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RESUMO 
 
      A questão energética se tornou um dos tópicos mais importantes na atualidade, que está 

diretamente ligado a qualidade de vida em uma sociedade que está continuamente ligada ao 

seu consumo de Energia. O aumento do consumo energético mundial em razão da melhoria 

dos padrões de vida nos países em desenvolvimento, e a preocupação com o meio ambiente 

traz necessidade de descobertas de novas fontes de geração de energia limpa.  Em função 

desta necessidade a conversão de energia primária em energia mecânica para a realização de 

trabalhos motivou o ser humano a estudar e desenvolver técnicas de conversão de energia. 

Uma das formas de energia primária abundante na natureza é a Energia dos Ventos, 

denominada energia Eólica. 

     Esse ramo de geração elétrica está se expandindo amplamente nos últimos anos por ser 

uma energia limpa e abundante apresentando um custo de geração viável a ponto de ser 

inserido na matriz energética brasileira. Aerogeradores possuem vida útil entre 20 e 30 anos e, 

posteriormente, não estará aptos a gerar energia de forma rentável assim o parque começa sua 

pós-operação. O objetivo desse trabalho é analisar a pós-operação de parques eólicos nos 

âmbitos ambiental, técnico e econômico. 

    O conjunto de pás eólicas faz parte da tríade dos componentes básicos que formam o 

aerogerador. Conectadas à nacele e sustentadas pela torre de concreto, as pás eólicas possuem 

perfil aerodinâmico, pesam cerca de 17 toneladas cada e chegam a ter mais de 60 metros de 

comprimento, equivalente a um edifício de 20 andares.  Ao longo da história são muitos os 

tipos de turbinas ou máquinas que foram utilizadas para aproveitar a energia cinética 

produzida pelo vento. De todas elas, a mais utilizada e divulgada em nossos dias e a escolhida 

pelo grupo Iberdrola empresa espanhola é a que tem três pás que se movem ao redor de um 

eixo horizontal. 

Palavras-chave: Energia eólica, e processo fabricação, inspeção, e transporte das pás eólicas.  
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ABSTRACT 

 

     The energy issue has become one of the most important topics today, which is directly linked 

to the quality of life in a society that is continuously linked to its consumption of energy .The 

increase in global energy consumption due to the improvement of living standards in developing 

countries, and the concern with the environment requires the discovery of new sources of clean 

energy generation. Due to this need, the conversion of primary energy into mechanical energy 

for carrying out work motivated the human being to study and develop energy conversion 

techniques. One of the forms of primary energy abundant in nature is the Energy of the Winds, 

called wind energy. 

    This branch of electrical generation has been expanding widely in recent years as it is a clean 

and abundant energy presenting a viable generation cost to the point of being inserted in the 

Brazilian energy matrix. Wind turbines have a useful life between 20 and 30 years and, 

subsequently, they will not be able to generate energy in a profitable way as soon as the park 

begins its post-operation. The objective of this work is to analyze the post-operation of wind 

farms in the environmental, technical and economic spheres. 

     The set of wind blades is part of the triad of basic components that make up the wind turbine. 

Connected to the nacelle and supported by the concrete tower, the wind blades have an 

aerodynamic profile, weigh about 17 tons each and can be over 60 meters long, equivalent to a 

20-story building. Throughout history, there are many types of turbines or machines that have 

been used to harness the kinetic energy produced by the wind. Of all of them, the most used and 

disseminated today and the one chosen by the Spanish company Iberdrola group is the one that 

has three blades that move around a horizontal axis. 

 

 

Keywords: Wind energy, and manufacturing process, inspection, and transport of Wind blades. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivos gerais 
 
       Essa atividade final tem como finalidade de apresentar conceito da energia eólica e processo 
de fabricação, inspeção através de drones, e transporte das pás eólicas nos aerogeradores 
(produção, qualidade, e manutenção), pois com o avanço tecnológico os equipamentos foram 
obtendo melhoria contínua e aperfeiçoamento na sua aerodinâmica  na parte mecânica, elétrica, 
hidráulica, e pneumática em quanto isso pás maiores , torres mais altas sendo de concreto ou de 
aço , e estruturas eólicas mais resistentes contra a degradação do tempo, clima, temperatura, e 
entre outros fatores críticos ao mesmo. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

