor – IGBT, que permitem o 

controle da potência ativa e reativa assim como o controle do fluxo de energia de forma 

bidirecional. Estes IGBTs são componentes encontrados na parcela de conversão e retificação 

back to back. Este fluxo bidirecional de energia é quem traduz os modos de operação 

supersíncrona e subsíncrona, sendo o primeiro caso ocorrendo quando o fluxo de potência parte 
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do rotor para a rede e no segundo quando o fluxo é contrário, oriundo da rede até o rotor. Nas 

duas formas de operação o estator sempre alimenta a rede com energia. 

Figura 11 – Topologia geral de um modelo de dupla alimentação (DFIG). 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/DFIG-wind-turbine-schematic-diagram_fig1_224122877 

 

Este controle híbrido de potência ativa e reativa permitido pelo modelo DFIG se torna 

mais vantajoso pois ao controlar a magnitude da corrente e sua fase no rotor, qualquer valor de 

potência reativa pode ser parametrizado, permitindo a máquina operar em qualquer fator de 

potência. No fluxo de potência da máquina apenas 33% da potência nominal do aerogerador 

flui através do inversor, tornando-o menor que, por conseguinte, melhora a eficiência do 

inversor. 

Pela presença de baixa quantidade do número de polos, a alimentação dupla possui 

menor magnitude de torque quando comparada à máquina síncrona sem multiplicadora. O 

DFIG tem a possibilidade de operar como uma máquina síncrona quando, com magnetização 

pelo rotor sem possuir a desvantagem de um torque mecânico de maior intensidade. Logo, a 

máquina tem a capacidade de ultrapassar a velocidade síncrona, diminuindo a carga de estresse 

mecânico e elétrico em sua estrutura. 

 

2.9 Torque da máquina 

 

A estrutura DFIG também permite a máquina gerar potência reativa, que pode ser 

absorvida pelo estator por meio do conversor. Desta forma a máquina com dupla alimentação 



16 

 

pode, também, ser utilizada para a regulação da potência reativa no barramento já que pode 

tanto absorver quanto produzir reativo. 

O toque produzido pela máquina assíncrona está atrelado ao escorregamento da 

mesma. A Figura 12 representa os modos de operação do gerador assíncrono para cada valor 

de escorregamento. 

 

Figura 12 – Torque numa máquina de indução. 

 

Fonte: https://electricalbaba.com/torque-slip-characteristics-of-induction-machine/ 

 

Importante notar que quando o escorregamento adquire valores muito altos ou 

próximos de zero, o torque produzido pela máquina é nulo. A eficiência dos geradores de 

indução está diretamente atrelada ao escorregamento nominal da máquina. 

Ao desconectar a turbina eólica e seu transformador da rede, a tensão pode mudar 

repentinamente. No momento da ligação à rede, absorvem uma grande quantidade de potência 

reativa, que magnetiza o alternador. Portanto, gera-se uma grande corrente (chamada de 

corrente de partida), que leva a uma queda de tensão. Para compensar esta lacuna, os fabricantes 

equipam essas máquinas com um sistema de limitação de corrente [12]. O sistema começa com 

uma resistência ou impedância variável. Essas correntes vão interferir no tempo de conexão e 

causar um curto-circuito na máquina. Para máquinas de alta potência, a eficácia desses sistemas 

pode ser limitada e podem ocorrer problemas em sistemas de baixa potência, mas esses 

problemas podem ser resolvidos escolhendo máquinas de menor potência. 

Os motores assíncronos desenvolvem seu fluxo obtendo potência reativa de seus 

terminais. No caso de operação autônoma, toda a potência reativa necessária deve ser fornecida 
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de forma independente. Na rede CA, a parte de compensação da potência reativa induzida é 

realizada por meio de um capacitor conectado em paralelo ao enrolamento do estator, e tem 

como objetivo atingir um fator de potência de 0,9. A potência reativa pode ser ajustada passo a 

passo usando bancos de capacitores. 

 

2.10 Dispositivos conversores 

 

Em vários sistemas de energia, a potência ativa gerada deve ser adequada para o 

soquete ou o lado do usuário em termos de tensão e frequência. Isso é especialmente verdadeiro 

para sistemas de velocidade variável. O equipamento utilizado para esta finalidade é um 

inversor eletrônico de potência. Diferentes conceitos requerem diferentes variantes de circuitos 

eletrônicos de potência. A Figura 13 ilustra as medidas tomadas pelo conversor de potência. 

 

Figura 13 – Aplicações dos tipos de conversores. 

