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Resumo 

 

O produto deste trabalho é realizar a avaliação de Confiabilidade e Manutenção dos 

componentes com maior taxa de falha em diversas partes dos aerogeradores de uma usina 

eólica, a partir dos seus dados históricos. Após a identificação destes componentes, a rotina de 

manutenção mais adequada é planejada de modo a evitar falhas indesejadas e consequente 

perda financeira pela falta de geração de energia. A rotina proposta terá como foco a 

minimização do custo de manutenção e consequente aumento da disponibilidade da usina com 

base no estudo da Confiabilidade aplicada na manutenção. A distribuição de Weibull será 

utilizada como a distribuição de probabilidade neste estudo de caso. Essa definição de 

periodicidade de manutenção será realizada através de um programa elaborado em Microsoft 

Excel, chamado de PREVCONFI. O programa opera a partir das estimativas oriundas da 

experiência com as ocorrências específicas de cada usina, podendo sempre ser realimentado 

com novos dados com o objetivo de redefinir a periodicidade de manutenção, adequando os 

períodos de acordo com os dados que foram analisados. Os componentes capazes de tornar o 

aerogerador indisponível para geração de energia por longos períodos foram consideradas 

como críticos e portanto, terão sua escala de manutenção ajustada ao menor custo, observando 

as respectivas probabilidades de falha. A contribuição do PREVCONFI é preparar rotinas de 

manutenção preventivas de acordo com a necessidade, de maneira diferente  das rotinas 

padrão aplicadas às usinas. Os serviços de manutenção preventiva são realizados 

periodicamente e não levam em conta a criticidade de componentes e nem as condições 

ambientais do local onde estão instalados. A maioria dos provedores de manutenção estão 

comprometidos a entregar uma taxa de disponibilidade mínima, mas sem qualquer 

responsabilidade contratual com a geração de energia. Desta forma, também é objetivo deste 

trabalho, mostrar aos proprietários de usinas eólicas e provedores de manutenção, o quanto é 

importante a participação da análise de Confiabilidade, com o objetivo de obter maior retorno 

financeiro com a diminuição dos custos de manutenção e consequente aumento de geração de 

energia, baseado em uma escala de manutenção adequada para cada usina. 

 

 

Palavras Chave: Aerogeradores, Usinas Eólicas, Confiabilidade, Manutenção, 

Disponibilidade 



 

 

 

 

Abstract 

 

This job makes the assessment of the Reliability and Maintenance of the wind turbine 

components with the biggest number of failure rate including all the wind turbine sectors 

using the wind farm historical operational data. After identifying those components, a more 

adequate maintenance is planned for those components in order to avoid unexpected failures 

and consequent financial loss by the lack of energy generation. The proposed routine has the 

focus on minimizing the maintenance costs followed by a consequent availability increase, 

also improving the energy generation. The job has the reliability study as a basis to be applied 

to the maintenance. The Weibull Distribution was applied as the probability distribution for 

this case study. The schedule of maintenance is prepared by a program created in Microsoft 

Excel called PREVICONF. The program works based on past experiences from a specific 

wind farm, feeding the program with new data in order to re schedule the maintenances in the 

most appropriate timing for the analyzed data. Components able to become the wind turbine 

unavailable for generating energy are considered as critical components and therefore they 

have their maintenance schedule based on the minimal cost observing the respective failure 

probability. The PREVICONF contribution is to prepare schedules of maintenance according 

the need, differently from the standard routines applied to the Wind Farms. The scheduled 

maintenances currently in place are used to be performed time to time and they are not taking 

into account the criticality of some components. Most of the maintenance suppliers are only 

committed to deliver a minimum availability rate, but without contractual responsibility 

against energy generation. Part of this job is to show to the wind farm owners and 

maintenance suppliers how much is important a Reliability assessment in order to obtain a 

bigger financial return by minimizing the maintenance costs and improving energy generation 

based on an adequate maintenance schedule for each specific wind farm. 

 

Key Words: Wind Turbines, Wind Farms, Reliability, Maintenance, Availability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os objetivos deste trabalho estão alinhados em melhorar os resultados de manutenções 

e de geração de energia, a fim de melhorar os resultados financeiros do proprietário e do 

prestador de serviço de manutenção da usina eólica. A idéia principal está focada no sentido 

de se obter a melhor relação custo benefício de manutenção. Está sendo levado em 

consideração que o excesso de manutenções, encarece a operação e ainda assim resulta na 

perda de geração de energia. Já a ausência de uma escala adequada de manutenção, aumenta a 

indisponibilidade dos aerogeradores e a consequente perda de geração de energia. 

 A partir de dados históricos de manutenções, custos e falhas de determinada usina, 

serão encontrados os setores de maior criticidade, ou seja, os que apresentam maior taxa de 

falha e que comprometam a disponibilidade da usina eólica. Serão avaliados os custos de 

manutenção corretiva e preventiva envolvidos, o primeiro incluindo a perda por lucro cessante 

médio associado à falta de geração de energia pelo tempo de falha não previsto. 

 Com ênfase em confirmar que a manutenção preventiva resulta em uma operação 

melhor, não somente de usinas geradoras, mas de fábricas e outras atividades em geral, este 

trabalho sugere a aplicação da prevenção em detrimento às falhas inesperadas por 

componentes que podem, para o caso das eólicas, deixar um aerogerador por mais de 12 horas 

indisponível conforme se observou em inúmeras ocasiões ao longo desta pesquisa. 

O produto deste trabalho é apresentar uma sugestão de alteração na escala de 

manutenção preventiva para os componentes considerados críticos e também mostrar os seus 

custos de Manutenção e de Confiabilidade associados, a partir da aplicação do método 

proposto ao longo deste trabalho. Para se obter a melhor escala de manutenção dos 

componentes analisados nesse trabalho, foi elaborado um programa em Microsoft Excel, 

chamado de PREVCONFI, a fim de apresentar os resultados utilizando informações históricas 

da própria usina, bem como experiências anteriores dos fabricantes de usinas em condições 

similares. 

O PREVICONFI, quando associado a uma metodologia qualitativa de análise de 

falhas, poderá vir a resultar em grandes reduções de custo e mitigações dos riscos de falhas 

repetitivas. Essa análise não é objeto deste trabalho, ficando como oportunidade de 
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desenvolvimento de sucessivos trabalhos nesta área como o RCM, que traduzido do inglês 

significa Manutenção Centrada na Confiabilidade.  

O RCM trata as falhas de forma qualitativa, analisando a sua causa raiz. Sua aplicação 

visa buscar a metodologia mais efetiva para tratamento das falhas, com o intuito de minimizar 

ao máximo as falhas futuras. Como consequência natural, a aplicação do RCM trará à Usina 

Eólica a redução da probabilidade de falhas e também a redução dos custos de manutenção e 

quando necessário a análise visando a substituição de materiais ou itens do processo 

construtivo dos componentes dos aerogeradores. Uma das principais ferramentas do RCM é o 

FMEA que traduzido do inglês significa a análise de modos de falhas e seus efeitos. O FMEA 

tem o trabalho de identificar cada função do sistema e suas respectivas falhas. Quando avança 

para um nível mais detalhado, identifica as falhas associadas a uma falha em nível superior e 

examina as consequências sobre o sistema de forma a antecipar ações e reduzir o número de 

falhas não programadas. 

 

1.1 Conceito da Confiabilidade voltado à Energia Eólica 

   

A Confiabilidade é definida como a probabilidade de um componente ou equipamento 

operar dentro de níveis estabelecidos por um período de tempo determinado, submetido a 

certas condições ambientais. Transformando em outras palavras, seria a habilidade de um 

equipamento ou componente desempenhar sua função para a qual foi projetada durante 

determinado tempo especificado, conforme a IEEE90 (1990).  

A Confiabilidade passou a ser estudada a partir do ponto em que as falhas começaram 

a ser analisadas e conhecidas. Em consequência disso houve o início da busca pela diminuição 

das ocorrências dessas falhas. 

O estudo da Confiabilidade surgiu com a necessidade crescente da indústria de 

manufatura. Embora tenha nascido para identificar defeitos em produção de larga escala, 

ultimamente a Confiabilidade tem contribuído com um grande avanço na implantação de 

projetos e manutenção de plantas industriais. Sua aplicação possui principalmente o intuito de 

conhecer o tempo médio de operação dos equipamentos, aumentar a disponibilidade e 

consequentemente a lucratividade das empresas. As consequências causadas pela falta de 
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conhecimento da Confiabilidade, variam desde a segurança operacional até perdas 

financeiras. 

As áreas que devem ser abordadas em um projeto, obrigatoriamente devem incluir 

critérios de Confiabilidade, Disponibilidade, Mantenibilidade e Manutenção. 

 

1.1.1 Confiabilidade 

 

Conforme Kececioglu (2002) uma definição tradicional de Confiabilidade seria a 

probabilidade, com certo nível de confiança, de que um sistema irá atender as expectativas às 

quais foi projetado sem apresentar falhas dentro do período pré estabelecido. 

Medidas de Confiabilidade são, por exemplo o Mean Time to Failure (MTTF) que 

significa o tempo médio no qual o equipamento virá a apresentar falha e o Mean Time 

Between Failures (MTBF) que significa o tempo médio entre duas falhas do mesmo 

componente. O MTTF e MTBF, são médias de distribuições de probabilidades que são 

adaptadas aos dados relacionados às falhas. 

 

1.1.2 Disponibilidade 

 

Disponibilidade é a chance ou probabilidade de que um equipamento fique apto a 

operar em sua total capacidade por um determinado período de tempo. A fórmula de cálculo 

de disponibilidade está apresentada no capítulo 2 na equação (1). 

Usualmente, um sistema que pouco apresenta falhas pode ser considerado com maior 

confiabilidade, está mais disponível a operar, configurando uma relação entre a 

disponibilidade, a confiabilidade e a mantenibilidade, definida a seguir. 

 

1.1.3 Mantenibilidade 

 

Mantenibilidade é muito confundida com manutenção, mesmo havendo uma relação 

muito próxima entre as duas. A Mantenibilidade é descrita por processos que são colocados 

em prática com o objetivo de realizar a manutenção de uma forma mais adequada, de maneira 

que esta seja facilitada e que ao mesmo tempo provoque o mínimo de perda de 
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disponibilidade. Seu principal foco é o de diminuir o tempo de reativação. Já a manutenção 

tem foco em como trazer um sistema de volta a operação (Dhillon, 2006).  

 

1.1.4 Manutenção 

 

A Manutenção consiste em tudo que é realizado no sentido de reativar um sistema ou 

também no sentido de evitar a sua quebra. Manutenções podem ser definidas como 

Preventivas, Corretivas e Preditivas. As manutenções preventivas são aquelas onde existe uma 

programação a ser cumprida e acontecem de acordo com um cronograma prévio. As 

manutenções corretivas, são as que ocorrem de forma inesperada, oriundas de falhas não 

previstas. A manutenção preditiva, funciona de forma antecipativa, baseada em 

acompanhamento de eventos como aumento de temperaturas, pressões, ruídos e vibrações que 

indicam um funcionamento anormal.  

 

1.2 O mercado de energia eólica no Brasil 

 

A grande demanda mundial pela inserção de energias renováveis nas matrizes 

energéticas, associada ao grande desenvolvimento tecnológico no ramo da energia eólica tem 

tornado esta fonte uma das que mais cresce no país, pois atualmente possui custo de 

implantação competitivo, uma rápida implantação e apresenta fatores de capacidade 

altíssimos que são resultado da ótima oferta de recurso eólico em território brasileiro.  

Segundo o boletim de Outubro de 2016, publicado pela Associação Brasileira de 

Energia Eólica (ABEEólica), a energia eólica instalada no Brasil superou a marca dos 10 GW, 

que representam em torno de pouco mais de 6% de toda a capacidade de energia elétrica 

instalada no país. A Capacidade  potencial de instalação de energia eólica em solo brasileiro é 

de 350 GW (conforme Boletim Outubro de 2016 - ABEEólica) o que seria maior que a 

capacidade brasileira total instalada em 2016 que é de pouco mais de 160 GW segundo a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Banco de Informações de Geração – BIG de Dezembro 

de 2016). Portanto, a capacidade instalada atual de energia eólica está longe de ser um 

resultado razoável conforme pode ser observado no gráfico da figura 1 que apresenta a 

situação da matriz de energia elétrica brasileira. Governos e Associações, têm mobilizado 
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esforços em busca de ampliar a oferta de energia de modo que a energia eólica possa seguir 

caminho na sua consolidação e atender às expectativas que lhe estão sendo depositadas.  

