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RESUMO 
 
 
A energia eólica tem participação importante na matriz energética de vários países, crescendo de 

maneira notável principalmente na China, Estados Unidos e Alemanha. Só em 2014, foram 

instalados 51.448 MW atingindo 369.553 MW, mais que duas vezes a maior hidrelétrica do 

mundo, Três Gargantas, que demorou 15 anos para ter instalados os 22.500 MW. No Brasil a 

energia eólica passou a ter figura importante com os intensivos criados a partir de 2003, com a 

coordenação do PROINFA e BNDES. Entre 2012 e 2014 o Brasil passou de 2.092 MW de 

potencia instalada para 5.939, ficando entre os 10 primeiros países em potencia eólica instalada. 

Muitas empresas estrangeiras, especialista em seus países de origem como fabricantes de 

geradores eólicos estão se instalando no Brasil, trazendo a tecnologia de fabricação de grandes 

geradores eólicos. Contudo, o mercado brasileiro de itens e subitens precisa ser aprimorado e 

ativado para atender a demanda dessas empresas montadoras. Em algumas áreas como torres e 

pás, o Brasil tem se tornando grande fornecedor, inclusive para exportação. O objetivo do 

presente trabalho foi verificar o comportamento da cadeia produtiva industrial de alguns itens 

importantes para montagem de subconjuntos e atendimento a demanda das montadoras. As 

principais partes industrializadas como Torres, Pás, Cubos e Nacele foram verificadas quanto ao 

atendimento do mercado nacional. As conclusões levaram em conta a inserção da indústria 

nacional em alguns itens como flanges forjados, compósitos para as pás, rolamentos do sistema 

de yaw da nacele e outros itens significativos, alguns dos quais não existe possibilidade de 

atendimento pelo mercado interno.  

 
Palavras Chave: Energia eólica, Aerogeradores; Torres metálicas, Pás eólicas, Cubos e Nacele. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A energia eólica é uma das fontes de energia que mais cresce no mundo. A sua utilização 

como energia renovável no aproveitamento de uma fonte natural conjuntamente com a energia 

hidráulica e a solar, colocaram essas formas de energia como excelentes escolhas na geração de 

eletricidade. 

A energia eólica é uma energia limpa e que oferece a possibilidade de aproveitamento de 

um dos recursos mais abundantes na natureza, o vento. O total de possibilidade disponível em 

energia eólica em todo o mundo pode chegar a 1.500 TW.  

Em quase 24 anos de instalações, dentro das modernas concepções de turbina eólica, já se 

tem instalado um total de 370 GW, quase um terço de toda energia hidráulica instalada em mais 

de um século, que chegou ao final de 2013 em aproximadamente 1100 GW (GWEC, 2014; IEA, 

2014). Esse aumento cresceu no ano de 2014 em 51,5 GW, aproximadamente 2,3 usinas 

hidrelétricas de Três Gargantas, que demorou 15 anos para atingir os 22.400 GW.� 

A quantidade total economicamente extraível da potência disponível do vento é 

consideravelmente maior do que o uso atual do ser humano de todas as fontes disponíveis de 

energia. Axel Kleidon (2004), do Instituto Max Planck, na Alemanha, realizou um cálculo 

estimativo da quantidade do potencial do vento, começando com a radiação solar que impulsiona 

os ventos, criando diferenças de temperatura na atmosfera. Ele concluiu que algo entre 18 TW e 

68 TW pode ser extraído dos ventos em todo o mundo. 

 Cristina Archer e Mark Z. Jacobson (2012) apresentaram uma estimativa, que ao 

contrário do Kleidon e com base em medições reais de velocidades do vento chegando a 

conclusão que há 1700 TW de energia eólica disponível a uma altitude de 100 metros em terra e 

mar, sendo que entre 72 e 170 TW pode ser extraída de forma prática e custo competitivo. 

Pode-se notar que esse potencial é de uma forma grosseira de aproximação quase 20 vezes 

mais que os recursos hidráulicos disponíveis no mundo. 

A evolução da penetração dos parques eólicos no contesto da geração de eletricidade 

supera a evolução da implantação das usinas hidrelétricas no início do século XX.  

Embora o princípio de funcionamento da energia eólica se conheça há muito tempo, com 

os antigos moinhos de vento instalados principalmente na Holanda, somente, ainda com o mesmo 

princípio desses antigos moinhos em 1888 surgiu o primeiro windmill para geração de 

                                                 
� Nota do autor. 
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eletricidade. Foi efetivamente com a escola dinamarquesa, chefiada por Pou La Cour, que o 

primeiro passo no uso do novo conceito de geração de eletricidade pelas turbinas eólicas 

começou (HAMSEN, 2003).  

Em 1941, durante a segunda guerra mundial, uma equipe americana, chefiada por Palmer 

Cosslett Putnam e com financiamento da Central Vermont Public Service Corporation, projetou 

uma turbina eólica com capacidade de 1.200 kW, um grande desafio para a época. O projeto foi 

chamado de Smith-Putnam Wind Turbine. A turbina funcionou por quase 3 anos, mas devido 

as falhas e ruptura de uma das pás, por falta de material adequado para a fabricação das mesmas 

na época, o projeto de fabricação em larga escala foi abandonado (KOEPPL, 1982). 

Somente no final da década de 70 é que surgiu, efetivamente para o mercado, uma turbina 

eólica com potência acima de 1000 kW (nota do autor). A evolução histórica da energia eólica 

pode ser observada resumidamente no quadro 1. 

 
Quadro 1 Evolução histórica do aerogerador eólico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EPE, 2012. Redesenhado pelo autor 
 

 Essa evolução passou pela por várias tentativas de utilização de diversos tipos e formas 

de turbinas. Por exemplo, a turbina de eixo horizontal (HAWT), que acabou assumindo a forma 

atual com três pás, teve a tentativa de utilização de 2 pás e até de uma pá. As de duas pás, 
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principalmente desenvolvidas na década de 80, na Suécia e Alemanha, chegaram a possuir uma 

capacidade de 3.000 kW (GASCH, 2001). 

