
Fiscalização da Manutenção e 
Acompanhamento da Operação
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- Projeto Leilão A3-2013

- Outorga: 2016-2049 (35 anos)

- Aerogeradores: General Electric (GE)

- Qtd/Modelo: 101 AEG / GE 1,79-100

- Potência instalada: 180,79 MW

- Período de construção: 2014 a 2016

- Investimento: R$ 1 bilhão

- Produção anual: ca. 600 GWh (2017)
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O Complexo Eólico Campos 
Neutrais localiza-se no extremo sul do país
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- Part. Acionária 

- 99,99 % Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras S/A

- 0,01% Renobrax Energia Energias Renováveis S/A

- 4 SPEs com 12 parques eólicos 

- SPE - Sede Adm-Financeira: Florianópolis / SC

- Base Técnica: Santa Vitória do Palmar / RS

10

4 SPEs, 12 parques e um total 
de 180,79 MW de Potência Instalada
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Funcionamento e Gestão das SPEs
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Condições Locais e Clima

- Amplitude térmica

Temperaturas negativas no inverno e próximo a 40 graus no verão

- Alto índice pluviométrico

- Temporais e alto índice de descargas atmosféricas

- Tipo de Vento:

Multidirecional

Rajadas

Não constante 
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Rosa dos Ventos 2017 x 2018 
V26-01 

Verace 26-01 (2017) Verace 26-01 (2018)

Selected System: V26-001

WindRose Scatter Plot

Start Time: 1/1/2017 12:00:00 AM End Time: 12/31/2017 12:00:00 AM

Selected System: V26-001

WindRose Scatter Plot

Start Time: 1/1/2018 12:00:00 AM End Time: 12/31/2018 12:00:00 AM
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Rosa dos Ventos V26-01 
Abr 2017 x Abr 2018

Selected System: V26-001

WindRose Scatter Plot

Start Time: 4/1/2017 12:00:00 AM End Time: 4/30/2017 12:00:00 AM

Selected System: V26-001

WindRose Scatter Plot

Start Time: 4/1/2018 12:00:00 AM End Time: 4/30/2018 12:00:00 AM

Verace 26-01 (abril 2017) Verace 26-01 (abril 2018)
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Perfil de Geração e Sazonalidade
dos Parques



Agenda

> Introdução

> Case Hermenegildo I – Campos Neutrais

> Conclusões

16



- Ser uma empresa pública

- Baixa geração e o elevado número de paradas por falhas

- Curva da banheira

- Baixo know-how e a falta de equipe técnica para fiscalizar

atividades em campo

- Manutenções não adequadas ou insuficiente.

- Danos em pás por descargas atmosféricas

- Contrato Full Service, tornar o prestador de serviços um parceiro

- Localização Geográfica 
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Desafios nos primeiros anos



- Contratação de Inspeções de Fim de Garantia

- Certificação da Curva de Potência

- Fiscalização da Operação e Manutenção in loco

- Necessidade de troca de informações e experiências com players 

do ramo no mercado brasileiro e no exterior

- Acompanhamento e Análise de Dados Operacionais 

- Participação mais próxima da gestão nas atividades do parques
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Diagnóstico exigiram contratação de 
especialista



Fiscalização e 
Acompanhamento em 

campo otimizam a 
produção
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Metodologia

- Controle de manutenções

- Auditoria de horas de serviço

- Controle do número de preventivas e corretivas

- Levantamento das atividades realizadas

- Auditoria de paradas superiores a um dia

- Estudo e Controle de sistemas com maior quantidade 

de falhas e tempo de parada (Analise Pareto)

- Emissão de relatórios diários e mensais das 

atividades
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Escopo

- Gestão de contratos O&M

- Otimização da rotina de manutenção

- Acompanhamento e fiscalização em campo

- Avaliação da qualidade do O&M

CASE 1
Fiscalização em Campo otimiza o planejamento 
do O&M
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No Planejamento, Suporte e Execução de melhorias:

- Ampliação da cobertura das preventivas e corretivas : 5:00h - 20:00h

- Ativação de equipes de sobreaviso quando demandado

- Planejamento da manutenção considerando 2 tipos: Low Wind e High Wind

- Reparos programados condicionados a previsão de vento (abaixo de 5m/s)

- Revisão do manual de manutenções: ex. torques anchor bolts anual para bianual

- Reuniões mensais entre o proprietário e o fabricante com registro em ata

Continua...