 

Figura 1 – Matriz de energia elétrica brasileira em Outubro 2016 

 

Fonte: ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica, Outubro de 2016 

 

Em um passado recente, o Governo Brasileiro lançou, com o intuito de incentivar as 

fontes de energia renováveis, o hoje extinto Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

(PROINFA). Este Programa disciplinava a instalação de fontes de energia renovável na matriz 

energética de modo a fomentar o mercado local para a implantação de fábricas e a chegada de 

investidores estrangeiros a se estabelecerem no Brasil. Apesar de toda a dificuldade inicial, o 

programa abriu as portas deste mercado que hoje está sendo consolidado, com a instalação de  

fábricas de aerogeradores em vários estados do país, oferecendo centenas de empregos fixos 

em todos os ramos desta cadeia de suprimentos. 

Com o fim do PROINFA, a energia eólica precisou se fazer competitiva para participar 

do mercado regulado e do mercado livre. No mercado regulado, essa participação acontece 

com os leilões de energia promovidos pelo Governo Brasileiro através da ANEEL e no 
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mercado livre, pelo estabelecimento de contratos bilaterais de compra e venda de energia 

entre compradores e vendedores. Na figura 2 é possível visualizar a evolução da implantação 

da energia eólica no país nos últimos 11 anos e qual é a sua projeção até 2020. 

 

Figura 2 - Evolução da Energia Eólica no Brasil 

 

Fonte: ABEEólica, Outubro de 2016 

 

A competição tem se tornado cada vez mais acirrada e a fonte eólica tem competido 

nos leilões com as centrais hidrelétricas de pequeno porte e térmicas a gás natural e biomassa. 

As condições de financiamento de projetos, apesar de ainda serem muito interessantes para a 

fonte eólica, têm se tornado cada vez mais restritivas o que de uma forma ou de outra têm 

afetado os resultados financeiros dos investidores neste tipo de energia. 

O crescimento da fonte Eólica na matriz é bastante recente quando comparado às 

demais fontes hídricas e térmicas que por muitos anos foram as únicas responsáveis pela 

oferta de energia elétrica do país. No gráfico da figura 3 é possível perceber a participação da 

energia eólica na demanda da matriz elétrica brasileira. A energia eólica, tem crescido 

bastante rápido em capacidade total de potência instalada dentro da matriz elétrica brasileira, 

muito impulsionada pelo crescimento acelerado, principalmente nos estados do Nordeste 

Brasileiro liderados pelo Rio Grande Norte com mais de 3GW de capacidade instalada. 
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Figura 3 - Geração de energia elétrica por fonte 

 

Fonte: CCEE, Setembro de 2016 

 

A energia eólica no Brasil tem se estabelecido, entre as fontes de energia, como a que 

mais tem se desenvolvido dentre as demais fontes da matriz energética elétrica. A energia 

eólica, além de limpa tem se mostrado financeiramente competitiva com outras fontes, porém 

as taxas de retorno dos projetos eólicos tem se tornado cada vez menores. Parte disso, 

creditada à exposição ao câmbio estrangeiro em parte das peças dos aerogeradores, outra 

porção por conta no aumento dos preços dos aerogeradores, dada a necessidade dos 

fabricantes se adequarem às condições locais, principalmente com relação às regras de 

financiamento e ao ambiente e condições às quais os aerogeradores irão operar. Por último, 

mas não menos importante, os preços de energia praticados no âmbito dos leilões têm-se 

apresentado cada vez mais restritivos à entrada da fonte na matriz de energia elétrica. 

Com a competição cada vez mais forte, faz-se necessária uma disciplina muito grande 

em termos de custos de implantação e custos de operação  destas usinas eólicas de modo que 

os retornos financeiros investidos em cada projeto sejam alcançados ou até mesmo superados.  
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Os leilões de energia têm crescentemente apresentado preços de energia “apertados” 

para os investimentos eólicos, assim como regras regulatórias rígidas aos empreendedores, 

assim fazendo com que os participantes deste mercado tenham que preparar estratégias cada 

vez mais arrojadas de forma a atender as expectativas. 

 Recorrentes problemas de infra estrutura têm acontecido na energia eólica. Diversos 

atrasos na entrega de linhas de transmissão e subestações, têm feito com que muitos 

empreendedores desistam de participar dos leilões para evitar assumir o risco computado aos 

geradores, mesmo que por falta da transmissão e subestações de responsabilidade de outros. 

Os últimos leilões têm contratado uma demanda menor, o que tem tornado, somada a falta de 

disponibilidade de pontos de conexão ao sistema interligado nacional, os leilões altamente 

competitivos. 

 Diversos fabricantes de renome mundial estão estabelecidos no mercado local tais 

como GE, Vestas, Enercon, Gamesa, Acciona e WEG. Estes fabricantes temem pela falta de 

demanda de energia nos leilões vindouros. Todos os fornecedores, afirmam que sua cadeia 

produtiva, recentemente estabelecida, requer uma constante demanda por serviços, de maneira 

a se manter operando. Porém, com as dificuldades recentes já expostas, a contratação de 

usinas eólicas tem sido inferior ao que se espera como meta anual de 2GW/ano (segundo a 

ABEEólica em Setembro de 2016). 

 

1.3  Os contratos de manutenção 

 

Após passar por todas as etapas e desafios mencionados para se obter um contrato de 

venda de energia, também conhecido como Power Purchase Agreement (PPA), os 

empreendedores devem se preocupar com os prazos de construção e,  consequentemente com 

a operação durante os 20 anos de duração do contrato. 

Os Contratos de manutenção de longa duração são usualmente celebrados entre o 

proprietário da usina eólica e o fabricante dos aerogeradores. Estes contratos são normalmente 

celebrados de maneira que o fornecedor de serviço tenha um compromisso de entregar uma 

taxa de disponibilidade de operação mínima dos aerogeradores. Alguns contratos cobrem 

100% das peças e serviços, outros apenas determinados tipos de manutenção e peças. Porém, 

para qualquer destes tipos de contrato, os fornecedores de serviço ficam desobrigados 
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contratualmente de cumprir qualquer meta com relação a geração de energia. Nestes contratos 

os fornecedores de serviço ficam expostos a penalidades em caso de não entregarem o que 

fora acordado. Porém, poderão vir a receber bonificações em caso de superarem o valor 

mínimo acordado. Esta bonificação está diretamente aplicada a geração de energia excedida 

em função do aumento da disponibilidade. Partindo desta informação, este trabalho traz de 

forma indireta, o aumento na geração de energia, através do aumento da disponibilidade de 

operação dos aerogeradores das usinas, vislumbrando em aumento de receita, a partir da 

diminuição dos custos de manutenção. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. O capítulo 1 introduz seu objetivo e 

apresenta informações sobre a fonte eólica na matriz energética brasileira, apresentando as 

dificuldades e os resultados da energia eólica até 2016. Apresenta também definições gerais 

relacionadas com a Confiabilidade e expõe como são celebrados os atuais contratos de 

manutenção dos parques eólicos. 

No capítulo 2, serão apresentados conceitos sobre o estudo da Probabilidade e da 

Confiabilidade. Mostrando como a Confiabilidade pode ser aplicada às usinas eólicas, 

apresentando as diversas distribuições de probabilidade e caracterizando a relevância da 

aplicação da distribuição de Weibull no estudo da Confiabilidade, para o caso eólico. 

O capítulo 3 destina-se à apresentação da metodologia que foi adotada para este 

trabalho. São apresentados os dados históricos encontrados como de maior relevância para a 

usina eólica estudada. Partindo desta informação histórica, são conhecidas as probabilidades 

de falha média dos componentes críticos. Nesse capítulo são apresentados ao leitor os custos 

de manutenção preventiva e corretiva, além da elaboração do cálculo para o lucro cessante 

médio da usina que também será objeto deste capítulo. 

No capítulo 4 apresenta-se o programa PREVCONFI, elaborado para a execução das 

rotinas do estudo de Confiabilidade, assim como a sugestão para criação do cronograma de 

manutenção, a partir da diminuição do custo de manutenção aplicado ao aumento de 

Confiabilidade, apresentando os benefícios do estudo proposto. 
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No capítulo 5, apresenta-se  os resultados de Confiabilidade para os componentes 

críticos dos aerogeradores da usina, indo além da utilização do programa. Os custos mínimos 

e o intervalo associado para manutenção serão identificados neste capítulo.  

No capítulo 6 serão mostradas as conclusões e a sugestão de trabalho futuro a partir da 

metodologia apresentada. 

 

2 O ESTUDO DA PROBABILIDADE E DA CONFIABILIDADE 

 

2.1  Conceito de Confiabilidade 

 

Confiabilidade é a probabilidade em unidade de tempo, que determinado componente 

ou equipamento possui de operar em condições normais de trabalho. 

Em inúmeras situações é possível observar que o custo acumulado de manutenção de 

alguns componentes ao longo de toda a sua vida útil é maior do que o seu custo de aquisição. 

A maneira mais adequada de solucionar esta equação é diminuindo a quantidade de falhas 

destes equipamentos durante sua vida útil segundo Leemis (1995). 

Segundo Fogliato F. e Duarte J. (2009), conforme percebeu-se o crescimento da 

economia, a necessidade de produtos com melhor qualidade a melhores custos passou a ser 

existente. Em paralelo a isso, surgiu a necessidade de diminuição de falhas, que notadamente 

aumentam os custos ou ainda podem trazer riscos associados. Toda essa necessidade resultou 

numa crescente busca pela Confiabilidade. 

Conhecer a Confiabilidade é de grande relevância. A partir disso pode-se diminuir os 

custos com reparos para  tornar o empreendimento eólico mais competitivo quando 

comparado aos empreendimentos concorrentes. A Confiabilidade pode também ser utilizada 

como um valioso critério de segurança em equipamentos que ao falhar, podem vir a trazer 

consequências desastrosas  e por este motivo, precisam ter seus critérios de Confiabilidade 

severamente medidos segundo Sanches, D. (2003). 

Diversos fatores influenciam na escolha de um produto, um deles é a Confiabilidade. 

Muitos consumidores escolhem determinados produtos, como por exemplo um carro, não 

somente pela beleza, não somente pelo tamanho, não somente pelo custo, mas sim pela 

confiança que depositam na marca. Clientes sentem-se satisfeitos com a confiança que lhes é 
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passada em função da Confiabilidade dos produtos oferecidos por determinada montadora e 

por este motivo tornam-se consumidores fiéis daquela marca. 

 

2.2 Aplicação da Confiabilidade em sistemas de energia eólica 

 

Com a participação das usinas eólicas no Sistema Interligado Nacional (SIN), as 

mesmas passaram a ter a obrigação de atender todos os requisitos para tal. Com isso, a 

produção de energia precisa estar garantida na medida que o vento esteja presente. As usinas 

eólicas, como as demais fontes de geração de energia, precisam entregar uma quantidade 

mínima de energia para atendimento aos contratos de compra e venda e caso essa energia não 

seja entregue, sanções como multas financeiras e regulatórias serão aplicadas. 

A variabilidade do vento é um dos itens de alto risco dentro da energia eólica. Apesar 

de existirem diversas fontes de informação e modelagem para a previsão de vento e geração 

de energia, ainda hoje a imprevisibilidade diária dos ventos no médio e longo prazo têm sido 

um dos fatores que dificultam a operação das usinas em suas previsões de manutenção. Além 

da variável vento, as manutenções não previstas, trazem para as usinas um componente 

adicional ao risco do negócio. Falhas imprevistas podem vir a ocorrer a qualquer momento, 

fazendo com que parte da usina ou mesmo toda a usina esteja indisponível para geração, por 

exemplo, em períodos de ventos fortes. 

