
Uma empresa do Grupo Energisa

“O futuro da manutenção em parques eólicos” 



 113 anos de experiência

 6º maior grupo em distribuição de 

energia elétrica do país

 13 concessões de distribuição

 R$13,6 Bilhões em receita líq. (2017)

 Cerca de 15 mil colaboradores

 6,5 milhões de consumidores

 16 milhões de pessoas alcançadas em 

788 municípios

Grupo Energisa  



 Mais de 1.200 colaboradores

 Sede em Cataguases (MG) e escritório 

comercial no Rio de Janeiro (RJ)

 20 bases operacionais

 1 Oficina eletromecânica em 

Cataguases/MG e 2 oficinas elétricas em 

Campo Grande/MS e João Câmara/RN

 R$210 milhões de faturamento (2017)

Atuamos em 

16 Estados





Portfólio de Serviços 
 EPC, Construção, Manutenção e Operação de ativos 

elétricos de Geração, Transmissão e Distribuição com 

especialização em:

• Geração Eólica, Solar, Térmica, Biomassa e 

Hidráulica

• Subestações e Linhas de Transmissão até 230kV e 

Manutenção em LV e LM em sistema de até 500kV

• Redes de Distribuição em Média Tensão urbana, rural 

e rede Coletora de Geração em sistemas Aéreo e 

Subterrâneo

• Operação local ou remota no Centro de Operação 

ENERGISA

 Serviços de Automação, Proteção e Telecomunicação de 

redes, linhas e subestações

 Atividades de Reforma de Turbinas, Motores, 

Transformadores de Potência e Distribuição, 

Equipamentos de manobra e pátio e Painéis Elétricos

 Elaboração de Projetos elétricos e eletromecânicos bem 

como realização de estudos diversos de sistemas

 Projetos de Eficiência Energética

 Consultoria em Licenciamento Ambiental e Fundiário



O&M de Parques Eólicos: Nossa Atuação

 Manutenções preditiva, preventiva e 

corretiva no BOP elétrico dos parques;

 Monitoramento e operação remota através 

do Centro de Operações;

 Análise de perturbações através da atuação 

do sistema de proteção e supervisão;

 Inspeções de SEs, LTs, LDs e RMTs;

 Estudos de qualidade de energia com 

dimensionamento e instalação de banco de 

capacitores, filtros harmônicos e banco de 

reatores;

 Estudos de perdas elétricas;

 Projetos de automatização dos parques.



Resumo das nossas operações

Parque solar Parques
eólicos

Usinas hidro Total

1

14

42

57

O&M de Ativos

Qtd de Contratos

Parque solar Parques
eólicos

Usinas hidro Total

292

1447
1671

3410

O&M de Ativos em MW

Potência MWQuantidade de Empreendimentos

Solar                Eólicos           Hidrelétricos              Total Solar                Eólicos              Hidrelétricos              Total



Resumo das nossas operações

Parque solar Parques
eólicos

Usinas hidro Total

1

14

42

57

O&M de Ativos

Qtd de Contratos

Parque solar Parques
eólicos

Usinas hidro Total

292

1447
1671

3410

O&M de Ativos em MW

Potência MWQuantidade de Empreendimentos

Solar                Eólicos           Hidrelétricos              Total Solar                  Eólicos            Hidrelétricos              Total

>10% da potência 
instalada 



 Ganhos de escala na Operação e 

Manutenção dos complexos 

eólicos e suas conexões nestas 

regiões;

 Compartilhar recursos, 

minimizando os custos para todos 

os parceiros envolvidos.

Bases Operacionais 



Problemas mais 

frequentes associados 

às LTs, RMTs, SEs e 

Unitárias
 Perdas elétricas em cabos

Geração de energia prevista fica abaixo do valor

estabelecido em projeto.

Solução: Estudos para quantificação de energia

perdida e identificação dos circuitos de maiores

perdas para programação das equipes de

manutenção.

Em um estudo de caso, um parque de 5 circuitos

de aerogeradores, teve perdas médias de 0,5%,

que representa uma perda financeira anual de

R$135mil.



Problemas mais 

frequentes associados 

às LTs, RMTs, SEs e 

Unitárias (continuação)

 Sobreaquecimento e oxidações das conexões

e emendas dos cabos condutores

Lançamento de cabos sem critérios técnicos e

normativos, cabos subdimensionados, má

execução de emendas.

Solução: programação de manutenções

preventivas visando identificar os problemas,

antecipar ações corretivas e evitar desligamentos.

 Falha de comunicação e perda de

equipamentos

Falta de redundância do sistema de comunicação

e firmwares dos equipamentos de proteção e

comunicação desatualizados.

Solução: Atualização de firmwares e implantação

de monitoramento contínuo e em tempo real dos

equipamentos.



 Segurança;

 Excelência nas atividades realizadas; 

 Máxima disponibilidade do ativo;

 Gestão impecável da manutenção;

 Monitoramento ativo e dedicado em tempo 

real;

 Agilidade das equipes de atendimento.

Manutenções: O que cliente 

solicita?



 Utilização de drones para inspeções visuais e 

termográficas; 

 Diagnóstico de equipamentos através de 

monitoramento contínuo;

 Predominância de uso de técnicas preditivas;

 Ações estratégicas na rotina de manutenção 

através de sistemas de inteligência artificial 

(implantação);

 Informes digitais diários aos clientes em 

plataforma web e mobile (implantação).

Case Real: em um transformador de aterramento, 

que por erro de concepção de projeto não possuía 

sistema de proteção, foi diagnosticado um curto 

circuito entre as bobinas através de 

monitoramento remoto. Foi programada a 

manutenção, evitando a perda do ativo.

Manutenções: Quais as novas 

tendências que a Energisa Soluções 

tem oferecido aos seus clientes?



 Aumento da produtividade; 

 Redução de desligamentos; 

 Redução de perdas e penalidades 

regulatórias para os clientes;

 Menor impacto ao SIN;

 Aumento da vida útil dos equipamentos;

 Agilidade em tomada de decisões entre 

fabricantes, prestadores de serviços e 

clientes;

 Maior confiabilidade no processo de geração 

de energia renovável;

 Melhora na logística de recursos de 

manutenção.

Manutenções: Quais os ganhos?



Taíse Corrêa Nunes
Energisa Soluções
taise.nunes@energisasolucoes.com.br