Atualmente, a empresa chinesa Ming Yang Wind Power, fabricante de turbinas eólica 

chinesa, que é a nona maior do mundo, desenvolve projeto para o maior teste de uma turbina 

eólica de duas pás. A turbina terá a capacidade de 6.000 kW e será instalada na China em 2015, e 

vai gerar energia comparada as maiores turbinas marítimas comerciais (FAIRLEY, 2014).   

A utilização dessa fonte para geração de eletricidade, em escala comercial, começou na 

década de 1970, quando se acentuou a crise internacional de petróleo. Os EUA e alguns países da 

Europa se interessaram pelo desenvolvimento de fontes alternativas para a produção de energia 

elétrica, buscando diminuir a dependência do petróleo e carvão. A tabela 1 apresenta os países 

com o maior potencial instalado.  

 
                  Tabela 1. Principais países com instalação eólica no mundo 

País 
Capacidade Instalada (MW) 
2012 2013 2014 

China 75.564 91.412 114.763 

Estados Unidos 60.007 61.091 66.879 

Alemanha 31.332 34.259 39.165 

Espanha 22.796 22.959 22.987 

Índia 18.421 20.150 22.485 

Reino Unido  8.845 10.531 12.440 

Itália 8.144 8.552 8.663 

França 7.196 8.254 9.285 

Canadá 6.200 7.803 9.694 

Brasil 2.508 3.461 5.939 

Suécia 3.746 4.470 5.425 

Portugal 4.525 4.724 4.914 

Dinamarca 4.162 4.772 4.845 

Polonia 2.496 3.390 3.834 

Austrália 2.584 3.239 3.806 

(resto do mundo) 24.357 29.038 34.429 
 Total no mundo 282.883  318.105 369.553 

                     Fonte. GWEC, 2015; WWEA , 2014. 

Como pode ser visualizado na tabela 1, o Brasil passou de 2.508 MW, em 2012, para 

5.939 MW, em 2014, passando do 14.o lugar para 10.o lugar, ultrapassando a Dinamarca, Suécia, 

Austrália e Portugal. 
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1.2 EVOLUÇÃO DO MERCADO EÓLICO NO BRASIL 

 

O Brasil é um país com grande potencial eólico e que oferece condições propícias para 

instalação de aerogeradores eólicos, principalmente na costa do nordeste e na região sudeste.   

Quando o primeiro “Atlas do Potencial Eólico Brasileiro” foi concluído, em 2001, a 

tecnologia das torres era bastante diferente da utilizada na construção dos equipamentos 

instalados hoje nos parques eólicos. O trabalho, encomendado pelo Ministério de Minas e 

Energia, estimou para o país uma potência de 140 GW de energia eólica, porém, considerava 

aerogeradores de 600 quilowatts e 48 metros de altura. Hoje, os aerogeradores instalados nos 

parques eólicos construídos a partir de 2009 possuem 100 metros de altura com potência entre 1,6 

MW e 3 MW.  Se esses dados forem revistos o potencial eólico do Brasil subirá para 

aproximadamente 300 GW, e regiões que antes não concentravam o potencial eólico serão 

consideradas em futuros projetos (ABEEÓLICA, 2012). 

O Brasil saiu de uma potência instalada de 20 MW, 14 anos atrás, para um total de 5.939 

MW, correspondente a 4,47 % de toda capacidade elétrica no País como mostrado no gráfico 1, 

que representa a participação das fontes de energia na geração de energia elétrica.  

 
           Gráfico 1 – Participação das fontes de energia na geração de eletricidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: ABEEÓLICA/ANEEL (05/01/2015). Redesenhado. 
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Em fevereiro de 2015, a Associação Brasileira de Energia Eólica lançou o Boletim 

Mensal de Dados do Setor Eólico, com periodicidade mensal, mostrando alguns dos principais 

dados sobre a fonte eólica no país. O Brasil contabilizava em início de 2015, 242 parques eólicos 

em operação, com uma potência instalada de 6.080 MW. Geograficamente, os parques estão 

concentrados nas regiões Nordeste e Sul. Em termos de capacidade instalada, o Rio Grande do 

Norte tem o maior potencial, com 2.092 MW em operação, divididos entre 74 parques. O estado 

também tem 92 dos 415 parques em construção e contratação atualmente no país, totalizando 

2.400,20 MW.  A distribuição dos parques eólicos pode ser vista no quadro 2 

 
Tabela 2  Distribuição dos parques eólicos instalados, em construção e contratadas.. 

            Fonte: ABEEÓLICA, 2015.                              

 

Estado 

Instalado          Em Construção e Contratadas   

Número  Potência Número  Potencia Construção total 

de  MW de  Construção Contratada          +     MW 

  Parques   Parques MW MW Contratada   
Rio Grande 
do Norte 

74 2.092,0 92 673,60 1.726,60 2.400,20 4.492,20 

Ceará 44 1.233,2 57 249,30 1.059,40 1.308,70 2.541,90 

Bahia 36 931,0 130 645,80 2.582,30 3.228,10 4.159,10 

Rio Grande 
do Sul 

42 1.118,8 50 341,70 634,10 975,80 2.094,60 

Pernambuco 8 104,5 29  815,70 815,70 920,20 

Santa 
Catarina  

13 236,4 0   0,00 236,40 

Paraíba 13 69,0 3  90,00 90,00 159,00 

Piauí 4 88,0 41 150,00 981,00 1.131,00 1.219,00 

Sergipe 1 34,5 0   0,00 34,50 

Rio de 
janeiro 

1 28,1 0   0,00 28,10 

Paraná 1 2,5 0   0,00 2,50 

Maranhão   13  351,70 351,70 351,70 

total 237 5.938,0 415 2.060,40 8.240,80 10.301,20 16.239,20 
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1.3 AS FASES DO DESENVOLVIMENTO EÓLICO BRASILEIRO 

 
A evolução na inserção da energia eólica no Brasil pode ser dividida em 3 fases distintas; 

a fase do PROINFA, que deu impulso a toda evolução da energia eólica no Brasil e as duas fases 

do BNDES. 