De maneira a restringir cada vez mais a exposição ao risco de indisponibilidade de 

geração de energia por conta da manutenção, os empreendedores celebram contratos de 

manutenção com os fabricantes dos aerogeradores, onde estes são responsáveis por  uma 

garantia de disponibilidade de funcionamento mínima. Por falta de opções independentes, 

praticamente todos os projetos eólicos em operação no Brasil, possuem contratos de Operação 

e Manutenção dos aerogeradores junto aos fabricantes por períodos entre 5 e 10 anos. 

Nestes contratos estão inclusas todas as rotinas de manutenção dos aerogeradores, 

como a manutenção preventiva e a corretiva e todas as peças de reposição necessárias, bem 

como transporte e serviços com guindastes. Em alguns casos a manutenção preditiva é 

contratada a parte. A maior parte dos contratos determina que o responsável pela manutenção, 

precisa entregar uma disponibilidade de operação mínima anual para operação dos geradores 

maior ou igual a 97% do tempo de funcionamento do aerogeradores.  
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Disponibilidade é definida como o percentual de tempo em que o equipamento esteve 

disponível para realizar a função à qual foi designado. O tempo disponível é todo aquele onde 

se exclui toda incapacidade de operação não programada, seja por manutenção ou qualquer 

outra incapacidade. Essa disponibilidade é calculada conforme apresentado na equação 1         

(Chiaradia, 2004): 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜
                 (1) 

 

- Tempo disponível para operação – tempo total disponível em que os aerogeradores 

estiveram aptos a gerar energia 

- Tempo total de calendário – tempo total do universo analisado. Em alguns contratos são 

excluídos do tempo total, os tempos de manutenção preventiva dos aerogeradores. 

 

Outra fórmula muito conhecida de Disponibilidade pode ser expressa abaixo: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
                                                              (2) 

 

Sendo: 

 

- MTTF (Mean Time to Failure) – é o intervalo de tempo que um determinado equipamento 

venha a falhar; 

- MTTR (Mean Time to Repair) – é o intervalo de tempo para reparar um equipamento. 

 

Porém a equação (2) somente revela a disponibilidade do equipamento para a falha analisada 

e não para o universo totalizado de uma usina eólica, que possui melhor representação na 

equação (1). Nos casos  em que a disponibilidade dos aerogeradores não supere o limite 

mínimo contratado, o provedor do serviço é responsável por ressarcir a usina em proporção 

idêntica ao que matematicamente deveria ter sido gerado de energia pelo tempo indisponível 

além do limite contratual, conforme o exemplo a seguir: 
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- Disponibilidade contratual dos aerogeradores da usina = 97% 

- Disponibilidade anual medida = 96% 

- Desvio de Disponibilidade = 1% (equivalente a 88 horas anuais, multiplicadas pela 

quantidade de aerogradores)  

- Geração anual realizada = 100.000 MWh 

- Valor da tarifa de energia no PROINFA= R$ 450/MWh 

- Energia a ser reembolsada ao dono da usina = 100.000 MWh x 1% = 1.000MWh 

- Valor calculado de reembolso = 1.000MWh x R$ 450/MWh = R$ 450.000 

- Custo de manutenção anual por aerogerador da usina objeto do estudo = R$ 96.000 

 

Para situações em que a taxa de disponibilidade exceda o limite contratado, o provedor 

tem direito a receber um percentual da energia adicional negociada que é antecipadamente 

acordado entre as partes da mesma maneira que foi calculada a penalidade acima. Portanto, é 

importante conhecer a Confiabilidade dos equipamentos de uma Usina Eólica. Falhas nos 

aerogeradores podem trazer prejuízos financeiros às duas partes, seja com multas contratuais 

pela não entrega dos índices de disponibilidades de operação, seja por multas regulatórias 

pelo não cumprimento da entrega dos montantes de energia acordados, devido a baixa 

disponibilidade dos equipamentos. 

Índices Globais de viabilidade financeira de projetos eólicos estão diretamente ligados 

ao quanto é gerado de energia, disponibilidade e aos custos de manutenção. Por esse motivo, 

faz-se importante a preocupação com estes indicadores. Os custos com manutenção podem 

representar até 20% da composição do custo da energia. A relação de custo da energia em 

R$/MWh tem sido relevante na análise de viabilidade de alguns projetos. Na equação 13, é 

evidenciado o cálculo do custo de energia associado à geração de energia e ao custo de 

manutenção (Walford, 2008).  

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙+𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 +  𝑂&𝑀             (3) 

 

Sendo: 
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- Custo Operacional é a soma dos valores realizados de maneira a suportar a operação da 

usina, estes custos incluem salários, reposição de peças, aluguéis, serviços diversos, etc. 

- Custo de Melhorias é o que se gasta com atualizações da usina que visam a trazer benefícios 

operacionais e possuem dedução fiscal. 

- Energia Gerada é o montante de energia produzida no ano em análise em MWh. 

- O&M é o custo em R$ dos contratos relacionados a operação da usina. Contratos dos 

aerogeradores e do restante das instalações elétricas como por exemplo a subestação e a linha 

de transmissão. 

Além do conhecimento das taxas de Confiabilidade dos equipamentos, é de mesmo 

modo importante, estabelecer uma rotina de manutenção onde os índices de Confiabilidade 

dos componentes identificados como críticos à operação não sejam ultrapassados. 

 

2.3 Medidas da Confiabilidade 

 

A função Confiabilidade, definida como R(t),  retorna a probabilidade de um sistema, 

equipamento ou componente operar sem falhar no decorrer de um intervalo de tempo e será 

normalmente sempre decrescente com o tempo, pois as probabilidades de sobrevivência de 

um componente normalmente diminuem de acordo com a taxa de utilização em razão do 

desgaste. 

As expressões matemáticas que definem a função confiabilidade dependem 

diretamente do tipo de distribuição estatística a que os tempos para falha estejam associados. 

As principais distribuições serão apresentadas, juntamente com suas respectivas funções de 

confiabilidade R(t), risco h(t) e o tempo médio até a falha (MTTF) no item a seguir (Fogliato 

F. e Duarte J., 2009). 

 

2.3.1 Função Densidade de Probabilidade 

 

É uma função tal que sua integral fornece a probabilidade em dado intervalo, de 

pertencer àquele intervalo. Existe uma condicionante de que se a integral que se estende por 

toda a reta seja igual a 1, é assumido que algum evento deverá ocorrer. 
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Se a densidade de probabilidade de uma variável aleatória, é uma função f(x) ≥ 0, a 

probabilidade da variável aleatória pertencer ao intervalo é: 

 

𝑃[𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏] =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
                                                             (4) 

 

Assim, 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞
                                                                 (5) 

 

Para variável discreta, pode-se escrever. 

 

∑ 𝑃𝑖
∞
𝑖=1 = 1                     (6) 

 

2.3.2 A função de Distribuição de Probabilidade 

 

A distribuição cumulativa de Probabilidade de uma variável aleatória X, apresenta uma 

segunda maneira de descrever como as probabilidades são associadas aos resultados ou aos 

intervalos dos resultados de variável aleatória. 

 

Para cada número real x é associado um valor. 

 

𝐹(𝑥) = 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥]                                                 (7) 

 

𝐹(−∞) = 0 

𝐹(+∞) = 1 

 

A função de distribuição é dada por: 

 

𝐹(𝑥) =  ∑ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]𝑥𝑖≤𝑥                                                              (8) 
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De posse de uma variável aleatória contínua de densidade f(x), torna-se possível obter F(x), 

integrando a equação (5). 

 

𝐹(𝑥) = 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] =  ∫ 𝑓(𝑥′)𝑑𝑥′
𝑥

−∞
                                                       (9) 

 

Com isso a função de densidade de probabilidade pode ser definida: 

𝑓(𝑥) =  
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
                                                                        (10) 

 

Para todos os pontos onde a integral de f(x) puder ser realizada. 

 

2.3.3 A  função Confiabilidade – R(t) 

 

Para que a análise da função de Confiabilidade fique clara, é importante deduzir 

anteriormente o tempo de falha, que possui por definição o tempo decorrido desde o momento 

em que o equipamento iniciou sua operação até o momento em que o defeito ocorra.  

Supondo que testes sejam realizados em x0 unidades idênticas, com condições 

totalmente similares, após passado determinado instante de tempo t, observa-se que um 

número de unidades xa falharam e xb unidades estavam em operação, tal que xa + xb = x0. A 

unidade de Confiabilidade é definida como a probabilidade acumulada de continuar em 

operação. Assim a função de confiabilidade deve ser: 

 

R(t)=
𝑥𝑏(𝑡)

𝑥0
                                                                                 (11) 

 

A função de Confiabilidade de um tempo t pode vir a ser expressa da seguinte maneira, 

desde que se considere a variável aleatória T, definida: 

 

𝑅(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡)                                                                                            (12) 

 

A função de distribuição de T, F(t) da equação 9, deve ser o complemento de R(t): 
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𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)                    (13) 

 

A função de Confiabilidade R(t), apresenta a probabilidade de um equipamento 

apresentar sucesso na operação, sem falhar, no intervalo de tempo determinado. 

 

2.3.4 A função de Risco – h(t) 

 

A função de risco pode ser interpretada como sendo a quantidade de risco que está 

sendo exposta ao longo de uma unidade de tempo (Fogliato F. e Duarte J., 2009). Também é 

conhecida como a taxa de falha ou taxa de risco. Pode ser obtida ao derivar-se usando 

probabilidade condicional. Para deduzir esta equação da função de risco, considere 

inicialmente que a falha estará entre t e t + ∆t, sendo: 

 

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡) =  ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 = 𝑅(𝑡) − 𝑅(𝑡 + ∆𝑡)
𝑡+∆𝑡

𝑡
                                      (14) 

 

Desde que possa ser considerado que a unidade esteja operando no tempo t, chega-se a: 

 

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡) =  
𝑃(𝑡≤𝑇≤𝑡+∆𝑡)

𝑃(𝑇≥𝑡)
=  

𝑅(𝑡)−𝑅(𝑡+∆𝑡)

𝑅(𝑡)
                           (15) 

 

Uma taxa de falha média no intervalo de tempo pode ser conseguida quando se divide 

a equação anterior pelo ∆t. Ao imaginar um ∆t → 0, consegue-se a taxa instantânea de falha, 

que é conhecida como a função de risco, abaixo: 

 

ℎ(𝑡) =  lim∆𝑡 → 0
𝑅(𝑡)−𝑅(𝑡+∆𝑡)

𝑅(𝑡)∆𝑡
=  

−𝑅´(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
, 𝑡 ≥ 0                (16) 

 

As funções de risco devem também atender algumas condições mínimas como abaixo: 

 

∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡 = ∞; ℎ(𝑡) ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≥ 0
∞

0
                                 (17) 

 

As funções R(t) e f(t) podem ser derivadas a partir da função de risco: 
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ℎ(𝑡) = −
𝑅′(𝑡)

𝑅(𝑡)
= −

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑅(𝑡)                  (18) 

 

Por definição, para R(0) = 1, 

 

∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡 = −𝑙𝑛𝑅(𝑡)
𝑡

0
                                     (18) 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒− ∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0                                         (19) 

 

Partindo da equação 16, torna-se possível estabelecer uma relação da função de risco com a 

f(t). 

 

𝑓(𝑡) = ℎ(𝑡)𝑒− ∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0 , 𝑡 ≥ 0                   (20) 

 

Quando se integra a função de risco sob um período de tempo, obtém-se a posse da função 

acumulada do risco. 

 

𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢, 𝑡 ≥ 0
𝑡

0
                   (21) 

 

A função de risco acumulada apresenta uma função que não é decrescente com o 

tempo.  

 

2.3.5 Tempo médio até falhar - MTTF 

 

O MTTF pode ser definido como: 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
                   (22) 

 

Existe uma outra opção de expressão do MTTF, que pode ser descrita como: 
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𝑀𝑇𝑇𝐹 = − ∫ 𝑡𝑅′(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
                   (23) 

 

Ao realizar a integração por partes, obtém-se o seguinte: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = −[𝑡𝑅(𝑡)]0
∞ + ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
                 (24) 

 

Para o caso em que o MTTF <∞, 𝑡𝑅(𝑡)]0
∞ = 0, assim mais uma equação alternativa ao MTTF 

pode ser apresentada. 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
                     (25) 

 

2.4 Distribuições de Probabilidade 

 

Probabilidade é a possibilidade de um determinado evento ocorrer. Dependendo da 

distribuição de probabilidade a ser usada, as expressões matemáticas são bastante diferentes e, 

para cada situação uma distribuição funciona melhor que outra. No estudo de Confiabilidade 

quatro distribuições são frequentemente utilizadas. São elas a distribuição Exponencial, 

Gama, Lognormal e Weibull ( Fogliato F. 2009). 