      A energia eólica era muito aproveitada para rodar os moinhos de vento que, por sua vez, 

trituravam alimentos, elevavam águas, entre outras funções. Já a geração de energia elétrica a 

partir dos ventos foi iniciada somente em 1887, enquanto os aerogeradores conhecidos 

atualmente surgiram cerca de 70 décadas depois, em 1956. Com as duas graves crises de 

petróleo em 1973 e 1979, as energias renováveis começaram a ser alvo de grande interesse 

mundial, por não se esgotarem e poluírem muito menos do que as fontes mais utilizadas na 

época (carvão e petróleo). A partir desse período, diversos estudos e projetos foram implantados 

ao redor do mundo visando melhorar a tecnologia das energias renováveis, dentre elas a energia 

eólica.  

      Atualmente podemos chegar, com pás de 75 metros de comprimento, a áreas ocupadas de 

18600 metros quadrados, ou seja, 2 até 2,5 campos de futebol. Através da captura do vento 

constante após medições, análises, e pesquisas na região onde os tamanhos das pás acompanha o 

modelo dos aerogeradores para obtenção de uma melhor eficiência energética do fator de 

capacidade que irá gerar energia elétrica (vinda como origem da conversão da energia cinética 

para energia mecânica). Vantagens da energia eólica:  

 Utiliza combustível natural que não precisa ser produzido ou importado, puro, limpo e 

renovável (vento) é total modular; 

 Não emite gases poluentes para a atmosfera; 

 Não contribui para o agravamento das mudanças climáticas; 

   Porém, temos de levar em consideração alguns outros aspectos desse tipo de fonte em um 

planejamento energético: 

 Intermitência dos ventos; 

 Logística do local de produção do aerogerador até o seu destino; 

 Tamanho da área ocupada por cada aerogerador ("Vários campos de futebol"); 

 Barulho produzido pelas turbinas eólicas em funcionamento;  

 Energia que não pode ser garantida  a partir da demanda. 

Figura 1: Parque eólico 

 
                                   Fonte: Folha Econômica. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 

 

3.1 Pás Eólicas 
 

      O conjunto de pás eólicas faz parte da tríade dos componentes básicos que formam o 

aerogerador. Conectadas à nacele e sustentadas pela torre de concreto, as pás eólicas possuem 

perfil aerodinâmico, pesam cerca de 17 toneladas cada e chegam a ter mais de 60 metros de 

comprimento, equivalente a um edifício de 20 andares.  Ao longo da história são muitos os tipos 

de turbinas ou máquinas que foram utilizadas para aproveitar a energia cinética produzida pelo 

vento. De todas elas, a mais utilizada e divulgada em nossos dias e a escolhida pelo grupo 

Iberdrola empresa espanhola é a que tem três pás que se movem ao redor de um eixo horizontal.  

      Essa é a opção mais eficiente do ponto de vista técnico: quanto menos pás, mais equilíbrio. 

Como um campo de girassóis, os aerogeradores orientam-se sempre no mesmo sentido para, em 

vez de seguir o sol, seguir o vento para aproveitar ao máximo sua energia potencial. Isso é 

possível graças a um cata-vento que todos têm em cima da nacele e que se encarrega de indicar 

ao controle se o rotor está corretamente situado em relação ao vento. Às vezes é difícil imaginar 

a forma em que as pás dos aerogeradores, com tal tamanho e peso, conseguem mover-se com um 

vento de características normais. A razão está em sua forma, o também chamado perfil 

aerodinâmico: quando o vento incide perpendicularmente nas pás, gera uma força de sustentação 

que provoca o movimento. A torre de um aerogerador é o componente estrutural sobre o qual se 

fixa o rotor e a nacele. Além disso, suporta toda a força do vento. O segredo está em sua 

concepção e composição, dado que deve ser capaz de aguentar o peso de até 15 elefantes 

adultos. 

Figura 1: Elementos de uma pá eólica. 