 
Fase do PROINFA 

O impulso inicial para a implantação da energia eólica brasileira nasceu com o 

pioneirismo do PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica). 

Isso ocorreu em 2002, por meio da Lei nº 10.438, que colocou em marcha as políticas públicas 

destinadas a diversificar a matriz energética do país, a partir de novas fontes alternativas de 

energia. Foram alocados 3.300 MW de capacidade instalada, dividida entre as fontes eólica, 

biomassa e PCH, sendo contratados 1.423 MW de fonte eólica, 1.192 MW de pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) e 685 MW de biomassa. A contratação se fez por meio de contratos com a 

ELETROBRÁS por 20 anos, associado a um Programa de financiamento do BNDES, com 

obrigatoriedade de índice de nacionalização. A participação efetiva do PROINFA se estendeu até 

final de 2009. (ABEEÓLICA, 2015).  

 

1.a Fase do BNDES 

Devido a falta de adaptação inicial da indústria nacional e a inércia das indústrias 

estrangeiras que se instalavam no Brasil para atender a demanda de aerogeradores, houve uma 

forte intervenção do Governo Federal e os prazos previstos no programa foram prorrogados por 

meio da medida provisória n°. 517, de dezembro de 2010 (convertida em Lei 12.431, em junho 

de 2011): prorrogando a data de início da entrada em operação de empreendimentos do 

PROINFA para 30/12/2011 e as ações de gerenciamento de novos lotes o leilão passaram para 

incumbência direta do BNDES. 

A despeito dos atrasos do PROINFA, o ritmo de implementação e a potência instalada 

sofreu forte dinâmica nos últimos dois anos do programa. Desta forma, no final de 2011 (final do 

prazo de entrada em operação dos projetos), dos 1.423 MW contratados, entraram em operação 

efetiva 53 parques, em 8 Estados, com potência total de 1.300 MW, com um atraso médio de 24 

meses. Nessa fase surgiram as diversas alternativas de contratação de energia não só eólica mais 

também de outras fontes alternativas. Surgem também os ambientes de contratação livre (ACL) e 
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contratação regulada (ACR). O primeiro, atendendo a compra particular de energia por 

consumidores cativos e o segundo por órgãos públicos de distribuição. 

 

2.a Fase do BNDES 

Nessa 2.a fase está previsto o acompanhamento das empresas montadoras e fornecedores 

de componentes para uma maior participação dos insumos nacionais. Todos os componentes que 

participam direta ou indiretamente na cadeia de industrialização das turbinas eólicas deverão ter 

mais de 70% dos componentes industrializados.  

O maior problema nesse caso está nos componentes da nacele, que requerem um grau de 

nacionalização muito grande para sair do estágio atual. Como exemplo pode ser citado o redutor 

planetário que sequer há tecnologia para a fabricação desse equipamento no Brasil. Por outro 

lado, a estrutura do mainframe, tradicionalmente executada em aço fundido, está sendo 

desenvolvido em estrutura soldada, o que poderá facilitar a fabricação da indústria nacional, 

como Bardella, Voith, Alstom e Maquinas Piratininga, entre outras.  

O quadro2 apresenta um resumo da evolução das fases de apoio e investimentos dos 

Órgãos Governamentais, em principio para todas as energias alternativas e a evolução para o caso 

particular da energia renovável eólica. 

 
Quadro 2 Resumo das principais fases e ações do PROINFA E BNDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GAILORD, B., 2013. Adaptação do autor. 

FATORES PROINFA BNDES 
1.a Fase 

BNDES 
2.a Fase 

Anos 2001 a 2009 2009 - 2014 2015 - futuro 

Causas Demanda, 
Necessidade 

Política do BNDES, 
requer hubs, pás e 
torres fabricados no 
Brasil 

Hubs e naceles com 
pelo menos 70% 
Nacionalizados 

Potência (MW) 
1.423 MW 
Cumpridos 
1300 MW 

 Cumpridos 
5.938 MW, do total 
de 7.060 MW 

Pendente da 1.a fase 
ainda 2.060 MW e  
+8.240 contratadas 

N.o de Parques 53 237 -53 + 415 
312 parques em  

contratação 

Exigência de 
 Nacionalização 

Não consta 
60% para cubos e 

naceles 
70% ou mais de todos 

os componentes 

Licitações 
 ou Leilões 

         LER LER, LFA, ACL e 
ACR 

             
        A definir 
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As características dos leilões e contratações nas diversas fases são assim especificadas: 

 

LFA  – Leilão de Fontes Alternativas 

LER  – Leilão de Energia e Reserva 

ACL  – Ambiente de Contratação Livre 

ACR – Ambiente de Contratação Regulada: com os leilões A-3 e A-5. 

 

 A distribuição dos diversos leilões e a capacidade outorgada em cada um deles, assim 

como o número de parques geradores de energia contemplados em cada um deles podem ser 

verificados no quadro 3.  

 
Quadro 3 Distribuição dos leilões com capacidade e número de parques eólicos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: ABBEÓLICA, 2015. 
 

Observando-se a evolução da energia eólica no Brasil, pode-se notar que após 2011 existe 

uma nova conceituação tecnológica com relação a implantação de parques eólicos e recursos 

concentrados no setor, que contribuirão para uma maior participação da energia eólica na matriz 

energética nacional.  