 

2.4.1 Distribuição Exponencial 

 

A distribuição Exponencial é a única distribuição contínua usada nos estudos de 

Confiabilidade que possui Probabilidade de falha constante. Suas expressões matemáticas são 

de simples utilização, o que incentivou seu uso em algumas situações, de forma inadequada. 

A função de densidade de probabilidade da distribuição exponencial é: 

 

𝑓(𝑡) =  𝜆𝑒−𝜆𝑡, para t ≥  0                                                                      (26) 

 

Sendo: 

λ o tempo médio de vida do componente estudado e; 

t  o tempo de falha 
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O MTTF na distribuição exponencial é  

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

𝜆
                                                     (27) 

 

A função Confiabilidade da Distribuição exponencial é 

 

𝑅(𝑡)  =  𝑒−𝜆𝑡                                              (28) 

 

A função de risco na distribuição é constante onde h(t) = λ. 

 

Na figura 4, segue o gráfico da função distribuição de probabilidade da distribuição 

exponencial para diversos λ. 

 

Figura 4- Função densidade de probabilidade para a distribuição exponencial

 

 

Fonte:  http://www.portalaction.com.br/probabilidades/612-distribuicao-exponencial, extraído em 17/12/2016 

  

X 

http://www.portalaction.com.br/probabilidades/612-distribuicao-exponencial
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2.4.2 Distribuição Gama 

 

Existe muita proximidade entre a distribuição Gama e a distribuição Exponencial. 

Quando um dos parâmetros da distribuição Gama se torna unitário, a mesma se transforma na 

distribuição exponencial. Na equação 29 é representada a fórmula da distribuição Gama. 

 

𝑓(𝑡) = {
𝛽𝛼𝑡𝛼−1 𝑒−𝛽𝑡

Γ(α)
, 𝑡 > 0

0, 𝑡 < 0
                  (29) 

 

Onde: 

 

β é o parâmetro de escala; 

α é parâmetro de forma que quando tem valor igual a 1 transforma a distribuição em uma 

distribuição exponencial. 

 

Γ é a função Gama, que para números reais é expresso por: 

 

Γ(𝑛 + 1) = 𝑛!                  (30) 

 

E para números complexos por: 

 

Γ(𝑡) =  ∫ 𝑥𝑡−1∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥                                                                    (31) 

 

Na figura 5, gráfico da função densidade de probabilidade da função Gama, onde 

percebe-se que mesmo para diferentes valores de forma e de escala, a maioria dos valores da 

distribuição Gama, ocorrem próximos uns dos outros. 
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Figura 5 – Gráfico da função densidade de Probabilidade da distribuição Gama para diversos α e β 

 

Fonte: http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-

distributions-and-random-data/distributions/gamma-distribution, extraído em 13/12/2016. 

 

A equação de Confiabilidade da distribuição Gama é dada por: 

 

𝑅(𝑡) =  1 −  
1

Γ𝛼
∫ 𝑥𝛼−1𝛽𝑡

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥                                                             (32) 

 

Seu MTTF é dado por: 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  
𝛼

𝛽
                    (33) 

 

A função de risco da distribuição Gama é: 

ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
                             (34) 

http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-distributions-and-random-data/distributions/gamma-distribution
http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-distributions-and-random-data/distributions/gamma-distribution
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2.4.3 Distribuição Lognormal 

 

A distribuição lognormal é muito utilizada para tempo de vida e manutenção de 

produtos, equipamentos e materiais, assim como a distribuição de Weibull que será descrita 

na sequência. Pode-se afirmar que existe uma relação muito estreita entre as distribuições 

lognormal e Normal. A distribuição lognormal tem como pano de fundo uma distribuição 

normal com média µ e desvio padrão σ ao se trabalhar com o logaritmo dos dados ao invés 

dos valores originais. A função densidade de probabilidade da distribuição lognormal pode ser 

verificada abaixo: 

 

𝑓(𝑡) =  
1

√2𝜋𝜎𝑡
exp {

−1

2
[

𝑙𝑛(𝑡)− 𝜇

𝜎
]

2

}                          (35) 

 

Onde: 

 

µ é a média e; 

σ é o desvio padrão. 

 

A equação da Confiabilidade para a distribuição lognormal pode ser observada abaixo: 

 

𝑅(𝑡) =  Φ (
𝜇−𝑙𝑛(𝑡)

𝜎
),                      (36) 

 

Sendo:  

 

Ф o valor da função de distribuição normal padronizada. 

 

O MTTF da distribuição lognormal é dado por: 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  𝑒(𝜇+𝜎2)/2                                                                       (37) 

 

A função de risco da distribuição lognormal é dada por: 
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ℎ(𝑡) =
𝜙[

𝜇−ln (𝑡)

𝜎
]/𝜎𝑡

Φ[
𝜇−ln (𝑡)

𝜎
]

                                          (38) 

 

Onde: 

 

𝜙 é o valor da função densidade de probabilidade da distribuição normal padronizada 

avaliada em x. 

Φ é valor da função de distribuição normal padronizada avaliada em x. 

µ é a média do logaritmo do tempo 

σ é o desvio padrão 

 

Na figura 6, segue o gráfico da função de densidade de probabilidade da distribuição 

Lognormal. 

 

Figura 6  - Gráfico da distribuição Log Normal em função do tempo. 

 

 

Fonte: extraído de http://www.portalaction.com.br/probabilidades/615-distribuicao-log-normal, em 13/12/2016 

X 

http://www.portalaction.com.br/probabilidades/615-distribuicao-log-normal
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2.4.4 Distribuição de Weibull 

 

A distribuição de Weibull, é uma ferramenta de análise que a partir de uma amostra 

representativa, possui a capacidade de realizar previsões de longevidade de um equipamento. 

Isto é feito por “encaixe” em uma distribuição estatística. Esta distribuição pode então ser 

utilizada para estimar características importantes como a Confiabilidade ou probabilidade de 

falha em um período específico. Estatisticamente pode estabelecer políticas de garantia ou 

proativamente gerenciar inventários de componentes reserva. Na Academia, a análise pela 

distribuição de Weibull tem modelado diversos fenômenos, desde a mortalidade por doenças 

até a probabilidade de ocorrência de terremotos. 

Uma característica importante desta distribuição, é que se houver a possibilidade de 

fazer uma coleta de 3 amostras, já é viável realizar o estudo de Confiabilidade. 

A função de distribuição de probabilidade acumulada da distribuição de Weibull é 

dada por: 

 

𝑓(𝑡) =  1 − exp [− (
𝑡

𝛽
)

𝛼

]                                      (39) 

 

Onde: 

t - tempo até falhar 

α – parâmetro de escala 

β – parâmetro de forma 

 

A equação de Confiabilidade da distribuição de Weibull é: 

 

𝑅(𝑡) =  𝑒
−(

𝑡

𝛽
)

𝛼

                  (40) 

 

O MTTF da distribuição de Weibull é encontrado a partir de: 
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𝑀𝑇𝑇𝐹 =  𝛽Γ(1 +
1

𝛼
)                                                         (41) 

Onde: 

Γ é a função Gama já comentada anteriormente, nas equações 8 e 9. 

 

A probabilidade de falha é dada pela equação 42: 

 

𝐹(𝑡) = 1 −  𝑒−(
𝑡

𝛼
)𝛽

                  (42) 

 

A taxa de falhas ou risco para a distribuição de Weibull pode ser definida como:  

 

ℎ(𝑡) =  
𝛽

𝛼
(

𝑡

𝛼
)

𝛽−1

                                                                (43) 

 

Na figura 7, apresenta-se o gráfico para alguns valores de α e β representando a distribuição 

de Weibull. 

 

Figura 7 – Gráfico da Distribuição de Weibull em função do tempo 

 

Fonte: extraído de http://www.portalaction.com.br/probabilidades/613-distribuicao-weibull, em 14/12/2017. 
X 

http://www.portalaction.com.br/probabilidades/613-distribuicao-weibull
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2.4.5 Seleção da distribuição de Probabilidade 

 

Conforme Fogliato F. e Duarte J. (2009), existem duas formas mais comuns de se 

verificar os ajustes de dados, uma delas graficamente, com histogramas de frequência e uma 

outra analítica. Pode-se ter uma hipótese inicial a favor de uma distribuição que melhor se 

adeque aos dados. Essa pode ser obtida através de histogramas de frequência, obtidos a partir 

dos dados existentes. Os dados são verificados e comparados com distribuições tabeladas 

conhecidas.  

Para o tema deste trabalho, a Distribuição de Weibull foi a selecionada por se mostrar 

mais popular em aplicações práticas apresentando uma grande variedade de formas, todas 

obedecendo a uma propriedade básica já que sua função de falha é simples, pois ela ou é 

estritamente crescente, decrescente ou constante. A distribuição de Weibull descreve 

adequadamente a vida operacional de componentes mecânicos, eletrônicos, do concreto, etc. 

Por esse motivo, está sendo selecionada como a mais adequada ao estudo, mas também 

devido a baixa quantidade de amostras de análise, uma vez que uma análise de Confiabilidade 

baseada na distribuição de Weibull já pode ser executada com apenas 3 amostras.  

 

2.4.5.1   Descrição dos parâmetros de forma e de escala. 

 

Parâmetro de Forma 

 

O parâmetro de forma, também é conhecido como o parâmetro de inclinação das 

distribuições de probabilidade que o utilizam.  Tal parâmetro determina o formato da curva da 

função da distribuição. A forma da curva é calculada a partir dos dados encontrados ou são 

especificados com base no conhecimento passado. O parâmetro de forma define como os 

dados são distribuídos, porém isso não causa qualquer efeito na sua localização ou na escala 

de sua distribuição. A figura 8, apresenta diferentes efeitos do parâmetro de forma na função 

distribuição de probabilidade de Weibull. 

 

  



41 

 

 

 

Figura 8 – Representação das variações da distribuição de densidade de probabilidade em função do 

parâmetro de forma. 

 

Fonte: extraído de http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf, em 

09/12/2016 

 

A partir da observação do gráfico apresentado na figura 9, torna-se possível observar 

porque o parâmetro de forma é também conhecido como de inclinação. 

 

Figura 9 – Inclinação das curvas de probabilidade de Falha

 

Fonte: extraído de http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf, em 

09/12/2016 

Tempo 

Tempo 

 

 

R(t) 

http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf
http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf
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O valor do parâmetro de escala tem outra especificidade importante que é com relação 

a taxa de falha. O gráfico da figura 10, apresenta o efeito da taxa de falha da distribuição de 

Weibull. 

 

Figura 10 – Taxa de falha da distribuição de Weibull para distintos parâmetros de forma 

 

 

Fonte: extraído de http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf, em 

16/12/2017. 

 

Para β < 1 indica uma falha prematura. β = 1 indica uma taxa de falha constante. β> 1 

indica taxa de falha por desgaste. Esses 3 valores de β abrangem as 3 fases da conhecida 

curva da banheira, apresentada na figura 11. 

 

 

R(t) 

Tempo 

 

http://www.san.uri.br/~ober/arquivos/disciplinas/tolerancia/apoio/weibull.pdf
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Figura 11 – Gráfico representando a curva da banheira consonante ao parâmetro de forma 

 

Fonte: extraído de https://pcmusina.wordpress.com/2011/07/13/manutencao-baseada-na-confiabilidade, 

em 16/12/2017. 