 
 

 

Fonte: http://www.windpowermonthly.com/article/1137943/service maintain-wind-turbine-blade 
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3.2 Energia Eólica 
 
       A energia eólica era muito aproveitada para rodar os moinhos de vento que, por sua vez, 
trituravam alimentos, elevavam águas, entre outras funções. Já a geração de energia elétrica a 
partir dos ventos foi iniciada somente em 1887, enquanto os aerogeradores conhecidos 
atualmente surgiram cerca de 70 décadas depois, em 1956. Com as duas graves crises de 
petróleo em 1973 e 1979, as energias renováveis começaram a ser alvo de grande interesse 
mundial, por não se esgotarem e poluírem muito menos do que as fontes mais utilizadas na 
época (carvão e petróleo). A partir desse período, diversos estudos e projetos foram implantados 
ao redor do mundo visando melhorar a tecnologia das energias renováveis, dentre elas a energia 
eólica. O Quadro 01 apresenta a listagem dos principais materiais e respectivos componentes do 
aerogerador onde são utilizados. 
         
 

Material Componente Observações 

Aço laminado Torre de aço, rotor e estator, estrutura da nacele, 
Cerca de 98% de uma torre cônica de 

aço é aço (aprox. 89% do aerogerador 
(caldeirados) Maquinário (sistema hidráulico, de controle, de 

em peso é aço, para o caso dos  
(Lubrificação...)  

aerogeradores com torres de aço).   

  Composição do concreto: cimento, 

  areia, brita, água e aditivos 

  Plastificantes. 

Concreto 
Torre de concreto, bloco da fundação (base do Em aerogeradores com torre de aço, 

aerogerador) cerca de 1,3% em peso do total é  

  Concreto (fundações). 

  Uma torre de concreto tem massa de 

  aprox. 850 ton. 

 Coroas dos rolamentos do rotor (sistema de  
Aço forjado passo) e do sistema de Yaw, eixo principal,  

 Flanges da torre  

 Cubo do rotor, internos da torre, caixa de  
Alumínio engrenagem, transformador, carenagens, cabos Aprox. 0,8% em peso do aerogerador. 

Ferro fundido (cast iron) Cubo do rotor, caixa de engrenagem, gerador, 
É o material da carcaça do cubo.  

mancais, eixo   

  Ver fibra de vidro e resina. O fabricante 
GFRP (plástico 
reforçado 

 do componente faz a infusão da fibra 

Pás, carenagem (habitáculo) da nacele, com resina. Cerca de 95% em peso da 
com fibra de vidro - 

carenagem do cubo pá é material compósito e adesivos. 
compósito)  

Representa aprox. 5,8% em peso do   

  aerogerador. 
CFRP (plástico 
reforçado  Ver fibra de carbono e resina. O 

com fibra de carbono - Pás fabricante do componente faz a infusão 

compósito)  da fibra com resina. 

Fibra de vidro 
Pás, carenagem (habitáculo) da nacele, Insumo para o compósito GFRP, 70 a 

carenagem do cubo 75% em peso da pá.  

 
    5 

Quadro 01 – Materiais, e respectivos componentes do aerogerador. 

Fibra de 
Carbono 

Insumo para o compósito 

CFRP 

Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de engenharia Mônica Nassar 

Machuca,2015. 
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        A energia eólica pode contribuir com desenvolvimento socioeconômico em nível local e 
regional.  Além da geração de empregos, a instalação de parques eólicos pode movimentar a 
economia local pelo fornecimento de serviços, principalmente alimentação e hospedagem 
durante o período da obra. O pagamento pelo arrendamento da terra aos proprietários, junto com 
o fato de baixa ocupação da propriedade, confere aos empreendimentos eólicos uma relação 
inovadora entre os geradores de energia e a comunidade, além de ter o potencial de redução de 
migração das zonas rurais (SIMAS, 2012, p. 164). Um grande número de materiais é usado na 
fabricação de aerogeradores. Os materiais considerados mais importantes são: aço, fibra de 
vidro, resinas (para compósitos e adesivos), materiais para o núcleo da pá, imãs permanentes e 
cobre (DOE/GO, 2008). Países pioneiros na área, como a Dinamarca, Estados Unidos e 
Alemanha construíram diversos parques eólicos em suas terras e, com uma vida útil estimada 
entre 20 e 30 anos, os aerogeradores de tais parques começaram a chegar ao fim de sua vida útil 
na virada do século. 
 