 

 

Leilão PROINFA LER 
2009 

LER 
2010 

LEA 
2010 

LER 
2011 

A-3 
2011 

A-5 
2011 

A-5 
2012 

Potência 
MW 

1.303,7 1.904,8 545,2 1.525,3 861,4 1.055,1 1.024,8 249,6 

N.o de 
Parques 

53 71 20 50 34 44 41 9 

Leilão A-5 
Dez/2013 

LER 
2013 

A-3 
2013 

A-3 
2013 

LER 
2014 

A-5 
2014 

ACL 

Potência 
MW 

2.337,8 1.503,5 867,6 551,0 769,1 926,0 815,0 

N.o de 
Parques 

97 66 39 21 31 36 40 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

Mapear a cadeia produtiva da indústria  eólica brasileira no que concerne aos principais 

componentes, identificando gargalos de fornecimento produtivo, equipamentos importados, e 

principais fabricantes do setor e seu potencial de atendimento ao plano de expansão da energia 

eólica.  

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

Os objetivos específicos devem levar em conta as disponibilidades e acessibilidade aos 

diversos setores da infra-estrutura instalada no país e o atendimento as metas governamentais na 

expansão do parque eólico nacional.  

- Mapeamento dos conjuntos principais que compõe a cadeia produtiva do setor de 

energia eólica.  

- Mapeamento da cadeia produtiva nacional dos fabricantes de grande porte (torres, pás, 

eixos, geradores, redutores, freios, componentes elétricos, etc.)  

- Levantamento dos componentes importados na cadeia produtiva.  

-Diagnóstico e participação dos componentes de maior valor agregado na cadeia 

produtiva (nacionais e importados).  

           - Mapeamento dos principais pólos produtivos de componentes eólicos no país.  
 

3 METODOLOGIA   

A metodologia do trabalho prevê um esforço conjunto em uma pesquisa e um 

conhecimento e ampliação da tecnologia dos geradores e parques eólicos.  

Deverá ser constituída uma equipe interdisciplinar para estudo dos principais parques 

eólicos, principais estados produtores e com potencial de aproveitamento. 

OBS: não fará parte do estudo, a área de serviços, onde o Brasil possui varias empresas 

nacionais capacitadas para: prospecção para implantação de parques eólicos, logística, 

acompanhamento administrativo, transporte, apoio a negociações, desenvolvimento de projetos 

etc.              
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4 REVISÃO DA LITERATURA 
 

            

 Nesse item serão abordados alguns aspectos sobre a evolução das turbinas eólicas e os 

materiais empregados, assim como os desenvolvimentos técnicos que possibilitaram alcançar o 

estágio atual e desempenho dessas máquinas na geração de energia elétrica. 

No livro “Power from Wind: A history of windmill technology,” Richard L. Hills (1994) 

apresenta uma evolução histórica das turbinas eólicas, mostrando os antigos moinhos de vento e 

os materiais utilizados na confecção de vários itens. As pás, em número que variavam entre 4 a 8, 

eram construídas em estruturas reticuladas de madeiras, excetuando as dos moinhos, que eram 

construídas em forma de uma de rosácea de 20 a 30 pás com madeira forrada. As torres eram 

estruturas fechadas de pedras assentadas com argamassa de barro e serviam normalmente para 

abrigar os moinhos. 

E. W. GOLDING (1978) no livro “The Generation of Electricity by Wind Power” traz um 

apanhado de construções e materiais utilizados em turbinas eólicas, principalmente contruidas 

entre 1940 e 1955. Pode-se notar a grande utilização de duas pás, geralmente de aço e torres 

treliçadas, ainda nessa época os aerogeradores ou turbinas eólicas ou geradores eólicos eram 

chamados de windmills. 

Uma das principais melhorias nos moinhos europeus no século XIII foi o uso de velas 

projetadas como pás, que melhoraram o efeito aerodinâmico dos antigos moinhos persas. Esse 

recurso permitiu um aumento na rotação dos rotores utilizados na moagem de grãos. 

O processo de aperfeiçoamento das pás, ou velas como eram chamadas antigamente, com 

melhorias incrementais em eficiência levou 500 anos. Quando o processo foi concluído, as pás do 

moinho tinham todas as características principais reconhecidas por projetistas modernos como 

sendo crucial para o perfil da curvatura e desempenho das mesmas em turbina eólicas modernas, 

incluindo: envergadura, colocação do centro da pá na posição de 1/3 da corda, centro de torção 

não-linear de gravidade na mesma posição de 1/4 da corda da pá, contada da raiz para a ponta, 

etc. Continuando até o século XIX, a utilização de moinhos declinou com o aumento da 

utilização dos motores a vapor (DODGE, 2001). 

Em “Aerodynamics of wind turbines, Martin O. L. Hansen (2003) além de apresentar o 

estudo tridimensional no projeto de uma pá eólica, descreve sucintamente no capítulo 16 

(Structures of a wind turbine blades) os materiais já tradicionais e os utilizados modernamente na 
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fabricação de pás de turbina eólicas. No passado eram utilizados materiais como madeira, aço, 

alumínio e fibra de vidro, que ainda permanecem em uso dependendo do tamanho da pá. 

Atualmente a maioria das pás das grandes turbinas usam na sua fabricação a Glassfibre 

Reinforced Plastic (GRP) e o Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) como componentes 

principais. Outros materiais como o Gelcoat, poliéster ou epóxi também são mencionados no 

capítulo 16. 

R. Gasch e J. Twele (2002) em Wind Power Plants: Fundamentals, design, construction 

and operation, apresentam uma série de considerações na obra, que vão desde a instrumentação 

necessária em uma moderna turbina eólica, dimensionamento segundo Betz e Schmitz, mais de 

dez arranjos e esquemas do drive train na nacele de turbinas e um capítulo sobre o sistema de 

geração elétrica, onde aborda os mais diversos tipos de geradores utilizados em aerogeradores. 

Com relação à fabricação das pás de grandes turbinas eólicas, no livro Wind Energy 

Engineering”, de Pramod Jain (2011) apresenta uma descrição não dos componentes mas do 

processo de fabricação das pás, destacando o vacuum assisted resin tranfer molding (VARTM), e 

o sistema prepegmolding (ambos descritos neste trabalho, por outra fonte). 

