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Aeris
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A Aeris foi fundada em 2010 com o objetivo de se tornar uma referência no setor de fabricação de pás

eólicas. Para atingir esse objetivo, a empresa criou uma equipe altamente qualificada com o potencial

de agregar valor e qualidade ao produto, respondendo eficientemente aos desafios do mercado

eólico.

Aeris Energy

•Fundação: 2010

•Empregados: 3.000

•Politica de Gerenciamento Integrado: ISO 9001, 

14001 e OHSAS 18001



Aeris Service

3

A Criada em 2013 para atender às demanda dos clientes da Aeris Energy, a Aeris Service utiliza-se do

conhecimento e infraestrutura na fabricação de componentes em material composto para oferecer ao

mercado de O&M de aerogeradores um serviço diferenciado na manutenção de pás eólicas.

Aeris Service
• Fundação: 2013

• Empregados: 80

Aeris Service USA
• Fundação: 2018

• Empregados: 30



Cenário Atual

Ultimo boletim ABEEOLICA com 15.1 GW

instalados

Mais de 602 parques eólicos e mais de 7.500

aerogeradores operando no país.

Fator de capacidade mais de 60% maior que

o mundial (42% Brasil ante 25% média

mundial)



Fiberglass/carbon (composite)

Core material
(balsa wood/PVC/PET)

Resin+hardner
(epoxy/polyester)

Bonding paste

Paint system

Materiais
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Blade Structure

Shell

Root

Sparcap

Shear Web



Production Process

Mould
preparation and 
fiber lay-up

Core material and 
prefabs positioning

Fiber Lay-up Vacuum bag and resin 
infusion

Web bonding and 
mould closing

Cure Demoulding, 
trimming and finishing 
works

Painting, balancing 
and packing
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Artigos

80% dos artigos submetidos, são sobre monitoramento para aumento de
disponibilidade.

25% são sobre monitoramento e analise de big data para melhorar a manutenção
preditiva.

0% sobre manutenção preditiva de pás. 0% sobre monitoramento real-time de pás
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600 GW Instalados no mundo

370 GW instalados fora de garantia



✓ Tendência - A manutenção tende a ser cada vez

mais preventiva, seguindo planos e atendendo

paradas programadas.

✓ Qualificação – É um filtro feito em um nicho que

vem amadurecendo. Suporte de engenharia

competente, materiais homologados, métodos e

procedimentos adequados.

Manutenção especializada do componente



Deixar para a última hora pode se perder o poder de

gerenciamento;

A manutenção preventiva pode reduzir cerca de

65% o investimento em manutenção de pás;

Inspeções com informações confiáveis são

essenciais para uma definição de custo/parada de

máquina.

2 anos 4 anos

Fotos ilustrativas similares a casos 

reais encontrados.

O&M de pás – Oportunidade



Inspeções

•Inspeção com câmeras de alta resolução, solo ou 

drone;

•Inspeção de pintura / espessura, rugosidade, brilho e 

Pull off.

•Inspeção interna / balanceamento, integridade de 

acessórios e áreas de colagem.

•Inspeção da continuidade do sistema de para raio;



Inspeções

•Inspeção por ultrassom;

•Inspeção com câmeras boroscópicas;

•Inspeção termográfica.



Após o aquecimento de regiões de colagem como bordos de ataque ou fuga por 

poucos minutos, com a inspeção termográfica nota-se a diferença de temperatura 

entre a massa, fibra e bolhas de ar (falhas de colagem).

Inspeção câmera termográfica



•Acesso por cordas (Irata e Aneac)

•Plataforma suspensa – Work cage e 360°

•PTA de elevação

Principais métodos de acesso



Desde 2013, a equipe do Aeris Service executou vários projetos em diferentes clientes e localidades no Brasil

Danificado durante a instalação Execução de reparo torre Resultado final

AERIS SERVICE – EXEMPLO DE SERVIÇOS 

EXECUTADOS



Desde 2013, a equipe do Aeris Service executou vários projetos em diferentes clientes e localidades no Brasil

Danificado durante transporte Execução de reparo com uso de cesto Resultado final

AERIS SERVICE – EXEMPLO DE SERVIÇOS 

EXECUTADOS



Desde 2013, a equipe do Aeris Service executou vários projetos em diferentes clientes e localidades no Brasil

Tip danificado durante o Execução do reparo Resultado final  

transporte

AERIS SERVICE – EXEMPLO DE SERVIÇOS 

EXECUTADOS
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