Ações tomadas para a normalização
do O&M no Complexo
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-Apoio na resolução e identificação de problemas e falhas recorrentes

- Troca proativa de componentes e sensores (baterias, anemômetros)

- Inspeção periódica da qualidade da manutenção 

- Ampliação do estoque sobressalente local  (HSS)

- Abertura e acompanhamento dos CASES enviados à engenharia GE

- Participação ativa no planejamento das manutenções e reparos programados

e não programados

Ações tomadas para a normalização
do O&M no Complexo
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Comparativo de um ano mostra 

melhoria com potencial ainda maior

- Redução em 49% do downtime em período 

de safra na Hermenegildo I

Resultados Técnicos 
Ex.: Eólica Hermenegildo I
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Potencial de ganho em termos 

financeiros

- Produção 13% maior que no mesmo período 

do ano anterior com potencial ganho 

financeiro na ordem de R$ 3,5 Milhões (ano)

Resultados Financeiros 
Ex.: Eólica Hermenegildo I



Metodologia

- Uso de softwares especializado para compilação de 

documentos de manutenção

- Avaliação e tabulação de dados e informações

- Auditoria de inconsistências verificadas

- Verificação do funcionamento pleno dos sensores, 

sistema de monitoramento e vibração (Parceria 

AQTECH) 
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Escopo

- Cálculo e avaliação de indicadores de qualidade

- Cálculo e avaliação do tempo médio das Ordens de 

Serviço (Eficiência)

- Sequenciamento de eventos que ocasionaram 

quebras de grandes componentes 

- Avaliação e registro de paradas de turbina sem 

ordens de reparo e valiação constante de avanços na 

qualidade do O&M 

CASE 2
Análise dos dados Operacionais
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Acompanhamento de vibrações 
é essencial para segurança de componentes

Norma ISO 16079-2: Condition monitoring and diagnostics of wind 

turbines Part 2: Monitoring the drive train

ISO 16079-2

- Referencia normativa mostra que os sintomas são 

detectados antecipadamente através dos sinais de 

vibração

- Monitoramento de vibrações para o diagnóstico de 

problemas em sua forma incipiente, dando tempo para 

o planejamento de ações

- A detecção em sinais de Temperatura (dados scada), 

não permite um tempo de ação tão eficiente
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Fiscalização melhora o desempenho operacional e 
financeiro dos parques

• Aumento Disponibilidade Contratual: 2 pontos percentuais (96,0% 2018 – 98,0% 

2019) – Fonte GE

• Aumento Produção: +16 GWh no Ano, +7 GWh em início de safra (Jun-Set)

• Normalização de preventivas (22% das manutenções em 2017 versus 45% em 2019)

• Redução de 15% em perdas por downtime

• Aumento Faturamento esperado na Herm I: +R$3,5 Milhões/Ano (2018 – 2019), 

+R$1,5 Milhões em início de safra(Jun-Set)

• Redução de custo: mais de R$ 10 Milhões deixaram de ser gastos em reparos de pás

Resumo dos Resultados Obtidos

28



Lições Aprendidas e Recomendações

• Transferência de Know-how por especialista otimiza a gestão do O&M e 

aumenta a transparência

• Curva de aprendizado acentuada com a sinergia de Fiscalização em Campo e 

especialistas remotos em Dados

• Maior capacidade técnica favorece tomadas de decisões e diminui tempo de 

reação em manutenções

• Transparência facilita interação com fabricante

• Contratos Full Service exigem Auditoria Permanente de Dados e Fiscalização 

em Campo
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JOÃO NUNES RAMIS 
DIRETOR PRESIDENTE (TÉCNICO)
joaoramis@terra.com.br
+55 51 9 9506 9962

PAULO DECKER
GESTOR DE O&M
paulodecker@camposneutrais.com.br
+55 48 9 8827 8209

Obrigado!

30