O autor apresenta ainda a porcentagem em peso de cada componente utilizado na 

fabricação de uma pá eólica em porcentual de peso: 

 - Fibra de vidro  51%;  Resina epóxi 33%;  Adesivo de união 7,5%;  Madeira balsa para 

reforço 4,0% e Miscelâneas (parafusos e proteções e levantamento e transporte 4,5%.  

Erich Hau (2006) na sua obra “Wind Turbines: fundamentals, technologies, application, 

Economics” compara os diversos possíveis misturas de compósitos para a fabricação das pás da 

turbina, e diversas combinações entre fibra de vidro e epóxi, fibra de vidro e madeira, fibra de 

vidro e fibra de carbono, e apresenta um gráfico entre as diversas combinações, o diâmetro do 

rotor, o fabricante da turbina e a massa especifica da pá. No gráfico, o maior diâmetro do rotor é 

de 130 m, com uma massa específica de apenas 1,5 Kg/m2 de superfície da pá cujo fabricante é a 

alemã REPOWER, para uma turbina de 5,0 MW*.   

Em outro capítulo o autor aborda de maneira não muito objetiva, com gráficos de 

referencia, os tipos de diversos aerogeradores já fabricados comparando a massa específica por 

                                                 
*  Nota do autor: A empresa REPOWER pediu concordata em 2014. Ver “The Wind Power: wind turbines and wind 
farms database”. Em: http://www.thewindpower.net/manuturb_manufacturers_en.php 
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metro quadrado de altura da torre com o diâmetro do rotor e o número de pás da turbina, neste 

caso duas ou três pás. 

 O livro “Putnam’s Power from Wind”, de Gerald W. Koeppl (1982) relembra a saga da 

construção da turbina construida em 1941, em Vermont, nos Estados Unidos, para gerar 

eletricidade, com uma potência instalada de 1.250 kW, cujo projeto iniciou em 1939, e foi 

instalada oficialmente em agosto de 1941. A turbina foi denominada de Smith – Putnam turbine, 

instalada em uma elevação de 600 m, chamada de “Grandpa's Knob”com bons ventos. O livro 

relata desde a montagem da equipe coordenada por Palmer Cosslett Putnam e os estudos 

realizados durante todo o período da segunda guerra mundial até as falhas ocorridas e os custos 

do financiamento do projeto.  

A primeira falha ocorreu após 1000 horas de funcionamento, em 1943, em um rolamento 

do eixo, que só foi reposto em final de 1944, devido o compromisso da indústria com a 2.a guerra 

mundial. Em 26 de março de 1945 uma das duas pás, construída com longarinas de aço carbono e 

revestida por folha de inoxidável, pesando 8 ton, quebrou. As torres eram de aço treliçada, com 

altura de 36,8 m e o rotor com 53,6 m de diâmetro. O projeto previsto para ser produzido em 

escala comercial foi abandonado. Seria a maior turbina eólica com essa capacidade construída até 

1979. 

Um apanhado dos materiais aplicados em vários componentes de uma turbina eólica pode 

ser visto no livro “Wind Energy Explained: theory, design and aplication” de J.F. Manwell, 

J.G.McGowan e A. L. Rogers (2006) que aborda no capítulo 6, Wind Turbine Design, uma série 

de tipos e materiais para as torres, faz uma análise dos materiais compósitos apresentando um 

gráfico do número de ciclos e a relação entre a máxima tensão e a tensão de ruptura. 

Apresenta ainda uma descrição de materiais utilizados nos elementos de máquinas como 

eixos, acoplamentos, freios, embreagens, rolamentos, engrenagens, etc.   

Em “Wind Energy Handbook” de Tony Burton et al (2001) faz uma boa apresentação 

com fundamentos sobre torres de aço tubular, com estudo sobre flambagem, fadiga, vibração e 

freqüência a que as torres são submetidas. Faz também menção a união das torres, apresentando 

estudo sobre as condições das cargas nos flanges ou anéis e os esforços dos parafusos de união e 

o dimensionamento a fadiga. Contudo, pouco apresenta sobre as torres treliçadas e nada 

menciona sobre as torres de concreto. Apresenta ainda a aplicação dos rolamentos para o controle 

do pitch das pás, indicando os tipos apropriados para determinados tipos de esforços: a) 
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rolamentos de uma fileira de rolos a 450, com relação ao plano do rolamento; b) rolamentos com 

uma fileira de esferas; c) rolamentos com duas fileiras de esferas; e, rolamentos com três fileiras 

de rolos. 

A revista Wind Energy Manufacturing Supplier Handbook, editada pela American Wind 

Energy Association (AWEA) de 2011 apresenta 4 seções sobre o mercado, anatomia de uma 

turbina hidráulica, negócios e oportunidades e requisitos necessários dos fabricantes. 

A secção I identifica a oportunidade para os fabricantes e abrange o mercado para 

indústria eólica. Descreve o crescimento da indústria na década passada e faz projeções até 2020. 

A secção II oferece uma detalhada revisão da anatomia de uma turbina eólica, que 

descreve os principais componentes. A turbina é uma reunião de componentes e sistemas que 

converte a energia mecânica em energia elétrica e reúne uma estimativa de 8.000 componentes 

abrangendo a torre, as pás o cubo ou hub e a nacele. Cada um dos principais conjuntos é 

apresentado com ilustrações, esquemas e descrição dos principais subconjuntos. 

A secção III foca a estrutura e componentes necessários para a os requisitos de fabricação 

e redes de abastecimento. Descreve também um modelo de fabricação que tem provado ser 

competitivo e nessa indústria. Requisitos do sistema de gestão da qualidade, também são revistos. 

Secção IV descreve alguns passos que ajudam a indústria a decidir sobre o mais adequado 

caminho para interagir nesse campo e como se conectar com os parceiros da cadeia de 

abastecimento existente. É apresentada uma lista dos principais fornecedores, Fabricante Original 

do Equipamento (“Original Equipment Manufacturer”- OEM). 