 

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com/conversores-de-potencia-tipos-aplicacoes/ 

 

Os equipamentos eletrônicos de potência possuem elementos de comutação na forma 

de semicondutores. Os componentes semicondutores são não controlados (no caso de diodos) 

ou controlados por interruptores (tiristores, transistores bipolares, etc.). São comumente usados 

os seguintes tipos de inversores: 

• Inversor AC/DC (Retificador): Converte a corrente alternada de uma 

determinada tensão em corrente contínua. Dispositivos não controlados têm 
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diodos, geralmente em um arranjo de ponte. As pontes de dois pulsos são mais 

comumente usadas para saída monofásica e as pontes de seis pulsos são mais 

comumente usadas para saída trifásica. Os inversores controlados CA / CC são 

usados para esquemas de comutação externa e de comutação automática. 

• Inversor DC/AC: Ele converte a corrente contínua em uma determinada tensão 

em corrente alternada. Eles são dispositivos externos ou autocontrolados. 

Quando o lado CA é uma rede, esses inversores podem atuar como inversores 

CA / CC, permitindo a comunicação bidirecional. 

• Inversor AC/AC: Ele converte a corrente alternada com uma dada voltagem 

em corrente alternada com uma tensão e frequência diferente da voltagem 

original. Um inversor com um circuito intermediário combina um retificador 

controlado (ou não controlado) com um inversor CC / CA externo ou 

autocontrolado. Os dois inversores são acoplados por meio de um circuito 

intermediário. 

• Conversor DC/DC (Chopper): Ele converte a corrente contínua de uma dada 

tensão e polaridade em outra tensão e polaridade. O conversor usa elementos 

de armazenamento de energia e um esquema de controle de pulso denominado 

chopper. Dependendo da entrada de tensão e da taxa de saída, uma taxa maior 

que 1 gerará um pulso de voltagem e uma taxa menor que 1 gerará uma queda 

de voltagem. Certos inversores podem funcionar em dois caminhos, o chamado 

buck-boost. 

Um dispositivo desempenha um papel importante: o soft starter. Quando conectado à 

rede, um soft starter é um componente eletrônico simples e barato usado em turbinas de 

velocidade fixa. Sua função é reduzir a corrente de partida, limitando assim a interferência na 

rede elétrica. Se não houver um soft starter, a corrente de inrush pode atingir sete a oito vezes 

a corrente nominal, o que causará sérios impactos na rede. O soft starter contém dois tiristores 

como dispositivos de chaveamento em cada fase e possui uma conexão antiparalela em cada 

fase. Ajustando o ângulo de disparo do tiristor, uma conexão suave entre o gerador e a fonte de 

alimentação pode ser realizada. A relação entre o ângulo de partida e a variação da frequência 

do soft starter é altamente não linear e ainda é uma função do fator de potência dos componentes 

conectados. Após a corrente de pico, o tiristor será ignorado para reduzir as perdas do sistema. 

Dependendo da topologia e da aplicação, o conversor pode permitir fluxo de potência 

bidirecional, o que pode interferir na rede do gerador de carga [13]. Existem dois tipos 

diferentes de sistemas de conversor: conversores de comutação de rede e conversores de 
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comutação automática, que usam modulação por largura de pulso (ou PWM), e IGBT são a 

finalidade principal. Este tipo de conversor pode controlar a potência ativa e reativa. A alta 

frequência de chaveamento do conversor PWM gera harmônicos e inter-harmônicos. 

Normalmente, esses harmônicos estão na faixa de vários quilohertz. Devido à alta frequência, 

os harmônicos são relativamente mais fáceis de eliminar com filtros pequenos. 

A figura 14 mostra as configurações típicas de conversores aplicados em 

aerogeradores. Destes, a configuração mais utilizada nos modelos de aerogeradores é aquela do 

tipo C que possui conversor de frequência para alimentação dupla do gerador. 

 

Figura 14 – Configurações típicas de conversores em aerogeradores. 

 

Fonte: https://isaacbrana.wordpress.com/2010/07/08/types-of-commercial-wind-turbines/ 

 

2.11 Trajeto da energia no aerogerador 

 

No que diz respeito ao fluxo de energia num aerogerador, a Figura 15 exemplifica a 

trajetória da energia desde a conversão da energia cinética do vento até a saída para rede elétrica.  
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Figura 15 – Trajeto de energia no aerogerador. 

 

Fonte; Autor, 2021. 

