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DGE Gruppe – pioneirismo e know how

EOL “Am Saubusch” - aprendendo sem referências

EOL “Ablaß” - trabalhar sozinho retarda resultados

O futuro se faz agora

Resumo & Conclusões



Grupo DGE – pioneirismo e knowhow

Histórico e Organograma



Gerenciamento de 600 MW de energias renováveis na América do Sul e 
na Europa 

• 25 anos de experiência em energias renováveis

• 600 MW sob contratos

37 parques eólicos: 18 na Europa e 19 no Brasil

5 parques solares

• 700 MW de ativos avaliados em Due Diligence em eólica e solar

• Processos comprovados - Qualidade alemã



Responsabilidade e energia instalada da DGE



“Na O&M  eólica não 
há lugar para learning 

by doing”



Software WIS

Centro de controle remoto

Check in e check out das equipes por AEG

Armazenar dados de SCADA

Analisar e cruzar dados

Elaborar e gerenciar o O&M

Coordenar as atividades do BOP

Aquisição e controle de sobressalentes

Controle da infraestrutura

Fiscalização in loco de atividade

Gerenciamento de perdas

Inspeções técnicas por AEG (parte do controle de qualidade)

Relatórios técnicos mensais

Relatórios de desempenho para IR

Relatórios de otimização para ISP e Terceirizados

Tarefas para dinâmica e transparência  
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EOL “Am Saubusch ” - nem tudo o que é novo é perfeito

Perfil

Início de operação 2001

AEG 14 x GE Wind 1.5sl

Altura da torre 65 m 

Potência nominal 29,5 MW

Ø Produção anual 29,5 Mio. kWh

Escopo & Organização



Projeto de extensão da operação a partir de 2021 
e Repowering em andamento

Em 2020 será feita mais uma análise de viabilidade para encontrar a 

melhor opção de O&M para o período de 5 anos antes do Repowering

Cronologia dos Contratos – EOL “Am Saubusch”



Quanto é um bom seguro para cobrir o custo de O&M? 

O que é uma Due Diligence no setor Eólico?

Trabalhos de soldagem no Chassi da Nacelle, troca de todos os

Gearboxes e reparos nos rolamentos de pás através do fabricante

causaram uma queda brusca na disponibilidade em 2007.

Custo e disponibilidade – insegurança por falta de experiência



AGENDA

DGE Gruppe – pioneirismo e know how

EOL “Am Saubusch” - aprendendo sem referências

EOL “Ablaß ” - trabalhar sozinho retarda resultados

O futuro se faz agora

Resumo & Conclusões



EOL “Ablaß ” - trabalhar sozinho retarda resultados

Perfil

Início de operação 1999

AEG 11 x NEG Micon 1500-400

Altura da torre 68 m 

Potência nominal 16,5 MW

Ø Produção anual 21,4 Mio. kWh

Escopo & Organização
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Estado do ativo é adequado para extensão da outorga da operação por mais
5 anos. Repowering é planejado para 2024 

A “Op. +5” (Extensão da Operação mais 5 anos) só é possível através da 

otimização do O&M para que os AEGs chegassem aos 20 anos de operação 

com potencial para mais.

Cronologia dos Contratos – EOL “Ablaß”



Em 2012 troca proativa de 5 Gearboxes otimizando o uso de pessoal 

e guindastes, além de evitar a parada de AEGs em outro período.

Em 2015 conseguimos finalmente iniciar a operação e manutenção

com um ISP. Através da troca proativa de alguns componentes

houve um aumento significativo da disponibilidade.

Após 20 anos de operação a CTI funciona bem e a disponibilidade 
continua muito alta

98%



20 anos de operação com aerogeradores que são protótipos
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As empresas que compõem o grupo DGE 

possuem know how de anos de atuação setor 

eólico, mas conhecimento é algo que nunca

acaba. As atuais tendências com Big Data, 

Indústria 4.0, etc já são realidade a 5 anos na 

O&M do grupo. 

Um exemplo é o sistema de coordenação de 

O&M „WIS“ - Wind Information System. 

