
16 de Setembro de 2021 
Realização Sessão Especial 



• Escopo do projeto, diagnóstico e desafios 

• Metodologias e planejamento estratégico estabelecido 

• Desafios operacionais e gestão integrada com players envolvidos 

• Ferramentas, tecnologias e inovações utilizadas 

• Resultados qualitativos, quantidades e financeiros obtidos  

• Oportunidades e tendências 
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A Tech Wind Services Group Company 

Iniciou suas atividades em 2007 fornecendo peças de fibra de carbono e 

serviços para fabricantes de pás eólicas, sob o nome de "Coretech Reinforced 

Plastics ". 

Em 2013 a empresa foi reformulada e mudou seu nome para Gwind. 

 

Gwind é uma empresa especializada em Reparo de Pás Eólicas, Inspeções, 

Consultoria de Engenharia, Gerenciamento de Projetos, Instalação de 

Moldes, Reparo e Fabricação de peças de material composto, fornecendo 

serviços para o Mercado Eólico LatAm. 

 

Sua sede está localizada em Sorocaba – SP e centros de distribuição e 

treinamento nas cidades de João Câmara - RN, Paulino Neves - MA e 

Araripina - PE. 

 

Atualmente a Gwind é a maior empresa de reparos no Brasil tanto em  

nº de técnicos quanto em nº de plataformas de acesso 



Em Fevereiro de 2021, Tech Wind Services Group 

adquiriu a Gwind ATM Wind. 
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• Complexo Amontada 
• 28 WTG Alstom ECO 122 

 

 
Dez/2014 

Operação comercial 

Out/2016 
Início da necessidade de 

reparos em pás 

2017 
8 WTG com média de 2 

meses parados por reparo 
de pá 

2018 
 Primeiros estudos para 
campanha de troca de 

pás 

2019-2020 
2 WTGs com mais de 1 
ano parado trincas nas 

pás 

2020 
Plano de recuperação 

aprovado 
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• Complexo Amontada 
• Geração perdida por reparo de pás 

 

 
Ano Geração perdida (MWh) R$ 

2016 3.529  R$        741.197,53  

2017 13.075  R$     2.745.762,42  

2018 3.805  R$        799.047,12  

2019 23.537  R$     4.942.820,86  

2020 11.388  R$     2.391.595,80  

TOTAL (até 2020) 55.335  R$  11.620.423,74 * 

*valor estimado baseado no valor de  MWh de mercado 



Monitoramento 
Q/4 - 2020 

Data  
Re-assessment  

Uptower 
Plano Reparo 

75% 

Downtower 
Plano reparo 

25% 

Monitoramento 

Q/2 
Q/4 - 2021 

Data Analysis 
Engineering 

Viability 
Analysis 

Rework 
Proposals 

Q4 
20 

Q1 
21 

Q2 
21 

Os dados das inspeções serão 
o parâmetro para definição 
dos aerogeradores à serem 
reparados em solo 

http://www.arthwind.com.br/


Aumentar a presença em manutenção 
 

• Melhorar o controle e monitoramento: 

• Inspeção detalhada anual: interna e Externa 

• Soluções de engenharia customizada 

• Campanhas agressivas de reparo com qualidade assistida 

 
 
 

• Usar o ciclo de vida das inspeções para uma melhor tomada de decisão: 
• Mente aberta para novas soluções “smart repairs” 

• Definir gatilhos para reparos em solo ou altura: 

• Reparo em Altura: defeitos com severidade menor (Cat1,2 e 3)  

• Reparo em Solo: defeitos com severidade maior (Cat4/5) 

• Para campanha de reparos em solo, prover set´s spare se disponível 

Dados como um ativo 

http://www.arthwind.com.br/


• Track Records  

• Recursos Humanos 

• Recursos Técnicos 

• Sistema de Gestão da Qualidade 

• Infraestrutura para centralização dos 

trabalhos, containers, banheiros e outros 

• Suporte de campo 

• Engenharia dedicada 

• Time de Supervisão em campo 

• Custos de Guindaste (Ociosidade 50k médio 

''preço de mercado" 

Centro de Decisão Tecnica em Campo – Recursos dedicados 

http://www.arthwind.com.br/


Premissas: 
• 1 Frente de 

guindastes  
por 6 meses 
 

• Tempo de reparo 
em solo: 1 mês/set  
 

• 2 sets reparados 
antes do início 
do projeto 

FC 33% 24% 19% 17% 24% 32% 40% 51% 
MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

SEMANA 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 27 28 29 30 31 32 
IGR03 