3.2.1 Fases fabricação das pás 

      

     A maioria das pás é fabricada com poliéster ou epóxi reforçado com fibra de vidro. Também 
se utiliza fibra de carbono ou aramidas (Kevlar) como material de reforço. Atualmente também 
estão sendo realizadas pesquisas sobre a possibilidade de usar compostos de madeira, como 
madeira-epóxi ou madeira-fibra-epóxi. Há dois tipos de manutenção: a preventiva e a corretiva. 
A primeira consiste na execução de inspeções periódicas, a fim de determinar o estado das pás e 
verificar se há eventuais imperfeições. Essas verificações são efetuadas mediante diferentes 
técnicas: a partir do solo, com teleobjetivas de alta precisão; subindo às pás com cordas, 
guindastes ou plataformas elevadoras; e à distância, através de drones teledirigidos. Por outro 
lado, a manutenção corretiva consiste na reparação ou reconstrução das pás e naceles para 
resolver os danos que vão aparecendo, tanto na superfície quanto em sua estrutura 
As pás dos aerogeradores podem ter fendas, imperfeições causadas pelo impacto de raios, aves 
ou aberturas na borda de ataque ou saída, entre outros danos. As tarefas de reparação são 
executadas por trabalhadores em altura, que se penduram nas pás com cordas ou chegam até elas 
através plataformas suspensas. 

     Atualmente estão sendo estudados sistemas de reparação e limpeza alternativos, como drones, 
para evitar que os operários tenham que subir às turbinas. Para a análise da viabilidade de um 
projeto de energia eólica, é necessário efetuar uma avaliação da capacidade de produção de tal 
parque durante sua vida útil. Para consegui-lo, uma das principais estimativas baseia-se nas 
características do vento, além da pressão e da temperatura do ar. A campanha de medições 
permite a transferência dos dados extraídos de quatro ou cinco torres meteorológicas, medindo 
vários anos (2-3) e em diferentes alturas, 50 ou 60 metros. Linhas de molde para produção 
seriada. As empresas de Pás eólicas realizam design, manufatura e instalação de mais de 80 
completas de molde. Com destaque em molde & ferramental na capacidade de construir soluções 
confiáveis de custo / beneficio visando melhoria contínua do processo reunido grande  time de 
produção de pás  eólicas. 

                 Figura 2: Processo de Fabricação 

 

 
Fonte: WALCZYK, 2010 
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          Figura 3: Processo de Fabricação das Pás Eólicas 

 

 
 

Fonte: https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/pas-aerogeradores 

 

Certificações do processo de fabricação de pás: 

 Protocolo completo de teste de pá e desenvolvimento do plano de teste; 

 Medição da frequência natural da pá; 

 Teste estático da pá́; 

 Teste de fadiga da pá́; 

 Teste estático pós-fadiga da pá & teste final; 

 Inspeção da pá́, análise e relatório para assegurar certificação. 

 

3.2.2 Transporte das Pás Eólicas 

     Devido à dimensão e peso especiais dessas pás, seu transporte se torna um desafio logístico e 

rodoviário, que requer planejamento e infraestrutura que estejam de acordo com a legislação de 

órgãos responsáveis pelas vias nas quais as cargas transitam.  
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     Para se ter uma ideia, o conjunto de transporte é composto por Cavalo Mecânico 6×2, com 

carreta direcional de três eixos e controle traseiro de direção. São 68 metros de extensão e 

aproximadamente 45 toneladas. A empresa responsável pelo fornecimento e transporte das pás, 

nestes casos, precisa de uma Autorização Especial de Trânsito (AET). Para transitar em rodovias 

estaduais, a permissão é emitida pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), e para 

rodovias federais, quem emite é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), que pode concedê-las com restrições de horário e velocidade máxima limitada. O DNIT 

também determina a necessidade de escoltas, bem como a presença da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF). 

     Além disso, o fabricante do aerogerador contrata um estudo de viabilidade geométrica (road 

survey) no qual especifica características de todas as vias que serão percorridas pelas carretas, 

desde a fábrica de pás até a entrada do parque eólico. Na pesquisa, a empresa contratada reporta 

necessidades de adequações nas obras de artes especiais, vias de acessos e instalações elétricas. 