 

2.12 Operação do aerogerador 

 

A operação eletromecânica de um aerogerador se dá através da velocidade do fluxo de 

vento que passa através das pás, em que são aferidas a velocidade do vento e sua direção; 

elementos necessários para que a máquina possa orientar-se perpendicularmente à direção do 

vento. Esta velocidade de vento não pode ser inferior ou superior aos limites de segurança do 

aerogerador (e.g., velocidade de vento instantânea maior que 3 m/s e inferior a 20 m/s) e sua 

relação com a potência da máquina se dá através da Equação 5, onde P representa a potência 

do aerogerador em Watts, ρ a densidade do ar em kg.m-3, A representa a área varrida pelas pás 

em m², v a velocidade do vento em m.s-2 e Cp o coeficiente de potência definido pelo limite de 

Betz [14]: 

 

 
𝑃 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝 (5) 
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Utilizando-se da Equação 5, é possível analisar o desempenho do equipamento 

eletromecânico através da curva característica do aerogerador que relaciona a velocidade de 

vento medida com a potência registrada, resultando na Figura 16. 

Já que o anemômetro se encontra no topo da nacele, sofrendo forte influência de 

turbulência após a passagem pelas pás e a interferência entre aerogeradores a depender de seu 

posicionamento físico na planta, estes e outros fatores externos à máquina podem afetar o seu 

desempenho, como o índice de rugosidade do terreno, a função de transferência programada no 

sistema de controle da máquina. 

 

Figura 16 – Curva de potência típica de um aerogerador. 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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3 ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 

 

Os modelos de manutenção mais utilizados na indústria eólica para classificação dos 

tipos de intervenções e formas como são conduzidas as mesmas são separadas em três 

categorias: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva, conforme 

exemplificado pela Figura 17. Estes três tipos serão detalhados a diante [15]. 

 

Figura 17 – Diagrama de blocos dos tipos de manutenção. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

3.1 Manutenção corretiva 

 

A manutenção corretiva é o modelo de intervenção mais usual num empreendimento 

eólico [16]. Para tal, utiliza-se apenas do reconhecimento da parada do aerogerador por uma 

falha – usualmente sobre temperatura de componentes ou baixo nível de óleo e graxa nas seções 

rotativas – adquiridos através do SCADA para que seja executada a atividade e, posteriormente, 

alterando o status de parado para em operação do aerogerador.  

Este modelo de manutenção apresenta-se como o mais simples, porém com maior 

demanda de tempo de manutenção num período de um ano, pois para que seja executado, 

necessita-se da eventual parada da máquina, gerando desgaste mecânico de seus componentes 

e, por conseguinte, aumentando o número de intervenções necessárias. 

Estatisticamente, este tipo de manutenção é o que possui maior frequência de 

ocorrências, já que são consideradas neste conjunto as falhas intempestivas das máquinas 

oriundas de quaisquer distúrbios elétricos na rede interna do empreendimento, vibrações 

excessivas nos componentes das máquinas ou detecção de eventual sobreaquecimento de partes 

girantes do aerogerador. 
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Este tipo de manutenção pode ser dividido em três subcategorias: reparo perfeito, 

mínimo reparo e reparo imperfeito [17]. Estas subdivisões relacionam as formas com que são 

feitas as manutenções e também o retorno à condição original da máquina após a intervenção. 

Abaixo são apresentadas as três categorias. 

 

3.1.1 Reparo perfeito 

 

Caracteriza-se como reparo perfeito a manutenção corretiva que permite a restauração 

da máquina para o mesmo rendimento de operação após a intervenção. Um exemplo deste tipo 

de manutenção é a troca integral de um componente que se encontra danificado sem a 

necessidade de limitar a potência da máquina caso não fosse possível a realização da 

substituição do componente. 

 

3.1.2 Mínimo reparo 

 

O mínimo reparo é o tipo de manutenção corretiva que tem por objetivo apenas o retorno 

do aerogerador a operação sem a intenção de corrigir a falha em si. Isto pode ser caracterizado 

como um comando de reset realizado pelo operador através do SCADA para verificar se a 

máquina retorna ao estado de operação após o comando. 

 

3.1.3 Reparo imperfeito 

 

O reparo imperfeito é o tipo mais comum de intervenção realizada num aerogerador, 

que tem como objetivo o retorno da máquina a operação normal através de trocas de pequenos 

componentes. Sua vida útil será elevada, porém o aerogerador continuará sujeito a falhas 

indesejadas ao longo de sua operação. 

 

3.2 Manutenção preventiva 

 

As manutenções preventivas são aquelas que usualmente são realizadas por um 

prestador de serviço – geralmente o próprio fabricante das turbinas – para a execução das 

atividades. Este tipo de manutenção é realizado periodicamente no ciclo de manutenções 

estabelecido entre ambas as partes, fabricante e geradora, em que se verificam componentes 

específicos do aerogerador estabelecidos em contrato. 