Pá 32 S S S R R R R 
Pá 40 S S S R R R R 
Pá 44 S S S R R R R 

IGR11 
Pá 62 S S S R R R R 
Pá 66 S S S R R R R 
Pá 73 S S S R R R R 

BCO01 
Pá 47   S S S R R R R 

Pá 104   S S S R R R R 
Pá 111   S S S R R R R 

RIB08 
Pá 130 S S S R R R R 
Pá 134 S S S R R R R 
Pá 166 S S S R R R R 

BCO02 
Pá 149 S S S R R R R 
Pá150 S S S R R R R 
Pá 153 S S S R R R R 

IGR02 
Pá 27 S S S R R R R 
Pá 28 S S S R R R R 
Pá 29 S S S R R R R 

BCO05 
Pá 141 S S S R R R R 
Pá 142 S S S R R R R 
Pá 289 S S S R R R R 

Substituição: 1 Semana para Mobilização Guindaste 
                         1 Semana para Movimentação pás WTG/pulmão 
                         1 Semana para instalação pás 

Cronograma de Execução 



1. Concentração das atividades 
do plano de recuperação 
 

2. Campanha de reparo 
uptower em paralelo 
 

3. Previsão de início do plano 
x criticidade de danos 
 

4. Sequenciamento de turbinas 
para o guindaste 
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• Pacote com toda a estrutura necessária (maquinário, operador, ambulância, 
teste de solo, carreta, banheiro químico, geradores, iluminação) 

 
• Planilha para preenchimento pelo fornecedor 
 
• Disponibilidade para início 
 
• Custo 

 
 

 
 
 

Guindastes 



Nivel de 

Severidade

Categoria de 

Severidade
Descricao

0 Sem danos
Defeito/pontos não relacionados com a estrutura do 

produto e/ou sua performance

1 Cosméticos leves Defeitos que afetam somente a superfície do top coat.

2 Cosméticos menores Defeitos em que o Top Coat é afetado

3
Cosméticos maiores / 

Estrutural leve

Defeitos em que o laminado é exposto ou as camadas 

mais externas apresentam danos menores

4 Estrutural não crítico
Defeitos em que as camadas externas, núcleo e 

camadas internas apresentam-se danificadas

5 Estrutural crítico

Defeitos que afetam a um maior número de camadas 

internas e externas e/ou em áreas de alta carga 

estrutural

• Metodologia de Severidade e Criticidade 
desenvolvida pela Arthwid 
 

• Defeitos estruturais (Cat 4/5) com maior 
severidade  
 

• Defeitos cosméticos (Cat 1/2 e 3) que não 
impactassem o cronograma 
 
 
 
 

• Priorização de defeitos 

http://www.arthwind.com.br/
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TOTAL 21 Funcionários: 

2 Supervisores 

1 Engenheiro in loco + Eng backoffice 

1 Turno = Total 9 funcionários 

2 Turno = Total 9 funcionários 

 



A Tech Wind Services Group Company 

1 KM 

Distância do canteiro até a base 



A Tech Wind Services Group Company 

Tendas; 

Geradores; 

Container’s; 

Banheiros; 

Infraestrutura 



• Iluminação; 

 

• Tendas para proteção de 

variações climáticas;   

 

• Geradores; 



• Container’s para 
armazenamento de 
ferramentas; 
 

• Container laboratório 
para químicos; 



• Container Refeitório; 
 

• Banheiros Químicos; 
 

• Internet; 
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• Histórico dos tempos de reparação (T/VSM); 

• Cronoanálise das atividades possíveis por turno (ATV/ Turno); 

• Atividades com possibilidade de trabalho em paralelo (ATV PARAL); 



This document contains confidential information. Any total or partial reproduction, sharing or improper use of this content is expressly prohibited. 



• Disponibilidade de Spare (risco no médio/ longo prazo) 

• Reparo “gerenciamento”: Direcionar focal point´s locais para coordenar os 

recursos, times, engenharia com autonomia para tomada de decisão em campo 

• Viabilidade Técnica: Propostas e métodos de reparo 

• Footprint Operacional: Desafios Logísticos para grandes pás dentro do site e fora 

(translado SP/ CE) 

 

http://www.arthwind.com.br/
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ACTIONS 
APR MAY JUNE JULY 

W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 

Forecast 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 

Done 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 TS 

LEGEND 

TS Troca de set 

• Disponibilidade de guindaste 
• Manutenções no guindaste 
• Atividades paralelas no pulmão 
• Transporte interno de pás 
• Curva de aprendizado 
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• Redução de 21 dias no planejado para na média 10 dias de liberação por 
set; 