Opcionalmente pode ser feita uma simulação do transporte com uma carreta vazia e uma corda 

que representa a ponta da pá. A medida é necessária para identificar obstáculos e corrigi-los 

antes do transporte real das pás. Durante o percurso efetivo das pás, cada carreta recebe apoio de 

duas escoltas, conhecidas como batedores frontais e traseiros. A função dos batedores é liberar o 

trânsito da via para a passagem das carretas e impedir que outros veículos as ultrapassem em 

pistas simples. A comunicação também é fator crucial no escopo de planejamento voltado para 

esse tipo de transporte especial para eliminar potenciais de acidentes e incidentes antes, durante, 

e final do trajeto destinado à entrega das pás para as fazendas de usinas eólicas.  

3.2.3 Uso de Drones nas Pás Eólicas 

    As pás dos aerogeradores são elementos de sofisticado desenho, que apresentam complexas 

curvas. Baseadas em estruturas de diversas camadas de espessura variável, estão construídas 

com materiais compostos de camadas de fibras e resinas artificiais, às vezes, com reforço em 

madeira. Estes elementos são desenhados para funcionar, pelo menos, 20 anos. Porém, na prática 

surgem dificuldades: As pás sofrem desgastes, impactos de partículas arrastadas pelo vento e, às 

vezes, forte tensão e torções. 

     Isto causa uma série complexa de defeitos, variáveis de acordo com o tipo de desenho de pá, 

seu modelo e inclusive número de série, já que as diferenças em seu processo de fabricação e 

caraterísticas dos materiais ou desenhos variam muito, em uma indústria que carece de uma 

longa tradição e, portanto, de padrões bem estabelecidos conforme suficientes referências 

históricas. O uso de grandes aerogeradores aumenta rapidamente, baseado no preço da energia, 

as considerações ambientais e a eficácia crescente destas máquinas. De acordo com os dados da 

Bloomberg New Energy Finance, o setor de geração eólica é um dos segmentos da indústria em 

mais rápido crescimento global.  
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     Com mais de 268 mil aerogeradores instalados no mundo todo no final de 2014 e 539.123 

MW, no final de 2017, conforme dados do Global Wind Energy Council (GWEC). Os 

aerogeradores tradicionais, desenhados para produzir 1 até 3 MW de eletricidade têm uma 

configuração de três hastes, padrão nesta indústria, de 30 a 50 metros de comprimento. Mas, a 

indústria eólica planeja sua substituição por máquinas cada vez maiores e eficientes, que 

montando pás de até 80 metros de comprimento  podem gerar 7 MW. As pás dos aerogeradores 

são elementos de sofisticado desenho, que apresentam complexas curvas. 

      Baseadas em estruturas de diversas camadas de espessura variável, estão construídas com 

materiais compostos de camadas de fibras e resinas artificiais, às vezes, com reforço em madeira. 

Estes elementos são desenhados para funcionar, pelo menos, 20 anos. Porém, na prática surgem 

dificuldades: As pás sofrem desgastes, impactos de partículas arrastadas pelo vento e, às vezes, 

forte tensão e torções.  Isto causa uma série complexa de defeitos, variáveis de acordo com o tipo 

de desenho de pá, seu modelo e inclusive número de série, já que as diferenças em seu processo 

de fabricação e caraterísticas dos materiais ou desenhos variam muito, em uma indústria que 

carece de uma longa tradição e, portanto, de padrões bem estabelecidos conforme suficientes 

referências históricas. 

     É necessária a aplicação da tecnologia para esclarecer a situação real destes ativos e iniciar 

um procedimento de manutenção de prevenção sustentável. Isto terminará com as perigosas 

dúvidas e estabilizará a relação entre fabricantes, promotores e seguradoras. 

      Os programas de manutenção preventiva de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos 

dos aerogeradores são habituais no setor da indústria eólica. Porém, no caso das pás, que sem 

dúvida são um dos componentes mais críticos desta máquina, ainda não existe um esquema 

padrão.  O surgimento repentino de danos catastróficos nas pás, não é frequente, mas quando há 

danos são bastante graves. Atualmente, o setor industrial eólico avança na melhoria de 

procedimentos para gerar uma potencial manutenção preventiva das pás que permita estabelecer 

programas de reparação preventiva com baixo custo, centradas na identificação de defeitos em 

suas primeiras fases, com o objetivo de evitar grandes sinistros. O uso deste tipo de tecnologias é 

essencial para o correto dimensionamento dos riscos e a sustentabilidade do negócio das 

seguradoras neste setor. 

