
Manutenção de Parques Eólicos 
Visão Prestadores de Serviços



Um breve histórico



Entidade técnico-científica, sem fins lucrativos,

de direito privado, com sede em São Paulo,

fundada em 1979, com a finalidade de difundir as 

tecnologias de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, 

aprimorando a qualidade, segurança e a confiabilidade 

dos equipamentos, empreendimentos e da indústria,

preservando a vida e o meio ambiente.

Sobre a Abendi



• Acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como OPC - Organismo 

de Certificação para a qualificação e certificação de 

pessoas; 

• Signatário do acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA)

do ICNDT para certificação de pessoas (mais de 50  

países). 

Reconhecimento e Credenciamento

• Credenciada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) como Organismo de Normalização 

Setorial para desenvolver normas brasileiras na área de 

ENDs 



• Comitê Internacional de ENDs – ICNDT 

• Federação Pan Americana de END – FEPAEND 

• Comitê de Normalização Técnica de END do Mercosul

• Sub Comitê  ISO  TC 135

• International Personnel Certification Association

Atuação Internacional 
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Sócios Patrocinadores

http://www.eletrobras.com/
http://www.eletrobras.com/
http://www.abendieventos.com/PaginaGenerica/PaginaGenerica/4- http:/www.ge-mcs.com/en/inspection-technologies.html
http://www.abendieventos.com/PaginaGenerica/PaginaGenerica/4- http:/www.ge-mcs.com/en/inspection-technologies.html
http://br.magnaflux.com/
http://br.magnaflux.com/
http://www.metalchek.com.br/
http://www.metalchek.com.br/
http://www.pasa.com.br/site/
http://www.pasa.com.br/site/
http://www.tenaris.com/TenarisConfab/pt/default.aspx
http://www.tenaris.com/TenarisConfab/pt/default.aspx


 Fomento ao desenvolvimento tecnológico e industrial

 Elaboração de normas técnicas e práticas recomendadas 

 Formação, capacitação e treinamento de pessoas

 Qualificação e certificação:
 Pessoas
 Produtos
 Sistemas
 Empresas 

 Difusão do conhecimento

Principais Atividades



Setor Eólico e a Inspeção
Um Overview



Setor Eólico e a Inspeção - Overview

1. O setor eólico é recente no Brasil;

2. Os parques são novos e grande parte dos equipamentos        
está na garantia;

3. A manutenção é principalmente realizada pelos fabricantes      
de aerogeradores ;

4. A origem (nacionalidade) dos fabricantes é diversificada e como 
consequência, os requisitos e as práticas de inspeção;

5. Os materiais e processos, na fabricação e na manutenção, 
demandam  a utilização de ampla variedade de técnicas 
de END e inspeção;



6. Não existem práticas recomendadas ou normas nacionais de 
inspeção específicas para o setor Eólico;

7. Não existem requisitos específicos que assegurem a 
qualificação e certificação dos profissionais de inspeção, 
conforme recomendado nas normas Internacionais.

8. A perspectiva é de crescimento do uso dos ensaios não 
destrutivos e da diversificação das tecnologias de inspeção. 

Setor Eólico e a Inspeção - Overview



Técnicas de 
Ensaios Não Destrutivos 
Utilizadas no Segmento 

Eólico



Técnicas de END utilizadas - Eólico

Fabricação e Manuteção:

 Boroscopia

 Correntes Parasitas

 Emissão Acústica

 Ensaio Visual

 Líquidos Penetrantes

 Partículas Magnéticas

 Termografia

 Ultrassom

 Ultrassom Phased Array



O Que Vem por aí :
Tendências na Inspeção



Tendências na Inspeção

1. Uso de “drones” para inspeção ;
• Inspeção Visual;
• Termografia

2. Monitoramento da Condição  & IoT – Internet das Coisas; 

3. Algoritmos Inteligentes;

4. Incremento da necessidade de mão de obra qualificada.



Um pontapé inicial



Comitê Técnico Setorial Eólico



Muito Obrigado!



Antônio Luís Aulicino
Gerente de Relações Institucionais

Management Board

Cel: (55-11) 94738-9431

E-mail: antonio@abendi.org.br

http://www.abendi.org.br

http://www.abendi.org.br/