 

 

• Problemas no transporte (acidentes de trajeto);  

• Aumentos na quantidade de danos; 

• Alteração na severidade dos danos; 

• Danos causados nas movimentações das pás; 

 

 

Redução de 
53% no 
tempo 

disponivél; 
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Análise da criticidade dos danos 

Planejamento e definição dos processos de reparos 

Otimização de recurso de guindaste 

Acompanhamento e orientação técnica durante o reparo 

Alinhamentos técnicos in loco para tomada de decisões 

Precisão dos prazos (planejado x realizado) 

Cadenciamento para trabalho em 3 pás em paralelo 

Vantagens 
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Ex. Material Alternativo: Resina HLU 

Objetivo: Redução de tempo de pós-cura 
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Ex. Material Alternativo: Resina HLU 

Objetivo: Redução de tempo de pós-cura 



This document contains confidential information. Any total or partial reproduction, sharing or improper use of this content is expressly prohibited. 

 
 

Ex.Material Alternativo: Resina HLU 

Objetivo: Redução de tempo de pós-cura 
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Classificação Tipologia Descrição 

0 Sem danos  Nenhum dano evidenciado durante a inspeção da pá. 

1 
Dano 

cosmético 
O dano só afeta a superfície da pá (Ex: sujeira, mancha de óleo, 

etc.). 

2 Dano leve  
O dano só afeta o revestimento (sem dano ao laminado) (Ex: 

Escorrimento, fissura no gel, etc.). 

3 
Dano 

estrutural leve 
O dano afeta o revestimento e a camada superior (Ex: erosão). 

4 
Dano 

estrutural 
intermediário 

O dano afeta duas ou mais camadas em regiões não críticas (Ex: 
Trinca, delaminação, etc.). 

5 
Dano 

estrutural 
crítico 

O dano afeta várias camadas ou partes estruturais principais. (Ex: 
Caps, webs, trincas transversais, sistema de para-raios). 
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• Os recursos de 
infraestrutura adquiridos 
cumpriram o papel, 
mantendo o stand by do 
projeto em um indice 
muito baixo; 

 

 

 

 



This document contains confidential information. Any total or partial reproduction, sharing or improper use of this content is expressly prohibited. 

• As causa do stand by se 
deram por motivos 
inevitaveís dentro do 
cenário planejado. 
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10 mil HH 
trabalhados; 

136 Danos 
Reparados; 

23 Pás 
Reparadas; 



http://www.arthwind.com.br/
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• Aproveitamento para troca de studs 
• Maior controle de qualidade nos processos 
• Menor índice de standby 
• Menor tempo de setup diário para reparos 
• Execução de trabalhos em paralelo (ex: Interno + Externo) 
• Economia estimada de 2500 Horas de Ciclo   

• Premissas: Standby 25% e 3h de Setup e horas improdutivas do Aerogerador 



This document contains confidential information. Any total or partial reproduction, sharing or improper use of this content is expressly prohibited. 
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• 70 WTGs ECO122 
 
• Ativo da Ibitu de maior fator de capacidade 
 
• Período de baixos ventos 

 
• Pulmão de sets disponíveis para troca a priori 

 

 

Caldeirão 



•Lições aprendidas: 
 

•Evitar realizar operações simultâneas de reparos + guindastes 
•Foco no reparo completo das pás 
•Mitiga risco de atraso de entrega consequentemente paralisação do 
guindaste 

 
•Considerações campanha 2022: 
 

•Manter metodologia de monitoramento semestral 
•Mitiga riscos de colapso / manter o ciclo de monitoramento recomendado  
•Utilizar o data-driven para tomada de decisões 

•Aplicar metodologia no parque com maior volume (Caldeirão 70 Aeros) 
•Executar reparo de pás previamente a entrada do guindaste (criar buffer de pás) 

http://www.arthwind.com.br/


This document contains confidential information. Any total or partial reproduction, sharing or improper 

use of this content is expressly prohibited. 

A Tech Wind Services Group Company 

 

Planejamento híbrido (downtower x uptower) 

Redução de custos de guindastes 

Mitigação de risco de danos de movimentação 
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A Tech Wind Services Group Company 

- Trabalho em 2 ou 3 turnos 

- Maior janela de trabalho 

- Maior produtividade 

- Maior redundância de 

segurança 

 

 

 

 

 

 

VANTAGENS PLATAFORMA x RAPEL 

A Tech Wind Services Group Company 
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