      Até agora, a situação das pás dos aerogeradores, componente crítico, era uma perigosa 

incerteza. A consequência direta dos danos catastróficos sofridos, que ocorrem com frequência é 

uma desesperante perda de coberturas  para os pequenos promotores e um encarecimento 

possivelmente desnecessário dos prêmios, quando não um mau negócio para as seguradoras.  É 

necessária a aplicação da tecnologia, para esclarecer a situação real destes ativos e iniciar um 

procedimento de manutenção preventiva sustentável. Isto terminará com as perigosas dúvidas e 

estabilizará a relação entre fabricantes, promotores e seguradoras. Este é o campo de trabalho da 

Arbórea Intellbird. A inovação proporcionada pela jovem equipe de engenheiros de Salamanca 

(Espanha), criadores da plataforma digital que une software especializado e o drone 

Aracnocóptero aplicado à inspeção aérea, permite digitalizar a inspeção de aerogeradores, 

grandes instalações fotovoltaicas e redes elétricas. Seu voo garante segurança nas pás dos 

aerogeradores de diversos países, por exemplo, Espanha, Portugal, México, Chile e até do Japão. 
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Figura 4: Filmagem aérea de uma inspeção eólica 

 
Fonte: Gerencia Riesgos 

      Esta pequena empresa na que a Iberdrola e o Estado espanhol foram integrados através de 

CDTI, gera serviços às principais multinacionais da energia limpa. Ao promover o 

processamento digital inteligente aumenta a eficiência e segurança nas grandes infraestruturas de 

produção e, ao mesmo tempo, diminuem os seus custos de operação e manutenção. Desta forma, 

aposta na aceleração da expansão da geração renovável como caminha para a sustentabilidade. 

3.2.4 Inspeção de Pás Eólicas com Drones 

   Na primeira década do século XXI o desenvolvimento da indústria dos drones começa a focar-

se timidamente a aplicativos no setor da energia eólica. Em 2010 a indústria eólica espanhola 

propôs, de forma pioneira, a Arbórea Intellbird a criação de um dron multirrotor específico para 

inspeção de pás de aerogeradores. O sistema foi desenvolvido a partir da plataforma 

Aracnocóptero, cujo desenho foi iniciado em 2008. Em 2012 o Aracnocóptero EOL6 foi 

apresentado com grande sucesso na maior feira do setor eólico, a Husum Wind Energy no norte 

da Alemanha. 

     Em 2010, a indústria eólica espanhola propôs a Arborea Intellbird, pioneira, a criação de um 

drone multirrotor específico para a inspeção de pás de turbinas eólicas. 

      Para avaliar as possíveis vantagens da tecnologia drone à inspeção de pás de aerogeradores, é 

necessário conhecer as necessidades do setor e também as soluções oferecidas pelo mercado; 

suas diferenças e vantagens. Apesar do auge mundial, o setor da energia eólica, em algumas 

áreas geográficas é um setor economicamente contraído. Isto é devido à instabilidade de 

políticas regulamentares, que estabelecem incerteza nos mecanismos de investimento. A 

tendência, em todos os casos é otimizar os processos de manutenção, reduzindo ao máximo seus 

custos por aerogerador, especialmente, nos processos considerados de rotina.   
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    Por isso, é habitual nesta indústria a atribuição de orçamentos fixos e ajustados à manutenção 

por máquina, com revisão e manutenção de todos os componentes que necessitam que sejam 

muitos. Aos painéis elétricos, caixas multiplicadoras, elevadores, sistemas de óleo, controle 

eletrônico  ou mecanismos diversos de segurança deveram somar as pás. Considerando o número 

de elementos a manter e o ajustado orçamento para isso, não é aplicável como máximo geral 

nenhum procedimento de inspeção, que ainda sendo ótimo, exceda os custos operacionais 

bastante ajustados. Partindo deste princípio, é analisado um segundo princípio, neste caso 

relacionado com o aplicativo civil industrial do setor dron, que afirma que normalmente não é 

viável utilizar tecnologia aérea, para substituir o que pode ser feito no terreno de forma barata, 

segura e com sucesso, exceto quando superados estes três parâmetros utilizando meios aéreos, o 

qual é um complexo desafio. 