Robert Harrison, Erich Hau e Herman Snel (2000) apresentam no livro “Large Wind 

Turbines: design and economics ”, capítulo 4, um interessante estudo para o cálculo de custos e 

peso dos componentes de uma turbina eólica. Em principio é fornecido um fluxograma de 

metodologia de cálculo e começa com os cálculos de peso das pás, inclusive com materiais 

diferentes, peso do cubo, dos principais componentes da nacele e das torres. Embora o cálculo se 

refira as turbinas construídas até 1996, e com a maior capacidade mencionada de 2.000 kW, 

mesmo pela data da obra, torna-se uma consulta técnica interessante.   

“The Wind Power, wind turbines and win farms data base” apresenta em seu site um 

apanhado geral sobre o mundo dos fabricantes, tipos de turbinas, capacidade instaladas, parques 

eólicos e uma série de estatísticas sobre o mundo da energia eólica (WIND POWER, 2014). 
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5 EMPRESAS FABRICANTE DE TURBINAS EÓLICAS. 

 

Uma nova cadeia de fornecedores de equipamentos, peças e matérias-primas para a 

indústria eólica está se desenvolvendo no país desde que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), para financiar a construção dos parques eólicos, começou a exigir 

que cada uma das quatro partes dos aerogeradores: torre, pás, nacele e hub tenham no mínimo 

70% de itens nacionais em peso até 2016 (FACHINNI, C., 2013). 

Atualmente atuam efetivamente no Brasil 7 empresas de fabricação e montadoras de 

geradores eólicos: ACCIONA, GAMESA, ALSTOM, WEG, WOBBEN, SIEMENS e GE. 

Outras empresas, como a IMPSA e a ENERCON deixaram o mercado nacional, a 

ENERCON com grande parte do capital e representação da WOBBEN; a dinamarquesa VESTAS 

e a indiana SUZLON estão entrando no mercado. 

 
 

ACCIONA WINDPOWER 

A ACCIONA iniciou sua implantação no mercado eólico brasileiro com a colocação em 

de uma fábrica de montagem de componentes eólicos situada em Simões Filho, na Bahia, em 

2013. 

No mercado eólico brasileiro, se posicionou principalmente como fabricante e 

fornecedora de turbinas, com base na máquina AW-3000. 

A plataforma AW-3000, com rotores de diâmetros entre 100 a 125 metros e torres de aço 

ou concreto de 92 a 120 metros de altura forma uma família de turbinas de 3 MW. 

A fábrica de componentes eólicos da ACCIONA WINDPOWER tem uma capacidade de 

produção de 135 cubos eólicos anuais, para a turbina mais potente projetada pela empresa. . 

A fábrica de Simões Filho é a quinta da ACCIONA WINDPOWER no mundo, que possui 

três centros de montagem de turbinas (dois na Espanha e um nos Estados Unidos) e uma fábrica 

de pás eólicas, também na Espanha. 

Sua colocação em funcionamento está de acordo com o plano industrial projetado pela 

empresa para aumentar sua presença no mercado brasileiro, onde já assinou seus primeiros 

contratos, entre os quais se destacam aqueles assinados com a empresa CPFL Renováveis para o 

fornecimento de 40 turbinas para um parque eólico de 120 MW de potência. (ACCIONA, 2014). 
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GE WIND (General Electric) 

A GE WIND no Brasil para assuntos de energia eólica é uma divisão da GE Power & 

Water. O primeiro projeto da turbina eólica de 2,2–107 (2,2 MW e 107 m de altura) foi instalado 

no Piauí, correspondendo a uma potência de 70 MW. Isso corresponde a 32 turbinas nas quais a 

GE ainda fornecerá no mesmo contrato uma manutenção durante 10 anos. 

A turbina 2,2-107 é uma evolução da série 1,5 MW, especialmente desenvolvida para 

ventos brasileiros. Essa tecnologia proporciona um aumento de 12% na potencia da turbina e um 

aumento na produção de energia de 33%.  

Faz parte da linha atual de fabricação da GE as turbinas GE 2,75-120; GE 1,85-82,5; GE 

2,2-107 e a de maior potência GE 3,2-103.  

Em setembro de 2013 a GE instalava no Brasil a sua turbina de número 500. Dos 4,7 GW, 

contratados por meio do sistema de leilão da Brasil Energy, a GE arrematou aproximadamente 1 

GW (GEIMPRENSA, 2014). 

SIEMENS  
A Siemens está presente no Brasil há mais de cem anos e é atualmente o maior 

conglomerado de engenharia elétrica e eletrônica do país, com suas atividades agrupadas em 

quatro setores: Industry, Energy, Healthcare e Infrastructure & Cities. 

 As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha 

telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Hoje, os equipamentos e 

sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada no País. 

No final de 2010 a Siemens entrou no mercado de energia eólica no Brasil. Embora ainda 

não estabelecida completamente no mercado brasileiro, vem se associando com outras empresas 

para fornecimentos específicos, como por exemplo, a fabricação, usinagem e montagem de Hubs.  

Em 2011, a Siemens assinou contratos com as empresas de fornecimento de energia Ersa 

(Energias Renováveis S.A.), Enel Brasil, subsidiária da italiana Enel SpA (Ente nazionale per 

l'energia elettrica) e Tractebel Energia, a maior geradora privada do Brasil, controlada pelo grupo 

franco-belga GDF Suez; com relação a uma capacidade total de 300 MW, entrando assim no 

mercado de energia eólica do Brasil. A Siemens forneceu um total de 131 turbinas eólicas com 

uma capacidade de 2,3 MW cada. Cinco desses parques eólicos com capacidade total de 145 MW 

foram construídos no Nordeste, nos estados do Ceará e Piauí, e entraram em operação em 2013. 



 23

A turbina padrão na qual a SIEMENS está depositando seu desempenho no Brasil é o 

modelo SWT-2.3-101 (SIEMENS, 2011). 

 

WEG 

A experiência da WEG no fornecimento de soluções elétricas para as mais variadas 

aplicações industriais e sistemas de energia levou a empresa a desenvolver produtos para 

aplicação em energia eólica. 