 

Parâmetro de escala 

 

O α é uma medida de escala ou de propagação da distribuição dos dados na 

distribuição de Weibull. Qualquer variação no parâmetro de escala, tem o mesmo efeito na 

distribuição que uma mudança de escala no eixo horizontal. Ao se incrementar o valor do 

parâmetro de escala, mantendo o fator forma fixo, o resultado disso seria o efeito de esticar a 

a curva para a direita, diminuindo sua altura original. Se o contrário é realizado, a curva tende 

a seguir para a esquerda e aumentar de altura. A figura 12, demonstra o descrito acima. 

O α é uma medida de escala ou propagação da distribuição dos dados. Quando o tempo 

de falha se iguala ao parâmetro de escala, ele passa a representar o intervalo de tempo entre t0 

e t no qual ocorrem 63,2% das falhas ou que representa 36,8%  de confiabilidade quando t = 

α, sabendo que R(t) da equação (40) é 𝑅(𝑡) =  𝑒−(
𝑡

𝛼
)

𝛽

, temos que para β = 1 o que 

representam as falhas aleatórias, que: 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒−1 = 0,368                                                      (44) 

 

https://pcmusina.wordpress.com/2011/07/13/manutencao-baseada-na-confiabilidade
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Figura 12 – Respostas da função de distribuição de probabilidade de Weibull para variações no parâmetro de 

escala. 

 

Fonte: http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-

distributions-and-random-data/parameters/scale, em 16/12/2016. 

 

Ou seja, para o cenário descrito, apenas 36,8% de chance de não ocorrer falha quando 

parâmetro de escala assume o valor do tempo de falha. 

 

3 DESCRIÇÃO E EMPREGO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Na análise de Confiabilidade deste trabalho, uma usina com sessenta aerogeradores 

teve suas falhas classificadas dentro de um período de quinze meses, que determinou, ao fim 

desta classificação, a parte do sistema com maior índice de falhas e, consequente menor 

Confiabilidade. 

As falhas mais duradouras foram separadas e filtradas de modo que após uma análise 

de Confiabilidade, a melhor relação de custo de manutenção para os seus intervalos fosse 

determinada. 

A aplicação da metodologia é baseada na diminuição do custo de manutenção, visando 

melhorar os intervalos de manutenção. Porém, para definição do menor intervalo de 

manutenção baseado em custo e Confiabilidade, algumas informações mínimas da usina 

eólica precisam ser conhecidas e estas informações serão apresentadas ao longo deste capítulo 

3. São elas: 

http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-distributions-and-random-data/parameters/scale
http://support.minitab.com/pt-br/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/probability-distributions-and-random-data/parameters/scale
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 Base de dados com os tempos de falhas - MTTF; 

 Conhecimento dos custos de manutenção; 

 Informação sobre Lucro Cessante. 

 

Em diversos grupos de trabalho a nível internacional, é mencionado que o 

espelhamento das características de uma Usina Eólica não é a melhor técnica para disseminar 

o conhecimento da Confiabilidade, pois cada planta possui características próprias, seja de 

tecnologia, seja de características construtivas ou ambientais, confirmando que o estudo da 

Confiabilidade precisa ser individualizado. Para tanto, é preciso ter conhecimento mínimo dos 

itens dos aerogeradores analisados. Na figura 13, é apresentado o diagrama em blocos do 

aerogerador da usina eólica que é objeto deste estudo. 

 

Figura 13 - Aerogerador síncrono multipolar sem caixa multiplicadora 

 

Fonte: Arquivo Enercon, 2009 

 

3.1 O Aerogerador 

 

O aerogerador ou turbina eólica, consiste em um equipamento que extrai energia 

cinética do vento para produzir energia elétrica. Os aerogeradores atuais destinados a 

produção de energia em larga escala são os de eixo horizontal, com três pás operando em 

sentido horário de rotação. As faixas de regime de operação, potência instalada, altura e 

diâmetro do rotor, apresentam diversas opções de configuração.  



46 

 

 

 

A turbina eólica objeto deste estudo possui capacidade instalada de 900 kVA, 75 

metros de altura em torre de concreto, 48 metros de diâmetro do rotor, conexão direta entre o 

eixo principal das pás e o gerador de energia, portanto não possui caixa multiplicadora de 

velocidade. Essa caixa multiplicadora costuma ser comum em diversos modelos de 

aerogeradores comerciais, também conhecida como Gearbox. Esse modelo de aerogerador 

possui ajuste ativo das pás (conhecido como controle de pitch) que é responsável por realizar 

o melhor aproveitamento do vento  e também controlar com segurança o posicionamento das 

pás ao vento de maneira que a rotação do rotor seja controlada dentro das especificações da 

máquina.  

A energia gerada é transmitida por meio dos gabinetes de potência até a rede de 

distribuição de energia. O gabinete de potência deste aerogerador é integrado a uma unidade 

retificador-inversor. A energia é produzida em corrente alternada no gerador localizado na 

parte superior do aerogerador, chamada de nacele. Na nacele a energia é retificada e é levada  

através de cabos pela torre do aerogerador, conectam-se aos gabinetes de potência na base da 

torre do aerogerador, onde a corrente contínua é novamente transformada em corrente 

alternada e transmitida à rede. 

 

Figura 14 – Aerogerador da usina analisada 

  

Fonte:  Arquivo pessoal do autor 
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Os principais sistemas de operação deste aerogerador são a turbina ou rotor, o gerador 

e o sistema de transformação para conexão à rede, identificados na figura 13. Os dois 

primeiros localizados na parte superior do aerogerador, conhecida como nacele. Já o sistema 

de conexão à rede, está localizado na base do aerogerador. A figura 14 apresenta um dos 

aerogeradores objeto deste estudo. 

 

3.1.1 A Nacele 

 

O rotor do aerogerador, objeto de estudo está conectado à nacele, sendo diretamente 

acionado pelas suas três pás. O gerador elétrico é uma máquina síncrona multipolar de baixa 

tensão.  

As pás conectadas ao rotor, possuem papel importantíssimo no rendimento e 

transformação de energia. Precisam, além de garantir eficiência na transformação de energia, 

prover segurança aeroelástica para operar ao longo dos anos. As três pás do rotor são 

ajustadas por um sistema de controle independente (sistema de pitch) para cada pá. O ângulo 

definido pelo controlador do aerogerador é constantemente monitorado por um sistema de 

controle de ângulo. Isto faz com que o aerogerador esteja apto a realizar alterações de 

posicionamento das pás de acordo com as condições de vento. Na figura 15 tem-se a 

identificação dos componentes da nacele do aerogerador analisado. 

 

Figura 15 – Vista em corte da nacele do aerogerador 

 

Fonte: Manual de operação do E-48 
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3.1.2 O Gabinete de Potência 

 

A energia elétrica que segue através dos cabos oriundos da nacele é transformada para 

níveis de tensão e frequência compatíveis com a rede. A energia que é primeiramente 

convertida em corrente contínua nos retificadores da nacele, segue até os conversores onde é 

transformada em corrente alternada. Essa corrente é filtrada para remoção dos harmônicos. A 

alimentação que se dirige até a rede da concessionária é controlada eletronicamente pelo 

gabinete de potência e pelo gabinete de comando. Todo o sistema do aerogerador é conectado 

a um sistema supervisório de controle chamado de Supervisory Control and Data Acquisition, 

conhecido como SCADA. Através das informações do sistema SCADA foi possível obter as 

informações de paradas mais relevantes e consequentemente buscar os itens definidos como 

críticos  à operação dos aerogeradores da usina analisada. 

 O sistema SCADA é responsável por realizar o gerenciamento e controle dos dados 

produzidos pelos aerogeradores. Esse sistema supervisório controla a operação individual e 

conjunta dos aerogeradores. Também é capaz de realizar alteração nos parâmetros de controle 

e proteção, bem como armazenar todas as informações de geração, velocidade e direção do 

vento, voltagem, corrente e falhas de operação. 

 

3.2 Base de dados 

 

Tanto o MTTF (tempo até falhar), como o MTBF (tempo entre falhas) e a taxa de 

disponibilidade operacional, são indicadores importantes na avaliação da eficiência de plantas 

industriais e também de usinas eólicas. Para a análise de Confiabilidade realizada neste 

trabalho, apenas o MTTF será empregado. 

O MTTF é a média do tempo que se inicia com a entrada do equipamento ou sistema 

em operação e vai até quando o mesmo apresente a primeira falha, onde a contagem é 

novamente iniciada. 

Fez-se necessário o conhecimento dos custos associados às manutenções corretivas e 

preventivas dos itens com maiores taxas de falha. O conhecimento do custo foi necessário 

para que se possa mensurar o custo-benefício que a metodologia pode trazer. 
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O lucro cessante foi definido pelo período em que o equipamento estava programado 

para operar, mas em virtude de uma parada não programada (manutenção corretiva), o 

equipamento deixou de gerar energia e consequentemente receita ao empreendedor. 

No caso das paradas programadas (manutenção preventiva), a empresa não considera 

ter receita financeira neste período, já que não considerou este tempo em seu planejamento de 

geração. Portanto, a manutenção corretiva, além de gerar um tempo maior devido ao 

deslocamento e possíveis consequências causadas pelo fato imprevisto, associadas à 

segurança, podem trazer uma potencial perda no resultado da companhia. Em resumo, quanto 

menos manutenções corretivas ocorrerem em uma planta de geração em operação, mais 

retorno financeiro terá o investidor e a melhor maneira disso ocorrer sem que outros índices 

diminuam, é estabelecer uma adequada rotina de manutenções preventivas. As taxas de 

indisponibilidade causadas pelas manutenções corretivas são determinadas, normalmente por 

históricos anteriores. Esta taxa para a usina eólica analisada está em torno de 2%. Porém, 

existem situações em que estes valores podem superar este índice. Situações que requeiram 

trocas de grandes componentes como pás, geradores e grandes rolamentos podem levar dias 

para serem realizadas e além disso resultar em custos altíssimos para o provedor de serviços, 

já que em sua maioria utilizam-se de guindastes para a desmontagem parcial da nacele dos 

aerogeradores. De alguma maneira, o proprietário da usina, por mais que esteja coberto pelo 

contrato, também sofre perdas consideráveis pela falta de geração de energia até que o 

problema seja resolvido. 

 

3.3 Identificação dos componentes críticos 

 

A teoria da Confiabilidade define que a manutenção preventiva reduz a falha do 

sistema. Porém, se o período entre elas é muito curto, o custo de manutenção será alto e o 

sistema também estará menos disponível para operar. No caso do período ser muito longo, a 

probabilidade de falhas imprevistas será maior, resultando em perdas de produção indevidas, 

acrescidas do lucro cessante e custos de manutenção. Para encontrar um balanço entre o 

período ideal e o melhor custo da manutenção preventiva, foi determinado o ponto ótimo para 

os intervalos de manutenção, através da determinação do custo mínimo total de manutenção. 
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Ao diminuir o custo das manutenções e reduzir o lucro cessante pela maior disponibilidade 

dos aerogeradores da Usina Eólica analisada. 

Após a análise de 15 meses de dados, foram definidas as falhas com maior duração 

através de processo de filtragem. Como premissas para identificação das falhas foram 

consideradas duas das maiores delas em quantidades e tempo de recomposição, sendo uma 

das falhas selecionadas no sistema instalado na base da torre e a outra na nacele do 

aerogerador. Para efeito de operacionalização da metodologia, foram descartados do universo 

de análise, as paradas em que os aerogeradores levaram menos de 12 horas para retornarem ao 

seu funcionamento. 

As duas principais falhas dentro dos critérios assumidos são: 

 

 Falha no sistema de ventilação dos gabinetes dos conversores de potência, localizado 

na base da torre; 

 Falha no sistema de controle elétrico de pitch das pás do aerogerador, localizado na 

nacele; 

 

Os dois defeitos citados acima, em sua maioria (por questões de segurança), não 

podem ser remotamente recompostos. Necessitam da presença do técnico para realizar a 

recomposição, após a situação ter sido avaliada, conforme definido através de procedimentos 

de inspeção e segurança. Caso a recomposição imediata não seja possível, a manutenção 

corretiva é imediatamente iniciada. Diante desta característica destes dois sistemas, seus 

tempos de recomposição são superiores aos demais sistemas. 