3.2.4.1 Necessidades do Setor nas Pás Eólicas 

    A indústria eólica demanda relatórios técnicos motivados que possam detetar com precisão, 

analisar, diagnosticar os problemas e emitir recomendações concisas ajustadas aos princípios de 

economia e prudência.  Dados que possam realmente estabelecer um esquema de manutenção 

preventiva. Isto que pode parecer simples está longe de ser fácil. As consequências de um defeito 

detectado em uma pá podem variar conforme o processo de fabricação, modelo e inclusive da 

série. Assim, foram detetados lotes defeituosos nos que determinados problemas devem ser 

resolvidos rapidamente, por risco de catástrofe.  Tal como analisado, a deteção de deficiência das 

pás é uma tarefa de alto nível técnico, que requer experiência e um profundo conhecimento 

histórico deste produto tão especializado, como são as pás de aerogerador. 

Figura 5: Filmagem aérea de uma inspeção eólica 

 

Fonte: Gerencia Riesgos 

3.2.4.2 Inspeção Digital nas Pás Eólicas 

    Este método inovador propõe vantagens em relação ao método de subida dos técnicos às pás ou a 
inspeção no terreno, pelos aspetos de segurança. A vantagem em tempo de análise no telescópio e, 
absolutamente, quanto à qualidade dos dados obtidos. Realizar uma análise posterior, baseada nas 
imagens ou vídeos de toda superfície do aerogerador, implica o processamento de uma grande 
quantidade de dados, multiplicando o esforço de inspeção. A quantidade de informação obtida em uma 
inspeção com SARP das pás de um aerogerador, tomando imagens de toda a superfície com máquinas 
Reflex de alta resolução, pode oscilar entre 5 e 10 Gbytes de dados por máquina. Este notável aumento 
desnecessário de informação deve ser filtrado e analisado, o qual significa multiplicar o número de 
horas/técnico da inspeção. Como mencionado, a detecção e classificação de defeitos em pás é uma 
tarefa de engenharia especializada. 
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     Analisar minuciosamente centenas de fotografias de alta resolução de cada aerogerador, não é um 
processo viável para a indústria do setor. Viola o primeiro princípio de economia no procedimento de 
inspeção, indicado anteriormente. As principais vantagens da tecnologia baseada em drones estão em 
suas possibilidades para oferecer medidas de diversos sensores e gerar dados reproduzíveis de alta 
qualidade. 

3.2.4.3 O desafio do processamento 

      A maioria dos métodos de inspeção de pás de aerogeradores está baseada na geração de uma 

inspeção no terreno. A decisão sobre que defeitos especificar e documentar, fica a critério 

técnico do inspetor. Isto significa que é necessário levar um inspetor qualificado ao local, que de 

outra forma teria que revisar uma grande quantidade de fotografias ou extensos vídeos no 

escritório, gerando uma duplicação do esforço de inspeção pouco operacional. Este 

procedimento disruptivo desenvolvido na Espanha, com a participação da Iberdrola, que 

combina drones e software, recentemente também foi validado pela VESTAS como 

procedimento aplicável a suas pás. Contar com dados reproduzíveis da melhor resolução 

possível, provenientes de um número elevado de sensores de boa qualidade, validados do ponto 

de vista técnico para a detecção de deficiências, é um fator importante para justificar o uso 

vantajoso desta plataforma de inspeção digital aérea, melhor que qualquer outro sistema. 

Figura 6: Filmagem aérea de uma inspeção eólica 

 

Fonte: Gerencia Riesgos 

      A complexidade de diagnóstico de deficiências, baseado nos diversos parâmetros; “um 

defeito não tem a mesma importância em todas as pás”, reduz a utilidade real do reconhecimento 

automático puro, mas a visão artificial integrada permite uma medida muito objetiva e precisa. 