Os produtos são projetados por equipes de pesquisa e desenvolvimento com larga 

experiência em equipamentos elétricos, o que garante alto grau de rendimento, flexibilidade e 

confiabilidade dos geradores, conversores, painéis, cubículos, sistemas supervisórios, 

transformadores, motores elétricos e tintas. 

A especificação de produtos WEG para aplicação em energia eólica contribui com a 

preservação do meio ambiente. Este é o compromisso da WEG com o desenvolvimento 

sustentável. 

Os aerogeradores AGW110/2.1, AGW110/2.0, AGW100/2.2 e AGW93/2.3 são 

aerogeradores com tecnologia de acoplamento direto, ou seja, sem caixa de redução (gearless) 

com gerador síncrono de ímãs permanentes.  

Configuração patenteada de gerador reduz os requisitos de ímãs, aumenta a potência e 

melhora o desempenho térmico. O projeto modular dos aerogeradores AGW melhora o processo 

de fabricação e permite reparos em campo com o guincho de serviço interno instalado na própria 

nacele. 

A WEG também fornece tintas, resinas, geradores e painéis para outros fabricantes de 

geradores eólicos instalados no Brasil (WEG, 2014). 
 

 

GAMESA 

A Gamesa começou suas atividades no Brasil em 1998, com a realização de atividades de 

serviços de engenharia na manutenção de redes elétricas e subestações. 

Nessa mesma época começou a desenvolver três grandes projetos de parques eólicos 

enquadrados no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), 

criado com o objetivo de aumentar a participaçãoo peso da energia proveniente de fontes 

renováveis, como a eólica , biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. 
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Atualmente, a Gamesa tem uma forte presença na América Latina, onde já instalou mais 

de 200 MW em quatro países:Honduras, Brasil, México e Costa Rica. 

A experiência acumulada e um bom conhecimento das necessidades que o mercado exige 

permitiram Gamesa para desenvolver novas melhorias tecnológicas em 2,0-2,5 plataforma MW.. 

A confiabilidade e capacidade de adaptação a todos os tipos de sites e as condições de 

vento, principais características de 2,0-2,5 MW  permitiram  atingir mais de 17.400 MW 

instalados em todo o mundo 

Baseado nessa evolução tecnológica do segmento 2,0-2,5 MW, a empresa tem 

desenvolvido novas turbinas eólicas MW G114-2.5 G106-2.5 MW IA e II. Estas turbinas 

oferecem um rotor maior para locais com ventos médios e altos. Os modelos G114-2.5 MW MW 

G106-2.5 IA e IIA complementam e coexistem com outros produtos de 2,0 MW: referência de 

mercado para excelentes fatores de capacidade e elevados níveis de rentabilidade (GAMESA, 

2013). 

Recentemente a Gamesa, confirmou um contrato para fornecer 72 turbinas de 2MW para 

o complexo Chuí que está sendo construído pela Eólicas do Sul, no Rio Grande do Sul. O 

contrato também inclui uma cláusula de manutenção e operação por 15 anos. Este é o segundo 

contrato com as Eólicas do Sul, empresa composta pelo fundo de investimento Rio Bravo e a 

Eletrosul, com previsão de conclusão para 2015. (RECHARGE BRASIL, 2014). 

ALSTOM 
No Brasil há 59 anos, a Alstom, grupo industrial francês, participa do desenvolvimento da 

infraestrutura do País, contribuindo para o progresso social e respeitando o meio ambiente. 

No setor de geração de energia, participa de grandes projetos hidrelétricos como Santo 

Antônio, Jirau e Belo Monte. Também está presente, com produtos e serviços, nas hidrelétricas 

de Itaipu e Tucuruí, termelétricas TermoBahia e TermoRio, na energia eólica e no mercado 

industrial na área de sistemas de controle ambiental. 

No setor eólico, participando desde 2010, a Alstom planeja aumentar sua capacidade de 

produção de naceles de aerogeradores no Brasil para 900MW por ano para atender uma carteira 

de pedidos de cerca de 2,5 GW, utilizado o modelo ECO 100 no mercado nacional. 

Até agora, o grupo francês tem tido sucesso e lidera o mercado nacional com uma 

participação entre 15% e 20%. Nos últimos anos a Alstom, investiu numa fábrica de naceles com 

capacidade de 600 MW que deverá inaugurar um terceiro turno em 2015 para atingir os 900 MW 
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planejados e duas fábricas de torres de aço, a última anunciada no final de agosto em parceira 

com a Andrade Gutierrez. 

Os aerogeradores da linha ECO 100 e a uma estratégia de participar dos projetos de 

parques eólicos desde sua concepção, evitando, assim, competir apenas no quesito preço.  

            A plataforma ECO 100 abrange a série ECO 100-3.0 MW; ECO 110-3.0 MW e ECO 122 

2.7–3.0 MW.  

Estes incluem certos forjados e flanges que, com um ou dois fornecedores nacionais que, 

estariam pedindo preços mais altos do que o esperado pelas montadoras de aerogeradores 

(ABBEOLICA, 2013). 

           

WOBBEN 

Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. é a primeira fabricante de aerogeradores 

(turbinas eólicas) de grande porte da América do Sul. Foi criada para produzir componentes e 

aerogeradores para o mercado interno e exportação, além de projetar e instalar usinas eólicas 

completas, operar e prestar serviços de assistência técnica. É subsidiária da ENERCON GmbH, 

alemã, líder mundial em tecnologia eólica de ponta e um dos líderes do mercado eólico mundial. 

Foi a primeira produtora independente de energia elétrica oriunda de fonte eólica 

autorizada pela ANEEL, com 4 usinas próprias em operação, sendo três delas já com mais de 

quinze anos de operação, altamente produtivas e com altíssima disponibilidade técnica. 

 Os aerogeradores Wobben/Enercon são mundialmente reconhecidos como os mais 

avançados, com uma combinação única de qualidade, tecnologia de ponta, economicidade e 

capacidade de geração. A ENERCON já instalou cerca de 21.000 aerogeradores, totalizando mais 

de 30.000 MW em 40 países. 