 

3.3.1 O sistema de ventilação dos gabinetes de potência 

 

O primeiro dos sistemas citados acima, em casos de falha no funcionamento, não 

elimina o aquecimento provocado pela operação dos tiristores nos gabinetes de potência, 

levando o gabinete para temperaturas fora da faixa de trabalho, provocando inicialmente 

perda de rendimento e podendo evoluir para um comprometimento de outros componentes ou 

até mesmo para um incêndio. O sistema de ventilação é composto de um motor elétrico 

trifásico de alta velocidade, acoplado com um sistema mecânico de chavetas em uma hélice 



51 

 

 

 

de 3 ou 4 pás. Esse sistema é energizado através de um disjuntor posicionado no gabinete de 

controle, localizado na base da nacele. O sistema de ventilação é responsável por eliminar a 

alta temperatura do gabinete de potência, lançando o ar quente em direção ao topo da nacele 

através de dutos de ventilação, conforme a figura 16. 

 

Figura 16 – Sistema de ventilação dos gabinetes de potência no topo dos painéis instalados na base do 

aerogerador 

 

Fonte: Arquivo fotográfico pessoal do autor 

 

3.3.2 O sistema de controle de pitch 

 

Já o segundo sistema, este é fundamental tanto para a operação e eficiência dos 

aerogeradores, como também para a segurança. O controle de pitch é responsável por extrair 

do vento o máximo de energia, posicionando as pás na posição ideal para melhor eficiência na 

captação do vento. Na parte de segurança, o controle de pitch é responsável por fazer com que 

o aerogerador limite a potência extraída do vento quando ventos fortes atingem o aerogerador. 

O controle de pitch consegue ajustar de forma otimizada o ângulo das pás de maneira que a 

velocidade do vento, seja melhor aproveitada. Ao atingir a potência nominal, as pás são 

posicionadas de maneira a manter a rotação e potência constantes tanto quanto a velocidade 
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de vento aumente. As três pás precisam trabalhar sincronizadas, seja quando em condições 

adversas, como vento extremo ou mesmo para parar o aerogerador para uma simples 

manutenção de rotina. Aerogeradores com problemas no sistema de pitch podem ficar girando 

sem parar até que pelo excesso de velocidade entrem em frequência ressonante e venham a 

quebrar suas pás e torres. Portanto, o sistema de pitch, além de apresentar um grande número 

de falhas deixando o aerogerador indisponível, é um dos itens que merecem uma detalhada 

atenção de modo a evitar problemas como o relatado acima. 

 

Figura 17 – Sistema de controle de pitch, instalado nas pás do aerogerador 

 

Fonte: Arquivo fotográfico do autor 

 

3.4 A identificação do MTTF 

  

Como premissa para identificação das falhas, foram consideradas as duas maiores, nas 

quais os aerogeradores levaram mais de 12 horas para retornarem ao seu funcionamento. A 
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partir daí, os aerogeradores identificados com tempos superiores a 12 horas foram 

acompanhados durante os 15 meses para que se encontrasse o respectivo MTTF. 

Foram encontradas as seguintes quantidades de eventos para as falhas mencionadas: 

 

- 10 eventos  nos ventiladores dos conversores de potência e; 

- 6 eventos no sistema de pitch das pás dos aerogeradores. 

 

3.5 Os Custos de Manutenção 

 

Apesar da literatura nos mostrar que o custo da manutenção corretiva pode superar a 

preventiva em até 20 vezes. O defeito em um único equipamento pode desencadear uma 

reação em cadeia, afetando diversos outros equipamentos. Para este trabalho será adotada a 

premissa de que a manutenção do sistema, possui o mesmo custo na manutenção corretiva e 

na preventiva. Sendo adicionado ao custo da manutenção preventiva, o lucro cessante, para se 

obter o custo de manutenção corretiva, conforme apresentados na tabela 1. Para referência 

desse trabalho, o custo médio de manutenção mensal em contrato celebrado entre o 

fornecedor e o proprietário da usina é de R$ 8.000,00 por aerogerador. 

 

Tabela 1 - Custos de Manutenção 

Manutenção 
Sistema de 

Ventilação (R$) 
Sistema de 
Pitch(R$) 

Corretiva 2.330,00 2.080,00 

Preventiva 1.100,00 850,00 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.6 O Lucro Cessante 

 O lucro cessante é calculado a partir da média de geração horária anual multiplicado 

pela tarifa. Para o caso avaliado este valor equivale a: 

 

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
100𝐺𝑊ℎ

60 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

1,6𝐺𝑊ℎ.𝑎𝑛𝑜

𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
         (45) 

 

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
1,6𝐺𝑊ℎ.𝑎𝑛𝑜

24 ∗ 365 
=

182𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
         (46) 

 

Tarifa PROINFA de aproximadamente R$/kWh = 0,45 

 

O Lucro Cessante horário médio por aerogerador é calculado por: 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 =  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗  𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟        (47) 

 

o lucro cessante horário é de  R$ 82,00 

 

A amostra das falhas detectadas 

 

As tabelas 2 e 3 representam os tempos de falhas dos sistemas de ventilação e de pitch dos 

aerogeradores da usina analisada. 
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Tabela 2– Falhas no sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 3 – Falhas no sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 

Eventos no sistema de 

ventilação MTTF(h)

1 7200

2 6480

3 4320

4 10080

5 9360

6 7920

7 4320

8 5760

9 6480

10 8640

Eventos no sistema de pitch MTTF(h)

1 4300

2 3600

3 3950

4 5300

5 7000

6 2200
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4 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PREVCONFI 

 

Neste capítulo é apresentado o programa criado em Microsoft Excel com o propósito 

de analisar e apresentar os intervalos otimizados de manutenção com base no custo mínimo. O 

programa apresenta as diferenças em ganhos de Confiabilidade e Custo com relação ao antes 

e depois da aplicação da metodologia. Os dados desenvolvidos no capítulo anterior são os 

dados de entrada para o programa. O programa é chamado de PREVCONFI. 

 

4.1 O Microsoft Excel e o Visual Basic for Applications 

 

O Microsoft Excel ou simplesmente Excel é um programa de planilhas eletrônicas 

lançado pela Microsoft em sua primeira versão em 1985. Foi o primeiro a permitir livre 

interação com o usuário, tanto para formatação do seu ambiente de trabalho, como para a 

construção de gráficos, já que tem capacidade avançada para isso. 

A partir de 1993, o Excel passou a possuir internamente o Visual Basic for 

Applications ou simplesmente VBA, que é uma linguagem de programação baseada em 

Visual Basic. O VBA possui características de poder automatizar as tarefas do Excel. O VBA 

permite criar controles internos no Excel, oferecendo uma ampla variedade de automação em 

diversos processos. 

 

4.2 A execução do programa 

 

O Microsoft Excel é muito versátil e portanto, apto ao desenvolvimento de programas 

de diversos tipos. Para este trabalho o mesmo foi utilizado para que pudesse executar as 

rotinas de cálculo e apresentar os resultados diretamente sem a necessidade de preparação e 

interpretação de tabelas, gráficos e seus resultados. O usuário precisa preencher apenas  as 

informações com o histórico de dados de MTTF, custos de manutenção preventiva, 

manutenção corretiva e periodicidade de manutenção atual. Na sequência, executar o 

programa para que o mesmo apresente em tela os resultados otimizados propostos e seus 

benefícios. 
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Para que o programa possa ser executado de maneira independente, foram criadas 

macros dentro do Microsoft Excel. Macros são rotinas que automatizam tarefas de acordo 

com o que foram programadas para realizar. 

Uma das primeiras necessidades ao se construir o programa é conhecer a metodologia 

que se quer aplicar. No caso em estudo, a metodologia de cálculo é amplamente difundida e 

conhecida na área de Engenharia de Confiabilidade. O programa executa todas as rotinas de 

forma transparente ao usuário, apresentando o que mais lhe interessa, que são os resultados 

depois de aplicados os cálculos do processo. 

Para iniciar a preparação da execução do programa é necessário incluir os dados de 

entrada coletados conforme visto no capítulo anterior no local adequado do programa. 

Na figura 18 é possível verificar a tela principal do programa PREVCONFI e realizar a 

entrada de dados descrita neste parágrafo Na aba principal, clique em entrada de dados e o 

programa irá lhe apresentar as tabelas que precisam ser preenchidas, tanto com as 

informações de MTTF, como de custos e periodicidade atual. 

 

Figura 18 – Tela principal do programa PREVCONFI para otimização das rotinas de manutenção e 

Confiabilidade baseado em custo de manutenção total mínimo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

DepoisAntes

PREVCONFI

Custo de manutenção total

Periodicidade de manutenção (h)

Economia em 20 anos

Confiabilidade

Antes Depois

Antes Depois

ExecutarEntrada de dados
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O usuário ao selecionar “Entrada de dados”, será direcionado à tela de preenchimento 

das informações necessárias e obrigatórias para a execução do programa. 

Na figura 19, é mostrada a imagem da tela de preenchimento dos dados básicos de 

execução do programa. Todos os campos precisam estar preenchidos, porém a primeira 

coluna requer uma quantidade mínima de 3 eventos. Quanto mais informações estiverem 

disponíveis, mais assertiva será a determinação da melhor rotina de manutenção. 

 

Figura 19 – Tela depreenhimento dos dados iniciais para execução do programa. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após o preenchimento dos dados, o usuário está apto a selecionar a execução do 

programa. A partir daí, o programa realiza os cálculos para determinar os parâmetros de 

escala e de forma e gerar os resultados de Confiabilidade, economia e rotinas de manutenção. 

Os dados de saída do programa são apresentados na figura 20. 

MTTF(h) Ordem de 1 a ... Custo Preventiva R$ Custo Corretiva R$ Periodicidade de preventiva atual (h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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30
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Figura 20 –Tela do programa PREVCONFI apresentando exemplo de resultados aleatórios 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Método de Cálculo 

 

Na operacionalização do método de cálculo é necessária a criação de tabelas 

classificando as medianas das falhas, além de tabelas com regressão linear para obtenção dos 

parâmetros de escala e de forma e por fim a montagem da tabela de dados com a distribuição 

de Weibull aplicada a minimização do custo de manutenção. 

O usuário precisa inserir as entradas de dados contendo o custo de manutenção 

preventiva, de manutenção corretiva, as amostras de MTTF e a periodicidade de manutenção 

atual dos itens adotados como críticos para a usina estudada. Como ponto relevante à 

operacionalização do trabalho, ressalta-se que os tempos de processamento foram 

significativamente baixos e não comprometeram a análise. 

DepoisAntes

1.500,00R$   1.300,00R$   

8760 4800

15%

PREVCONFI

Custo de manutenção total

Periodicidade de manutenção (h)

Economia em 20 anos

Confiabilidade

25% 65%

Antes Depois

Antes Depois

ExecutarEntrada de dados
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Apesar do programa PREVCONFI realizar os cálculos de forma automatizada, as 

etapas de execução e configuração do programa estão apresentadas na sequência. 

 O primeiro passo é a organização das amostras dentro das tabelas do programa. 

Portanto, na medida em que os dados são preenchidos na tabela de entrada de dados, a tabela 

de Median Rank é preenchida automaticamente. A tabela de Median Rank é responsável por 

organizar os dados de entrada de maneira crescente, da menor até a maior ocorrência em 

quantidade de horas de MTTF. As colunas seguintes são responsáveis por preparar os dados 

para o próximo passo da execução do programa que é a regressão linear que será apresentada 

na sequência. As fórmulas que precisam ser executadas em cada coluna estão apresentadas no 

cabeçalho da tabela, a partir da terceira coluna. 