24 

 

A grande vantagem de realizar este tipo de manutenção encontra-se na garantia de que 

os equipamentos do aerogerador não sofrerão danos severos ao longo do tempo, uma vez que 

suas estruturas são inspecionadas periodicamente, evitando eventual quebra de componente que 

não esteja em estoque tanto da empresa geradora de energia quanto do prestador de serviço, por 

conseguinte, estendendo o período fora de operação do aerogerador [18], [19]. 

Conforme são realizadas as manutenções preventivas, os pequenos componentes de um 

aerogerador são substituídos e a maioria de seus sistemas são vistoriados, tomando 

aproximadamente um dia de trabalho inteiro por máquina. Como este tipo de manutenção é 

estabelecido com grande antecedência, torna-se importante para o empreendimento que sejam 

realizadas em estações de baixa velocidade média de regime de vento, a fim de amenizar a 

perda de produção devido à parada de máquina para a inspeção de seus componentes. 

Nos empreendimentos eólicos localizados na região Nordeste do Brasil, estas 

manutenções preventivas possuem maior proveito quando executadas entre os meses de 

fevereiro a maio, conforme apresentado na Figura 18 que relaciona o vento médio num histórico 

de vinte anos a frequência de ocorrência de regimes de vento para cada mês do ano. 

 

Figura 18 – Média mensal da velocidade de vento na região Nordeste. 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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3.2.1 Manutenção por oportunidade 

 

A manutenção por oportunidade é uma subcategoria da manutenção preditiva e com 

uma combinação da manutenção corretiva. Este tipo de intervenção ocorre quando uma 

máquina estipulada para realizar uma manutenção preventiva baseada no tempo entra em estado 

de falha próximo ao momento planejado para a intervenção inicial. Desta forma a equipe de 

manutenção pode optar por executar a manutenção planejada antecipadamente na máquina com 

falha a fim de corrigir a falta detectada e executar os procedimentos da manutenção planejada 

em aproveitamento à parada de máquina. 

 

3.3 Manutenção preditiva 

 

Considerada a mais nobre dentre as estratégias de manutenção, a manutenção preditiva 

é aquela que avalia em tempo real o status de saúde da máquina, levando em consideração 

medidas de vibração de dispositivos mecânicos, leitura de temperatura dos equipamentos 

elétricos e mecânicos e aquisição de dados de tensão e corrente do gerador da máquina. 

Para este tipo de manutenção, sua execução é planejada no período de uma semana a 

partir do momento que se identifica vibração excessiva em algum componente, incremento do 

perfil de temperatura de algum equipamento ou pela medição de tensão e corrente díspares de 

um estado de operação normal. As intervenções no aerogerador ocasionadas por este tipo de 

manutenção costumam ser menos demoradas, mais eficientes e mais inteligentes – no sentido 

da necessidade de atuar em algum componente específico durante a intervenção – retornando a 

máquina em operação e reduzindo o risco de a mesma parar sua produção de energia por falha 

de equipamento. 

Para a análise das informações de saúde da máquina, não basta apenas para a equipe de 

campo utilizar o SCADA, já que a maioria destes sistemas não possuem software de 

identificação de padrões de falha de equipamentos. Este processo tem tomado conta do mercado 

eólico através de sistemas específicos que aquisitam os dados medidos pelo SCADA para 

posteriormente serem comparados com comportamentos do próprio aerogerador e com seus 

vizinhos numa planta. 

Este processo permite ao usuário identificar previamente a falha na máquina sem a 

necessidade de esta parar sua produção de energia por falha de equipamento, tornando o 

procedimento mais seguro, eficiente na gestão de seus componentes e confiável no sentido da 

continuidade de geração de energia.  
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3.4 Indicadores de confiabilidade 

 

A partir da classificação dos tipos de intervenção possíveis para a realização de 

manutenções num aerogerador, é possível analisar os resultados destas atividades através de 

indicadores de performance específicos que tomam como base o tempo de operação da máquina 

e a quantidade de ocorrências de parada de máquina num certo período de tempo. Estes 

indicadores são divididos em quatro categorias, sendo as duas primeiras atreladas às situações 

de falha de equipamento e as duas últimas aos eventos de intervenção planejada no aerogerador. 

Estes serão definidos nas seções seguintes. 

 

3.4.1 Tempo médio entre falhas (MTBF) 

 

O Tempo Médio Entre Falhas (ou Mean Time Between Failures – MTBF) é o indicador 

que relaciona o tempo total de disponibilidade de operação de um aerogerador ao longo do 

período avaliado com a quantidade de eventos de parada de máquina ocorridos dentro do 

mesmo intervalo de tempo analisado [20], [21]. A Equação 6 define este indicador conforme 

explicado acima. 