Esta plataforma inovadora permite um profundo conhecimento objetivo e reproduzível da 

situação da pá, obtido através de um teste não destrutivo realizado na segurança da distância, ao 

tomar dados com a aeronave. A análise inteligente e automática permite detectar e medir 

problemas estruturais internos e externos, analisar e posicionar defeitos e relacioná-los, 

facilitando a comparação das pás, sua evolução no tempo e, portanto, classificar as pás por riscos 

e necessidades de manutenção atuais e futuras.  
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4. CONCLUSÕES 
 

      Energia eólica é a energia produzida a partir da energia cinética do vento (massas de ar em 

movimento) e do aquecimento eletromagnético do sol (energia solar), que juntos movimentam as 

pás de captadores. A energia cinética do vento normalmente é convertida em energia mecânica 

por moinhos e cataventos, ou em energia elétrica por turbinas eólicas (ou aerogeradores). A 

energia eólica é uma alternativa para diversificar a matriz elétrica do país e assim aumentar a 

segurança neste setor. É interessante que frente ao aumento da demanda por eletricidade, o país 

se mantenha no caminho das tecnologias limpas em vez de optar por fontes não renováveis, que 

provocam impactos socioambientais ainda mais agressivos. Uma alternativa aos impactos da 

poluição sonora e visual é a instalação de parques eólicos off-shore, ou seja, no mar. Além disso, 

avanços tecnológicos podem ser feitos no sentido de minimizar outros impactos, como por 

exemplo o desenvolvimento de turbinas menos prejudiciais aos pássaros. As indústrias de pás 

eólicas são umas das maiores consumidoras de materiais compósitos. Os desafios são as 

produções das pás com as características aerodinâmicas adequadas. As pás têm geometrias muito 

complexas.  

        Há a necessidade de desenvolver e apresentar novos materiais e processos de produção para 

atender a esta demanda. Entre muitos materiais, a matriz é reforçada com a fibra de vidro e 

apresenta boas propriedades como resistência a fadiga e estabilidade térmica. O potencial de 

aplicações destes materiais é para melhorar as propriedades estruturais das pás eólicas com 

redução significativa de massa e de custo. Neste trabalho são apresentados os processos de 

fabricação envolvendo os materiais e a confecção de pás. Os materiais utilizados para a 

fabricação de pás de rotor para turbinas eólicas estão sujeitas a requisitos especiais. O número de 

ciclos e da variação de carga é muito diferente das encontradas por outras estruturas na aviação, 

construção naval e construção de pontes. O desenvolvimento de novos materiais também deve 

estar adequado ao desenho cada vez mais complexo de pás para turbinas eólicas.  

        O Brasil já possui grandes fabricantes de pás eólicas, como a empresa Tecsis no município 
de Sorocaba/SP, uma das maiores do mundo, e a empresa Aeris Energy no município de 
Caucaia/CE. Os processos de fabricação das pás envolvem técnicas de fabricação com fibra de 
vidro, geralmente com diâmetros menores que 50 metros de área varrida. Os materiais 
compostos com fibras de carbono estão sendo utilizados para pás com diâmetros maiores que 
50m de área varrida. Verifica-se assim um desenvolvimento de técnicas e novos materiais para 
serem empregados em pás de turbinas eólicas. As pás de fibra de carbono oferecem maior 
rigidez e resistência em relação ao peso. A otimização da concepção e construção de pás para as 
novas gerações de turbinas eólicas requer uma propriedades mecânicas específicas, assim como 
propriedades físicas e químicas dos materiais a serem desenvolvidos. Os esforços mecânicos em 
que os materiais estão sujeitos, com relação ao uso da energia eólica apresentam exigências 
peculiares sobre esses materiais. Esses requisitos incluem resistência à fadiga, alta resistência ao 
desgaste e propriedades térmicas. 
        Os testes e avaliação de materiais compósitos utilizados em pás de turbinas eólicas podem 
reduzir os custos de desenvolvimento da tecnologia e pode ser usado para prever o desempenho 
dos materiais compósitos. Os materiais que podem ser testados incluem resinas não curadas e 
adesivas, laminados e componentes curados. A fabricação das pás são bastantes criteriosas 
devidas ao tipo de equipamento que serás instalado de acordo com o fabricante dos 
aerogeradores que irá sustenta-las durante a sua operação do conjunto como todo, e diversos 
cuidados possíveis na entrega pelos transportes especiais ao seu destino final. Com o uso da 
tecnologia de drones não tripulados facilitou bastante as inspeções de manutenções / reparos das 
pás eólicas em pontos danificados, e críticos principalmente por raios atmosféricos nas suas 
extremidades nos aerogeradores. Uma pá tem um tempo de vida médio equivalente a 20 anos e 
ainda não existe uma tecnologia que torne a reciclagem de pás economicamente viável devido à 
alta complexidade do material com o qual ela é feita. 
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