 

Tabela 4 - Preparação dos dados históricos de falhas.  Tabela de dados do sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5 – Preparação dos dados históricos de falhas.  Tabela de dados do sistema de pitch 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

MTTF ordem
Median Rank:                                             

(ordem-0,3)/(total de amostras+0,4)
1/(1-Median Rank) Ln(Ln(1/(1-Median Rank))) Ln(MTTF)

4320 1 0,067307692 1,072164948 -2,663843085 8,37101068

4320 2 0,163461538 1,195402299 -1,72326315 8,37101068

5760 3 0,259615385 1,350649351 -1,202023115 8,65869275

6480 4 0,355769231 1,552238806 -0,821666515 8,77647579

6480 5 0,451923077 1,824561404 -0,508595394 8,77647579

7200 6 0,548076923 2,212765957 -0,230365445 8,88183631

7920 7 0,644230769 2,810810811 0,032924962 8,97714648

8640 8 0,740384615 3,851851852 0,299032932 9,06415786

9360 9 0,836538462 6,117647059 0,593977217 9,14420057

10080 10 0,932692308 14,85714286 0,992688929 9,21830854

MTTF ordem
Median Rank:                                             

(ordem-0,3)/(total de amostras+0,4)
1/(1-Median Rank) Ln(Ln(1/(1-Median Rank))) Ln(MTTF)

2200 1 0,109375 1,122807018 -2,155616006 7,69621264

3600 2 0,265625 1,361702128 -1,175270415 8,18868912

3950 3 0,421875 1,72972973 -0,601543551 8,28147086

4300 4 0,578125 2,37037037 -0,147287035 8,3663703

5300 5 0,734375 3,764705882 0,281917795 8,5754621

7000 6 0,890625 9,142857143 0,794336831 8,85366543
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O segundo passo do programa é a realização da regressão linear, que é uma análise 

estatística que tem como objetivo verificar uma relação entre uma variável dependente e 

outras independentes. Consiste em elaborar uma equação que reconheça a variação da 

variável dependente pelo nível de variação das variáveis independentes. 

 A regressão linear, é obtida através da seleção das últimas duas colunas da tabela de 

Median Rank, sendo a penúltima coluna, incluindo seu cabeçalho, inserida na entrada de 

dados do eixo Y e a última coluna, preenchida na entrada de dados do eixo X. 

 

Figura 21 -  Tela da regressão linear, no menu análise de dados do Microsoft Excel 

 

Fonte: Microsoft Excel 

 

Figura 22 – Tela de preenchimento das colunas com os dados para o eixo Y e eixo X

 

Fonte: Microsoft Excel 
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Após o preenchimento das informações necessárias para realização da regressão linear, 

são geradas tabelas com os resultados da regressão. Na tabela 6, são apresentados os 

resultados gerados pela regressão linear. 

 

Tabela 6 - Regressão linear dos dados de falhas do sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 7 - Regressão linear dos dados de falhas do sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,976641096

R Square 0,95382783

Adjusted R Square 0,948056309

Standard Error 0,254129071

Observations 10

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 10,67304623 10,67304623 165,2645458 1,26637E-06

Residual 8 0,516652676 0,064581585

Total 9 11,18969891

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -33,06537396 2,532658376 -13,05559971 1,12488E-06 -38,90569465 -27,22505327 -38,90569465 -27,22505327

Ln(MTTF) 3,6879548 0,286877008 12,85552589 1,26637E-06 3,026415233 4,349494366 3,026415233 4,349494366

beta 3,6879548

alfa 7830,450138

RESIDUAL OUTPUT

Observation Predicted Ln(Ln(1/(1-Median Rank))) Residuals

1 -2,193464943 -0,470378143

2 -2,193464943 0,470201792

3 -1,132506463 -0,069516653

4 -0,698127951 -0,123538564

5 -0,698127951 0,189532557

6 -0,309563132 0,079197687

7 0,041936503 -0,009011541

8 0,362830529 -0,063797597

9 0,658024417 -0,0640472

10 0,931331268 0,061357661

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,974002738

R Square 0,948681334

Adjusted R Square 0,935851668

Standard Error 0,225900815

Observations 6

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 3,773467277 3,773467277 73,94434921 0,001005001

Residual 4 0,204124714 0,051031178

Total 5 3,977591991

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -19,74918446 2,160053615 -9,142914008 0,000794232 -25,74645474 -13,75191417 -25,74645474 -13,75191417

Ln(MTTF) 2,228606516 0,259167715 8,599090022 0,001005001 1,509041581 2,948171451 1,509041581 2,948171451

beta 2,228606516

alfa 7056,285205

RESIDUAL OUTPUT

Observation Predicted Ln(Ln(1/(1-Median Rank))) Residuals

1 -2,597354821 -0,066488265

2 -1,499818517 -0,223444633

3 -1,293044541 0,091021426

4 -1,103837088 0,282170572

5 -0,637853744 0,129258351

6 -0,017847994 -0,212517451
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Na figura 23 é possível encontrar o fluxo de operação do PREVCONFI. 

Figura 23 - Fluxograma de operação do PREVCONFI 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1 O β e o α calculados 

 

O β (parâmetro de forma) do sistema de ventilação foi de 3,68 e o do sistema de pitch 

de 2,28. O α (parâmetro de escala) encontrado para o sistema de ventilação foi de 7830h e 

para o sistema de pitch em torno de 7056h. Ambos os casos indicam que estes equipamentos 

estão falhando por desgaste ou fim da vida útil.  

O β é obtido através do coeficiente do ln do MTTF e o α, obtido através da fórmula do 

Microsoft Excel, EXP(-B17/B18). Que nada mais é do que a base do número de Euler elevado 

à intercepção dos dados encontrados na interpolação da regressão linear, dividido pelo 

resultado do ln do MTTF. 

Após ter o conhecimento do beta e alfa calculados, é necessário abrir uma nova 

planilha de trabalho para realizar os cálculos de Confiabilidade, Probabilidade de Falha e 

Manutenção total com base na distribuição de Weibull. 

Na tabela 8, são inseridos os parâmetros calculados para o uso da distribuição de 

Weibull e os custos de manutenção corretiva e preventiva. Na tabela 8, são calculadas a 

probabilidade de falha e a Confiabilidade do sistema de ventilação em cada intervalo de 

tempo apresentado. Foram selecionados 10 intervalos que pudessem representar desde o 

menor até o maior MTTF para o sistema de ventilação. A fórmula que deve ser digitada na 

primeira célula abaixo do título de Probabilidade é “= WEIBULL 

(D2;$B$2;$B$3;VERDADEIRO)”, onde D2 é o valor do MTTF da primeira célula, B2, o β 

para o sistema de ventilação e B3, o α. Após essa primeira fórmula concluída, basta copiá-la 

para as demais células da mesma coluna. Abaixo do cabeçalho com o título Confiabilidade, 

deve ser inserida a seguinte fórmula “=1-E2”, onde E2 é a primeira célula imediatamente 

abaixo do cabeçalho de Probabilidade. 

 

Tabela 8 - Distribuição de confiabilidade e probabilidade de falha para diversos MTTF’s  - Ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

MTTF (h) Probabilidade Confiabilidade

beta 3,6879548 4000 8,05% 91,95%

alfa 7830,450138 4800 15,17% 84,83%

5600 25,21% 74,79%

Preventiva 1100 6400 37,83% 62,17%

Corretiva 2330 7200 51,99% 48,01%

8000 66,12% 33,88%

8800 78,52% 21,48%

9600 88,00% 12,00%

10400 94,20% 5,80%

11200 97,63% 2,37%

Parâmetros de Weibull

Custos de Manutenção
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Tabela 9 - Distribuição de confiabilidade e probabilidade de falha para diversos MTTF’s associados ao sistema 

de pitch a partir dos valores de α e β 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Das tabelas 8 e 9 são plotados os gráficos de Probabilidade de falha e Confiabilidade, 

conforme apresentados nas figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 – Gráfico de Confiabilidade e Probabilidade do sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

MTTF (h) Probabilidade Confiabilidade

beta 2,228606516 1000 1,28% 98,72%

alfa 7056,285205 2000 5,84% 94,16%

3000 13,81% 86,19%

Preventiva 850 4000 24,59% 75,41%

Corretiva 2080 5000 37,13% 62,87%

6000 50,18% 49,82%

7000 62,56% 37,44%

8000 73,36% 26,64%

9000 82,09% 17,91%

10000 88,64% 11,36%

Parâmetros de Weibull

Custos de Manutenção
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Figura 25 - Gráfico de Confiabilidade e Probabilidade do sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.2 Cálculo do custo da Manutenção Total 

 

A partir dos valores de manutenção corretiva e preventiva é possível se obter o custo 

total de manutenção, calculando-os por unidade de tempo. 

A equação do custo total de manutenção segue abaixo: 

 

𝐶𝑇𝑀 =
𝐶𝑃.𝑅(𝑡)+𝐶𝐶.[1−𝑅(𝑡)]

∫ 𝑅(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

                              (48) 

 

Onde: 

CTM é o custo total de manutenção 

CP é o custo da manutenção preventiva 

CC é o custo da manutenção corretiva 

R(t) é a função Confiabilidade 
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Para o cálculo do custo total é necessário criar mais uma tabela. Essa deve ser iniciada 

com a inserção de tantos intervalos de MTTF, quantos sejam necessários para cobrir o 

intervalo mínimo e máximo encontrados ao longo deste trabalho. Para esta análise, foram 

utilizados intervalos de 120 horas, partindo de 0 até 9600. As fórmulas para confecção da 

tabela estão contidas nos cabeçalhos de cada coluna. 

São 8 colunas no total e para melhor visualização serão apresentadas em 3 partes. 

 

Tabela 10 – Primeira parte da tabela de cálculo do custo de manutenção total  

 

Fonte: Elaboração própria 

1 2 3

MTTF
Probabilidade   

=WEIBULL(MTTF;β;α;VERDADEI

RO)

Confiabilidade                                             

=(1-Probabilidade)

0 0 1

120 4,68722E-05 0,999953128

240 0,000299269 0,999700731

360 0,000885006 0,999114994

480 0,001909467 0,998090533

600 0,003465693 0,996534307

720 0,005637832 0,994362168

840 0,0085027 0,9914973

960 0,012130541 0,987869459

... ... ...
9000 0,992226783 0,007773217

9120 0,993475787 0,006524213

9240 0,99454543 0,00545457

9360 0,995457627 0,004542373

9480 0,996232268 0,003767732

9600 0,996887299 0,003112701
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As primeiras 3 colunas apresentam os intervalos calculados para diversos MTTF (coluna 1), 

as Probabilidades de Falha (coluna 2) e a Confiabilidade (coluna 3). 

 

Tabela 11– Segunda parte da tabela de cálculo do custo de manutenção total 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 11 apresenta a regra do trapézio (coluna 4), como grande artifício para cálculo da 

integral da Confiabilidade (coluna 5) e o Custo da Manutenção Preventiva (coluna 6). 

4 5 6

Regra do Trapézio                                         

=((MTTF posterior - MTTF 

anterior)*Confiabilidade+(MT

TF posterior - MTTF 

anterior)*(Confiabilidade 

posterior-Confiabialidade 

anterior)/2)

Integral da                                               

Confiabilidade                                                   

= SOMA(Regra do 

trapézio+(regra do trapézio 

+1))

Manutenção Preventiva   

=(CP*Confiabilidade)/Integral 

da Confiabilidade

0 0 0

119,9971877 0 0

119,9792315 239,9764192 3,540954667

119,9289435 359,9053627 2,359641819

119,8323316 479,7376943 1,768418374

119,6774904 599,4151847 1,413134305

119,4537885 718,8689732 1,175746728

119,1515681 838,0205413 1,005670701

118,7620056 956,7825468 0,87761743

... ... ...
1,019927523 4426,525833 0,001492646

0,857845802 4427,383679 0,001252564

0,718726969 4428,102406 0,001047036

0,599816534 4428,702223 0,000871817

0,498606298 4429,200829 0,000723059

0,412825996 4429,613655 0,000597297
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Tabela 12 – Terceira parte da tabela de cálculo do custo de manutenção total 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 12, apresenta o Custo da Manutenção Corretiva (coluna 7) e o Custo da 

Manutenção Total (coluna 8) 

 

5 ALCANÇANDO O PONTO ÓTIMO DE MANUTENÇÃO 

 

5.1  Resultados para o ponto ótimo para manutenção preventiva 

 

De posse dos custos de manutenção preventiva e corretiva, calcula-se o custo de 

manutenção total e pela função de distribuição acumulada de Weibull (via MS Excel), geram-

se as curvas de custo de manutenção preventiva, corretiva e total. 