 

 
𝑀𝑇𝐵𝐹 =

∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

∑ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 (6) 

 

O resultado obtido do cálculo da Equação 6 permite ao responsável pela gestão do 

empreendimento eólico identificar o valor médio de tempo que existe entre cada evento de falha 

de um aerogerador ou de toda a planta. 

É interessante notar que não há um valor definido – a priori – para que um 

empreendimento eólico possa ser considerado confiável ou eficiente aos olhos deste indicador, 

uma vez que cada planta eólica possui suas idiossincrasias, tanto físicas quanto contratuais. 

Como modo de operação normal para um empreendimento eólico, estabelece-se um 

valor de referência de MTBF que não deve ser ultrapassado tomando como base o ano de 

operação anterior, e a cada ano conseguinte de forma iterativa, corrige-se esse valor até um 

valor de referência passados aproximadamente cinco anos de operação de um parque. 
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3.4.2 Tempo médio para retornar da falha (MTTRF) 

 

O Tempo Médio Para Retornar da Falha (ou Mean Time To Return From Failures – 

MTTRF) é o indicador que relaciona o tempo total de indisponibilidade de operação de um 

aerogerador ao longo do período avaliado com a quantidade de eventos de parada de máquina 

ocorridos dentro do mesmo intervalo de tempo analisado. A Equação 7 define este indicador 

conforme explicado acima. 

 

 
𝑀𝑇𝑇𝑅𝐹 =

∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

∑ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 (7) 

 

O resultado obtido do cálculo da Equação 7 permite ao responsável pela gestão do 

empreendimento eólico identificar o valor médio de tempo para retorno à operação de cada 

evento de falha de um aerogerador ou de toda a planta. 

Analogamente ao MTBF, é interessante notar que não há um valor definido – a priori – 

para que um empreendimento eólico possa ser considerado confiável ou eficiente aos olhos 

deste indicador, uma vez que cada planta eólica possui suas idiossincrasias, tanto físicas quanto 

contratuais. 

Como modo de operação normal para um empreendimento eólico, estabelece-se um 

valor de referência de MTTRF que não deve ser ultrapassado tomando como base o ano de 

operação anterior, e a cada ano conseguinte de forma iterativa, corrige-se esse valor até um 

valor de referência passados aproximadamente cinco anos de operação de um parque. 

 

3.4.3 Tempo médio entre inspeções (MTBI) 

 

O Tempo Médio Entre Inspeções (ou Mean Time Between Inspections – MTBI) é o 

indicador que relaciona o tempo total de disponibilidade de operação de um aerogerador ao 

longo do período avaliado com a quantidade de eventos de inspeção de máquina para inspeções 

ocorridos dentro do mesmo intervalo de tempo analisado. A Equação 8 define este indicador 

conforme explicado acima. 

 

 
𝑀𝑇𝐵𝐼 =

∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

∑ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜
 (8) 
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O resultado obtido do cálculo da Equação 8 permite ao responsável pela eficiência do 

empreendimento eólico identificar o valor médio de tempo que existe entre cada inspeção de 

um aerogerador ou de toda a planta. 

Analogamente aos demais indicadores, é interessante notar que não há um valor definido 

– a priori – para que um empreendimento eólico possa ser considerado confiável ou eficiente 

aos olhos deste indicador, uma vez que cada planta eólica possui suas idiossincrasias, tanto 

físicas quanto contratuais. Como modo de operação normal para um empreendimento eólico, 

estabelece-se um valor de referência de MTBI que não deve ser ultrapassado tomando como 

base o ano de operação anterior, e a cada ano conseguinte de forma iterativa, corrige-se esse 

valor até um valor de referência passados aproximadamente cinco anos de operação de um 

parque. 

 

3.4.4 Tempo médio para retorno de inspeções (MTTRI) 

 

O Tempo Médio Para Retorno de Inspeções (ou Mean Time To Return From Inspection 

– MTTRI) é o indicador que relaciona o tempo total de indisponibilidade de operação de um 

aerogerador ao longo do período avaliado com a quantidade de eventos de inspeção de máquina 

ocorridos dentro do mesmo intervalo de tempo analisado. A Equação 9 define este indicador 

conforme explicado acima. 

 

 
𝑀𝑇𝑇𝑅𝐼 =

∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

∑ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜
 (9) 

 

O resultado obtido do cálculo da Equação 9 permite ao responsável pela eficiência do 

empreendimento eólico identificar o valor médio de tempo que existe entre cada inspeção de 

um aerogerador ou de toda a planta. 

Novamente, é interessante notar que não há um valor definido – a priori – para que um 

empreendimento eólico possa ser considerado confiável ou eficiente aos olhos deste indicador, 

uma vez que cada planta eólica possui suas idiossincrasias, tanto físicas quanto contratuais. 