O futuro se faz agora - hoje e os próximos anos de operação tem e 
terão muito espaço ainda para otimizações 



Uma plataforma que coleta os dados brutos da máquinas sem a 

necessidade de SCADA e armazena os mesmos para utilização 

pontual e atual ou agregada e no futuro. 

Uma plataforma de TI multimarcas e modular



Ferramentas que vão desde o monitoramento no centro de operações 
até relatórios para acionistas…

Os AEGs são monitorados pelo centro de controle

do CTI, assim como pelo fiscal de O&M on site, pelo

acesso móvel do sistema, via App, o „WIS To Go“.



até cruzamento de dados de SCADA com ordens de serviço e análises
de laboratório



até cruzamento de dados de SCADA com ordens de serviço e análises
de laboratório

Cruzamento de dados de velocidade de vento com a 

temperatura no main bearing. 



até cruzamento de dados de SCADA com ordens de serviço e análises
de laboratório

Cruzamento de dados de velocidade de vento com a 

temperatura no main bearing em todas os AEGs do 

parque.

Análise de dados de direção do vento entre todos 

os AEGs destaca anomalias.



Visualização rápida de dados após mensagem de alerta configurada
pela coordenação de O&M



Visualização rápida de dados após mensagem de alerta configurada
pela coordenação de O&M
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Erros: esperar o pior acontecer

Só após grandes incidentes (Caso do problema de fabricação no Chassi da GE 1.5sl)

foi tomada a decisão de ter uma Coordenação Técnica Independente.

Poucas inspeções técnicas e análises nos 3 primeiros anos.

Acertos: ser proativos

Com o CTI houve um controle remoto focado neste parque eólico.

A ISP possibilitou uma flexibidade em diversos pontos como a troca proativa de

componentes antes da quebra dos mesmos e aquisição de grandes componentes

como sobressalentes, gerenciados pela CTI e à disposição do O&M.

Resumo & Conclusões – erros e acertos



Existem mais de 5 opções de cenários de O&M. 
Estudo imprescindível 



Parceiro de O&M conflitante ou 

com limitações

Falta de documentação

Operações remotas ineficientes

Aumento de atividades reativas

Aumento do custo operacional

Perda de receita

Intermediador e suporte em 

momentos de conflito

Adequação de atividades e de 

manuais de O&M

Fiscalização remota via Software 

próprio

Análises e recomendações nas

atividades de O&M 

Auditoria do custo operacional

➢ Foco na rentabilidade

Problemas no projeto eólico Solução: CTI

Coordenação técnica independente preenche limitações das empresas 
proprietárias de parques eólicos



Soluções simples: o CTI incorpora a „Blitzwanderung“

Na Alemanha também há uma sazionalidade nas descargar atmosféricas. O CTI 

incorporou assim a poucos anos a „Blitzwanderung“, uma verificação dos 

receptores de raios das pás por meio de um binóculo com um alcance em uma 

distância inferior a 65 metros, feita pela seu fiscal de O&M em uma ronda pelo 

parque após tempestades com descargas elétricas.
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parque após tempestades com descargas elétricas.

Resultado: após várias rondas foi encontrada em uma das rondas esta

fisura na ponta da pá. Até a execução do reparo da pá após em menos 

de 2 semanas foi identificado sinais de descarga elétricas em 2 

receptores, durante as demais “rondas do raios” 

A equipe de reparos foi otimizada e além do reparo de pá houve o  

reparo/troca dos receptores com anomalias. 
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Tempo de reação lento

OEMs não mostram 

disponibilidade "real“

COG voltado para uma frota 

global

Concentrado em medidas 

reativas

Conflito de interesse

Custo operacional alto

Melhor tempo de reação

Tempo de disponibilidade "real" 

ou baseado na produção

COG focado em projetos no 

Brasil

Medidas preventivas e proativas

Nenhum conflito de interesses

Custo operacional adaptado 

Problemas com a O&M Solução: O&M por ISP

Contratos de O&M têm limitações – operação e manutenção 
independente é a melhor alternativa para parques novos & antigos



Goethestraße 4
79100 Freiburg
T  +49 (0) 761 – 2 96 56 0

www.das-gruene-emissionshaus.de
info@dgemail.de

Fabricio Klein
Gestor de O&M e
Fund management
klein@dgemail.de