7 8

Manutenção Corretiva      

=(CC*Probabilidade)/Integral 

da Confiabilidade

Manutenção Total                                        

= Manutenção Preventiva + 

Manutenção Corretiva

0 0

0 0

0,002593918 3,543548585

0,005114715 2,364756533

0,00827888 1,776697254

0,012026125 1,425160431

0,016312695 1,192059423

0,021104036 1,026774737

0,026371222 0,903988653

... ...
0,466241876 0,467734522

0,466738324 0,467990888

0,467165008 0,468212044

0,467530161 0,468401978

0,46784131 0,468564368

0,468105289 0,468702587
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A curva de manutenção total, possui um ponto mínimo e com isso basta encontrar no 

gráfico ou na tabela do Microsoft Excel o custo mínimo por unidade de tempo e qual o valor 

de tempo associado a este custo que representa o ponto ótimo para manutenção, onde o custo 

da mesma é minimizado, melhorando sensivelmente as paradas não programadas e 

consequentemente diminuindo as perdas por lucro cessante e potenciais riscos de acidentes 

consequentes de falhas indesejadas. 

Com base no exposto acima, o valor total de manutenção encontrado como ponto 

mínimo por unidade de tempo para o sistema de ventilação foi de R$ 0,2665 e o tempo 

associado a este valor é 5880h, totalizando o valor da manutenção em R$ 1.567,04, conforme 

pode ser visto na figura 26. 

 

Figura 26 – Resultado da otimização da manutenção do sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

DepoisAntes

2.649,27R$   1.567,04R$   

8760 5880

12%

PREVCONFI

Custo de manutenção total

Periodicidade de manutenção (h)

Economia em 20 anos

Confiabilidade

22% 71%

Antes Depois

Antes Depois

ExecutarEntrada de dados
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Para o sistema de pitch, o valor por unidade de tempo encontrado foi de R$ 0,2970 e o 

tempo associado de 5640h, totalizando o valor em R$ 1.675,36, conforme a figura 27. 

Figura 27 – Resultado da otimização da manutenção do sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Planejando a manutenção da forma recomendada, proprietário e fornecedor de serviços 

estarão adotando a melhor relação custo-benefício de manutenção destes componentes do 

aerogerador, porém é necessário destacar que, mesmo encontrando um ponto ótimo para a 

realização das manutenções, ainda existe a probabilidade de falha associada a cada caso. Nos 

casos avaliados, a probabilidade de falha é de 29% para o sistema de ventilação e de 34% para 

o sistema de pitch.   

1.414,33R$   

8760 h 3600 h

16%

PREVCONFI

Custo de manutenção total

Periodicidade de manutenção 

Economia em 20 anos

Confiabilidade

1% 66%

Antes Depois

Antes Depois

DepoisAntes

4.091,78R$   

ExecutarEntrada de dados
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A depender do risco ao qual o proprietário da usina está disposto a se expor e as 

consequências que estas falhas podem vir a causar, este método ainda é capaz de indicar, 

baseado nos índices de Confiabilidade desejados, quais seriam os tempos e custos de 

manutenção total associados a cada intervalo de Confiabilidade de maneira a aumentar a 

Confiabilidade dos equipamentos selecionados. Podendo definir por segurança, a 

Confiabilidade pretendida, como por exemplo assumir que determinado componente 

importante ao funcionamento do aerogerador precisa operar com níveis de Confiabilidade 

superiores a 75%. 

Para os casos estudados, uma confiabilidade de 75% significa em custo, um pequeno 

aumento de valor na manutenção do sistema de ventilação e um aumento razoável, porém de 

maior representatividade no sistema de controle de pitch. 

Para o sistema de ventilação, que para o custo mínimo encontrado possui uma 

Confiabilidade de 70,6%, o aumento do custo da manutenção para elevar a Confiabilidade 

para 75%, ou a um incremento de Confiabilidade equivalente a +5,65%, seria de R$ 0,2655 

para R$ 0,2661 ou +0,22%. O intervalo de manutenção passaria a ser de 5600h contra o 

intervalo anterior de 5880h. 

Já o sistema de controle do pitch para o custo mínimo encontrado, que possui 

Confiabilidade de 54,5% após sugestão de periodicidade de manutenção preventiva, o 

aumento no custo para levar a Confiabilidade até 75%, que representaria um aumento de 

+41,5%, seria de R$ 0,2950 para R$ 0,3104 ou +5,22%. O intervalo de tempo passaria a ser 

de 4060h contra o intervalo anterior de 5740h. 

Pode-se perceber que mesmo com um expressivo aumento necessário na taxa de 

Confiabilidade, o custo de manutenção total não necessitou de aumentos tão expressivos, o  

que valida ainda mais esse modelo de avaliação, levando aos principais interessados 

informações importantíssimas relacionadas ao custo e Confiabilidade. 

A comparação entre a situação atual e a aplicação do método pode ser encontrada nas 

tabelas 13 e 14. 
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Tabela 13 – Comparativo da situação de manutenção atual e do método proposto para o sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 14 - Comparativo da situação de manutenção atual e do método proposto para o sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos gráficos das figuras 28 a 31, são apresentadas as curvas de custo de manutenção 

preventiva, corretiva e de custo total. Onde é possível encontrar o ponto mínimo relacionado 

ao custo total de manutenção e, consequentemente obter o intervalo de tempo ideal para 

agendamento das manutenções, baseado em custo de manutenção total mínimo. 

 

  

Situação atual Sugestão de melhoria

Periodicidade de manutenção (h) 8760 5880

Custo de Manutenção total (R$) 2649,27 1567,04

Confiabilidade associada 22% 71%

Economia em Manutenção - 20 anos 12%

Sistema de ventilação

Situação atual Sugestão de melhoria

Periodicidade de manutenção (h) 8760 3600

Custo de Manutenção total (R$) 4091,78 1414,33

Confiabilidade associada 1% 66%

Economia em Manutenção - 20 anos 16%

Sistema de pitch
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Sistema de Ventilação 

 

Figura 28 – Gráfico do comportamento dos custos de manutenção para o caso do sistema de ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 29 - Gráfico com a vista ampliada do ponto mínimo de manutenção  total para o caso do sistema de 

ventilação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Sistema de Pitch 

 

Figura 30 – Gráfico do comportamento dos custos de manutenção para o caso do sistema de pitch 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 31 - Gráfico com a vista ampliada do ponto mínimo de manutenção  total para o caso do sistema de pitch 

 

Fonte: Elaboração própria 
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6  CONCLUSÕES E PRÓXIMOS TRABALHOS 

 

No caso avaliado, a manutenção dos equipamentos com maior taxa de falha na nacele e 

na base do aerogerador, direcionam para equipamentos que recebem manutenção preventiva 

anual conforme o cronograma do provedor de manutenção. Os dois itens são revisados 

durante a chamada manutenção elétrica. Para o período determinado como ótimo para a 

ocorrência da manutenção, muitos destes equipamentos poderão vir a sofrer uma parada não 

programada antes do prazo determinado para realização da manutenção em seu planejamento 

original. Conforme exposto no início deste trabalho, os fornecedores de manutenção possuem 

um cronograma estático e independente da característica da usina, quer elas estejam 

localizadas em regiões de clima quente, frio, úmido ou seco, com fatores de capacidade altos 

ou baixos, sem qualquer distinção.  

Estudos de Confiabilidade virão a auxiliar esse tipo de planejamento, identificando os 

ajustes necessários tanto com relação ao aumento da frequência de manutenções, quanto com 

uma possível necessidade de redução.  

Ao se aplicar o resultado da análise de Confiabilidade deste trabalho, a tendência 

natural é que os índices de falha dos componentes analisados diminuam, pois os 

equipamentos que atualmente possuem uma rotina de manutenção de aproximadamente 

8760h passarão a ter 5880h para o sistema de ventilação e 5640h para o sistema de pitch, 

reduzindo consideravelmente a exposição ao risco de falha destes componentes que têm se 

mostrado de longa espera para recomposição, em torno de 15 horas, mas que também poderão 

desencadear consequências maiores relacionadas à segurança operacional. 

São vários os benefícios do estudo de Confiabilidade. Quando implementado com 

sucesso é visto como grande vantagem sobre os concorrentes que não a utilizam, inclusive 

para fins de competição em leilões de energia onde a competição por preço é muito grande ou 

seja, durante a negociação para seleção do aerogerador pelo empreendedor. Diferenciais como 

o apresentado ao longo desse trabalho, podem mudar a decisão de compra dado o potencial 

incremento na geração de energia, causado pela melhoria em disponibilidade. Qualquer 

mínimo valor de otimização que se possa conseguir, pode significar a obtenção de um 

contrato de 20 anos.  
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Essa metodologia poderá ser de grande valia para o sucesso dos empreendedores, não 

só para efeito de competição nos leilões, mas também para aplicar a metodologia e realizar 

um acompanhamento contínuo, poder aumentar a vida útil dos aerogeradores de suas usinas, 

uma vez que a manutenção dos principais componentes estará sendo avaliada e otimizada 

continuamente. A vida útil dos aerogeradores é estabelecida pelo fabricantes por no mínimo 

20 anos, mas é mundialmente reconhecido que com boas práticas de manutenção esse tempo 

pode superar os 25 anos. Portanto, os empreendedores poderão ser beneficiados pela 

aplicação da metodologia ao lançarem em seus modelos financeiros uma vida útil superior aos 

20 anos, podendo exercer a venda de energia adicional por pelo menos mais 5 anos, 

aumentando sua rentabilidade e consequentemente sua competitividade em relação aos 

concorrentes. 

Durante a elaboração deste trabalho, algumas dificuldades foram enfrentadas, como a 

da separação das falhas e obtenção dos valores equivalentes das manutenções. O sistema de 

coleta e separação de informações, obtidas do sistema de monitoramento da usina, possui 

formato .csv e precisa ser trabalhado no Microsoft Excel. Apesar de bastante simplificado, 

cria a necessidade de grande atenção por parte do operador, para identificar os aerogeradores 

com falhas representativas e a partir daí iniciar a busca pelo MTTF relativo a estas falhas. 

Porém, essa dificuldade foi superada com a criação de pequenas rotinas com fórmulas, filtros 

e tabulações dentro do próprio Excel. Já os custos de manutenção, por não serem 

explicitamente abertos pelo fornecedor de serviços, obviamente de maneira a proteger a 

integridade e evitar questionamentos sobre o cálculo da composição de custos do seu contrato 

por parte dos proprietários das usinas, além da proteção contra seus concorrentes. Os itens 

analisados tiveram seus valores obtidos através da média de custo de períodos passados para 

que se pudesse chegar a um valor plausível e adequado ao do trabalho. 

O programa desenvolvido, quando associado a uma metodologia qualitativa de análise 

de falhas, poderá vir a resultar em grandes reduções de custo e mitigações dos riscos de falhas 

repetitivas. Essa análise não é objeto deste trabalho, ficando como oportunidade de 

desenvolvimento de sucessivos trabalhos nesta área como o RCM, que traduzido do inglês 

significa Manutenção Centrada na Confiabilidade.  

Outro trabalho ainda ligado a este é a criação de um software que possa, a partir dos 

arquivos com as informações de falha dos aerogeradores, planejar uma programação de 
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manutenção dinâmica, criando rotinas de acordo com eventuais sinais que possam indicar 

condições anteriores de uma potencial quebra, de forma totalmente autônoma e independente. 

Esse software teria um caráter preditivo, antecipando as falhas a partir do monitoramento das 

faltas e também de outros indicadores como temperatura, vibração e ruído. Estes sinais seriam 

coletados diretamente do sistema SCADA das usinas. 

Por fim, uma análise de Confiabilidade dos componentes de grande complexidade, de 

grande importância e de difícil logística em usinas de energia eólica permitirá minimizar as 

perdas de geração e os custos de manutenção uma vez que as manutenções serão planejadas 

de acordo com o conhecimento da Confiabilidade. A aceitação ao risco de falha de 

determinados componentes pode ser melhor conhecida a partir dos estudos de Confiabilidade, 

limitando ao proprietário definir o quanto de exposição ao risco a sua usina ou parte dela deve 

aceitar. De posse de todas essas informações de Confiabilidade, pode-se criar um novo 

planejamento de manutenção preventiva de componentes críticos de maneira que sejam 

evitadas perdas financeiras e problemas de segurança na Usina Eólica. 
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