Como modo de operação normal para um empreendimento eólico, estabelece-se um valor de 

referência de MTTRI que não deve ser ultrapassado tomando como base o ano de operação 

anterior, e a cada ano conseguinte de forma iterativa, corrige-se esse valor até um valor de 

referência passados aproximadamente cinco anos de operação de um parque. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

O presente estudo de caso se dá num empreendimento eólico localizado na região 

Nordeste do Brasil, contendo 24 aerogeradores de modelo SWT-2.35-108 [22]. Avalia-se a 

diferença entre os resultados dos indicadores de confiabilidade do parque eólico dadas as 

condições e modos que são realizadas as manutenções nos parques. Para o ano de referência de 

2018, as intervenções de máquina realizadas ao longo do ano visavam apenas a correção de 

eventuais falhas e também o cumprimento da programação das manutenções planejadas 

periódicas.  

Sendo feita a coleta das informações de horas de máquina disponíveis totais do parque, 

horas de máquina indisponível e quantidade de ocorrências de falha e de intervenções 

planejadas, pôde-se identificar os valores de referência dos indicadores de confiabilidade a 

serem ajustados com uma posterior alteração da filosofia de manutenção a ser utilizada na 

planta. 

Por conseguinte, no ano de 2019, sendo realizada a alteração da filosofia de 

manutenção e adoção dos procedimentos de análise de condições de temperatura e vibração dos 

aerogeradores para a execução de manutenções preventivas, espera-se observar uma melhora 

nos indicadores de confiabilidade, isto é, redução dos valores que indicam tempo médio para 

cada indisponibilidade e aumento dos indicadores que informam a distância de tempo média 

entre cada falha e intervenção. Desta forma, o presente documento irá abordar adiante os 

resultados obtidos após a dita alteração. 

 

4.1 Modelo de manutenção em 2018 

 

Para o parque em estudo, no ano de 2018, a forma com que eram realizadas as 

intervenções nos aerogeradores se dava de tal forma a apenas contemplar os casos em que 

ocorriam falha de algum componente da máquina. Desta forma, não eram realizadas 

manutenções baseadas na análise dos status de saúde delas nem mesmo o deslocamento de 

manutenções planejadas para regimes de baixo vento. 

Por conseguinte, as métricas utilizadas para avaliar a confiabilidade da planta 

indicavam baixos valores para os indicadores MTBF e MTBI assim como valores elevados para 

o MTTRF e MTTRI. A Tabela 1 relaciona os indicadores obtidos para o ano de 2018 em que 

foi identificado um total de 86737,9 horas de máquina disponíveis e 311 ocorrências de falhas, 

totalizando uma média de 278,9 horas disponíveis entre cada falha ocorrida no ano. A mesma 
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consideração pode ser feita para o cálculo do MTTRF, em que foi registrado um total de 1088,5 

horas indisponíveis devido a falhas com o mesmo total de 311 ocorrências, desta forma o tempo 

médio de cada falha flutuou num valor próximo a 3,5 horas de máquina parada. 

No que diz respeito aos indicadores de manutenções planejadas, o MTBI resultante 

das 86737,9 horas de máquina disponíveis e 215 ocorrências de manutenções planejadas – 

sejam elas atreladas ao plano anual de manutenção quanto a pequenos reparos solicitados – 

totalizou em 403,7 horas medias entre cada inspeção realizada no ano de 2018. Da mesma 

forma, estas 215 ocorrências de manutenções planejadas com um total de 1182,5 horas de 

parada de máquina para a realização das inspeções resultaram num MTTRI de 5,5 horas médias 

para cada indisponibilidade de máquina devido a inspeções. Estes valores podem ser 

observados na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Resultados dos indicadores de confiabilidade para o ano de 2018. 

Ano MTBF MTTRF MTBI MTTRI 

2018 278,9 3,5 403,7 5,5 

Fonte; Autor, 2021. 

 

Tabela 2 – Dados utilizados para o cálculo dos indicadores de confiabilidade. 

Variável Quantidade 

Horas em operação 86737,9 h 

Horas fora de operação 1088,5 h 

Eventos de falha 311 

Eventos de inspeção 215 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Como o estudo iniciou-se no ano de 2018, os valores de referência para o ano 

subsequente são aqueles acumulados dos anos anteriores. Desta forma, para a análise realizada 

no ano de 2019, espera-se que os valores de MTBF e MTBI sejam maiores e de MTTRF e 

MTTRI diminuam.  

 

4.2 Modelo de manutenção adotado em 2019 

 

No ano de 2019, a filosofia de manutenção no parque apresentou algumas alterações, 

passando a analisar os status de temperatura e vibração dos aerogeradores para que as 

intervenções fossem orientadas nos casos de ultrapassagem de valores nominais destes 
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parâmetros. Desta forma, identificou-se maior quantidade de intervenções planejadas, mas uma 

melhora significativa na quantidade de paradas de máquina devido a falhas de componente. 

A Tabela 3 relaciona os indicadores obtidos para o ano de 2019 em que foi identificado 

um total de 113841,0 horas de máquina disponíveis e 273 ocorrências de falhas, totalizando 

uma média de 417,0 horas disponíveis entre cada falha ocorrida no ano. A mesma consideração 

pode ser feita para o cálculo do MTTRF, em que foi registrado um total de 791,7 horas 

indisponíveis devido a falhas com o mesmo total de 273 ocorrências, desta forma o tempo 

médio de cada falha flutuou num valor próximo a 2,9 horas de máquina parada. 

No que diz respeito aos indicadores de manutenções planejadas, o MTBI resultante 

das 113841,0 horas de máquina disponíveis e 224 ocorrências de manutenções planejadas – 

contabilizados com o incremento de manutenções devido às manutenções preventivas – 

totalizou em 508,8 horas medias entre cada inspeção realizada no ano de 2019. Da mesma 

forma, estas 224 ocorrências de manutenções planejadas com um total de 470,4 horas de parada 

de máquina para a realização das inspeções resultaram num MTTRI de 2,1 horas médias para 

cada indisponibilidade de máquina devido a inspeções. Estes valores podem ser observados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 3 – Resultados dos indicadores de confiabilidade para o ano de 2019. 

Ano MTBF MTTRF MTBI MTTRI 

2019 417,0 2,9 508,8 2,1 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Tabela 4 – Dados utilizados para o cálculo dos indicadores de confiabilidade. 

Variável Quantidade 

Horas em operação 113841,0 h 

Horas fora de operação 791,7 h 

Eventos de falha 273 

Eventos de inspeção 224 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Observa-se que para o ano em que foram adotadas as manutenções preventivas, os 

resultados dos indicadores mostram-se promissores. Isto se deve ao fato do impacto positivo 

que este tipo de manutenção provoca num complexo eólico, garantido maior confiabilidade no 

tempo de operação dos aerogeradores. 
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4.3 Comparação entre os resultados dos anos de 2018 e 2019 

 

Comparando-se os resultados obtidos nos dois anos de estudo, conforme orientado 

pela Tabela 5, os indicadores MTBF e MTBI tiveram um considerável incremento o que 

demonstra menores quantidades de ocorrências de falhas e manutenções planejadas e/ou maior 

quantidade de tempo de máquina disponível. A mesma análise pode ser feita para os indicadores 

MTBI e MTTRI que diminuíram entre o ano de referência e o ano de adoção de manutenções 

preventivas, o que justifica a possível redução da quantidade de ocorrências de falha e falhas 

de menor duração e maior quantidade de intervenções de inspeção com menores durações. 

 

Tabela 5 – Relação de dados para os anos avaliados quanto aso indicadores de confiabilidade. 

Ano MTBF MTTRF MTBI MTTRI 

2018 278,9 3,5 403,7 5,5 

2019 417,0 2,9 508,8 2,1 

Fonte; Autor, 2021. 

 

A seguir, as Figuras 19 e 20 mostram a comparação entre os indicadores, 

demonstrando a elevação do valor conforme esperado, uma vez que a alteração da filosofia de 

manutenção para a análise preventiva de falhas garante maior confiabilidade da planta e 

melhores condições dos equipamentos de um aerogerador. Isto ocorre porque as manutenções 

preventivas, quando realizadas em uma base regular, melhoram o desempenho das máquinas 

diminuindo a quantidade de ocorrências de falha e, consequentemente, aumentando a 

quantidade total de horas disponíveis para operação. 
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Figura 19 – Melhora do indicador MTBF após adoção de manutenções preventivas. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Figura 20 – Melhora do indicador MTTRF após adoção de manutenções preventivas. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Conforme foi esperado, a adoção de manutenções preventivas mostrou uma melhora 

nos indicadores de confiabilidade uma vez que as pequenas intervenções realizadas ao longo 

do ano tomando como parâmetros o tempo de operação da máquina sem manutenções garantem 

uma operação mais livre de falhas para os componentes do aerogerador. O mesmo se faz 

verdadeiro para os indicadores de inspeção, conforme orientado pelas Figuras 21 e 22, já que 

as manutenções preventivas são consideradas manutenções planejadas com longo horizonte de 

planejamento, possibilitando uma menor quantidade de intervenções ao longo do ano assim 
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como intervenções mais rápidas pois seu propósito de atuação segue procedimentos fixos e já 

conhecidos pelas equipes de campo. 

 

Figura 21 – Melhora do indicador MTBI após adoção de manutenções preventivas. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Figura 22 – Melhora do indicador MTTRI após adoção de manutenções preventivas. 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A utilização de técnicas de manutenção mais nobres, como a manutenção preventiva 

baseada no tempo, torna-se eficaz na melhora do desempenho de um empreendimento eólico 

no que diz respeito à confiabilidade da produção de energia elétrica, dado que factualmente 

ocorre uma melhora nos indicadores. Desta forma, o melhor aproveitamento do tempo utilizado 

pelas equipes de campo para intervenção nos aerogeradores garante ao longo do ciclo anual 

maior disponibilidade de tempo para a máquina produzir energia elétrica. 

A partir desta mudança no paradigma de manutenção pode ser observado o aumento 

na geração de energia do parque dentro dos períodos analisados. O de disponibilidade de 

produção dos aerogeradores mostrou um aumento de 12%. Este incremento, levando em 

consideração a produção média de energia no ano de referência de 2018 traduz-se em ganhos 

na ordem de 20 milhões de reais. Para o empreendimento eólico, isto contribui para a 

diminuição do tempo de retorno sobre o investimento no projeto. 

Por outro lado, a implementação de manutenções baseadas no tempo requer o uso de 

equipes especializadas para a execução das atividades – comumente aquelas dos próprios 

fabricantes das turbinas. Um contrato anual para este tipo de manutenção possui um custo 

médio anual na ordem de 7,5 milhões de reais como custo de manutenção. Os custos 

operacionais envolvidos somam-se em aproximadamente R$500.00,00, atrelados ao aumento 

no número de pessoal próprio para supervisão, acompanhamento e gestão das atividades de 

manutenção junto com a necessidade de estoque de componentes de médio porte para troca 

imediata durante inspeções anuais e correções de falhas comuns. 

Desta forma, o retorno financeiro anual com a alteração da filosofia de manutenção 

flutua ao redor do valor de 12 milhões de reais. Importante salientar, também, que o 

deslocamento das manutenções preventivas em comum acordo com os prestadores de serviço 

e o empreendimento eólico para temporadas de menor velocidade de vento média diária e 

mensal também contribui para maior confiabilidade das máquinas e redução da probabilidade 

de energia gerada durante seu período de operação. 

Compreende-se que, para um próximo passo será necessário incorporar ao processo de 

manutenção a análise dos dados em tempo real dos aerogeradores. Com esta mudança no 

sentido da manutenção, é possível tornar as intervenções mais eficientes. Para que sejam 

realizadas estas manutenções orientadas à condição da máquina é necessário que se tenha uma 

infraestrutura capaz de realizar o registro dos dados – o SCADA é capaz de realizar tal feito – 



36 

 

e um sistema contendo uma rede neural para avaliar os dados registrados e identificar as 

tendências dos dados medidos. 

Esta análise em tempo real através de uma rede neural capaz de identificar os padrões 

de falha dos equipamentos inerentes a um aerogerador se faz necessária no sentido de previsão 

de uma ocorrência de falha [23], [24], permitindo ao mantenedor em campo a tomada de decisão 

para atuar no componente antes de sua avaria, visando o melhor aproveitamento do recurso de 

vento junto à atenuação da falha prevista. 

A solução de manutenções baseadas na condição da máquina com o uso de algoritmos 

de aprendizado de máquina torna-se mais eficaz para a operação de aerogeradores [25] pois a 

verificação em tempo real do status da máquina permite ao supervisor planejar uma intervenção 

na máquina com o conhecimento do que exatamente precisa ser realizado para concluir a 

manutenção e melhorar a condição do aerogerador. 

Identifica-se a importância do aprofundamento no estudo da análise preditiva de falhas 

em aerogeradores, tomando como proposta a elaboração de um algoritmo com o uso de técnicas 

de inteligência artificial e redes neurais para a identificação de padrões de falha e 

posteriormente a indicação do tempo restante até uma falha seguinte. 

Projeta-se, para dar continuidade ao estudo, a elaboração de uma rede neural capaz de 

prover ao usuário o tempo aproximado até uma falha para um aerogerador. De acordo com a 

literatura, será necessária uma base de dados que contenha as estampas de tempo e uma 

indicação do momento em que a máquina começa a falha, assim como dados adjacentes de 

medição de temperatura e vibração de componentes do aerogerador. A base de dados com estas 

informações já se encontra disponível, necessitando apenas a elaboração do código - seja na 

linguagem de programação MATLAB seja em Python – com a rede neural para ser treinada 

com parte desta base, esperando-se resultados dentro de uma margem de acerto segura. 
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