 A Wobben possui duas unidades fabris, além da fábrica móvel de torres de concreto e 

investe quantias significativas nas mesmas. A sua primeira fábrica, em Sorocaba - SP, está em 

plena operação desde 1995. As fábricas produzem aerogeradores nas plataformas E82 e E92; a E-

82 de 2.000 a 3.000 kW e a E-92 de 2300 KW. 

 Em fevereiro de 2002, a Wobben aumentou significativamente sua capacidade produtiva 

com a instalação da fábrica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. Atualmente, 

a fábrica do Pecém está produzindo as modernas pás do E-82. 
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 Em 2010, a Wobben iniciou as instalações da sua terceira unidade fabril, a Fábrica Móvel 

de Torres de Concreto-RN. An obra teve sua conclusão e início da produção em seis meses. 

Entre os principais destaques da Wobbem tem-se: primeira empresa brasileira fabricante de 

aerogeradores de grande porte, de 800 a 3.000 kW; primeiras usinas do PROINFA instaladas; 

primeiras usinas do Leilão de 2009 instaladas e mais de 15 anos de operação em energia eólica no 

Brasil (WOBBEN/ ENERCON, 2012). 

Existem dois fornecedores estrangeiros com grande potencial de se estabelecerem no 

mercado brasileiro e que estão em tratativas com o BNDES, quanto ao início de operações e 

limites de nacionalização: A VESTAS, tradicional fabricante dinamarquês, uma das pioneiras em 

energia eólica e que possui até o momento um potencial instalado em 34 paises de 64 GW 

(VESTAS, 2014) e a SUZLON, empresa que vem dominando o mercado indiano, e que já 

instalou turbinas eólicas no Brasil.  

 Os desafios, portanto, incluem um aumento de capacidade de produção destes 

fornecedores para atender a uma demanda por mais de 9 GW que devem ser instalados até 2018, 

e a oferta reduzida de alguns subcomponentes. 

Para maior entendimento, inclusive com relação aos principais fornecedores e tipo de 

aerogerador fornecidos pelas empresas estabelecidas no Brasil, existem dois tipos básicos de 

máquinas. 

Os aerogeradores mais tradicionais, em maior número e que apresentam na nacele a caixa 

de redução de grande relação, no caso o redutor planetário, conforme desenho1. E os 

aerogeradores com acoplamento direto entre o cubo e o eixo do gerador, unidos diretamente com 

um eixo mais curto, conforme desenho 2. O quadro 4 apresenta a relação dos principais 

fornecedores de aerogeradores.             

Desenho 1 Aerogerador com redutor                                Desenho 2 Aerogerador com acoplamento direto    

 

 

 

 

 

                            
  
Fonte: ACCIONA, 2013.                                                Fonte: ENERCON, 2012. 
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Quadro 4 Relação dos principais fornecedores instalados no Brasil 

Fonte: Elaboração Própria e informações das citações do texto: ACCIONA, 2014. WOBBEN, 2012. 
GEIMPRENSA, 2014. SIEMENS, 2011. WEG, 2014. ABBEOLICA, 2013. GAMESA, 2013. 

 
 
5.1 ESCOLHA DE UMA TURBINA PADRÃO 
 

Mediante o exposto e dentro da inserção no mercado de turbinas de maiores potências 

oferecidas pelos fabricantes brasileiros, conforme mostrado no quadro 2, para todo estudo desse 

trabalho foi tomado como padrão uma turbina de 2,5 MW.  

Trata-se assim de uma turbina que regerá toda produção em termos dos principais 

conjuntos utilizados na fabricação, montagem e instalação da turbina. Assim, como exemplo, se a 

produção anual de torres for de 1100 torres de 100 m de altura, a potência em termos de 

instalação da turbina padrão nos parques eólicos será de 2. 750 MW.  

O quadro 5 mostra a distribuição em termos de valores e peso dos principais componentes 

para um gerador eólico de 2,5 MW, com as características: 

Fabricante/ 
Montador 

Tipo de Aerogerador Localização Atuação 

ACCIONA AW-3,0 MW Simões Filho- BA Cubos e naceles 

GE 
ECO100-3.0 MW; 
ECO110-3.0 MW 
ECO122-2.7–3.0 MW 

Campinas - SP 

Montagem de cubos 
e Nacele 

SIEMENS SWT-2.3-101 Guarulhos/Jundiaí 
 SP 

Nova turbina em 
implementação 

WEG (sem caixa de 
redução) 

AGW110/2.1 e 110/2.0, 
AGW100/2.2 e 
AGW93/2.3 

Jaraguá do Sul SC 

Geradores em 
fabricação para o 
parque de Ibiapina 
no Ceará 

GAMESA G114-2.5 MW 
G106-2.5 MW IA e II 

Camaçari - BA 
Fabrica de cubos e 
torres (Torrebrás) 
em funcionamento 

ALSTOM 
ECO100-3.0 MW; 
ECO110-3.0 MW 
ECO122-2.7–3.0 MW 

Camaçari - BA 
 
Fabrica de Nacele e 
Cubo 

WOBBEN (sem 
caixa de redução) 

E82 -2,0 a 3,0 MW 
E92 – 2,3 MW 

Sorocaba- SP 
1.0 a instalar uma 
turbina eólica no 
Brasil 
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- Aplicação: on shore  

- Potência nominal: 2.500 kW (2,5 MW) 

- Altura do rotor: 100 m  (torre de aço) 

- Diâmetro das pás: 84 m               

         

          Quadro 5 Principais equipamentos instalados em um gerador eólico padrão de 2,5 MW. 

Item 
Equipamento Custo Peso 

Inglês Português US$x1000 % Kgf*1000 % 

1 tower torre 249,9 14,0 178 60,8 

2 blades pás 258,4 14,4 27 9,2 

3 hub cubo 81,6 4,6 18 6,1 

4 pitch system sistema do pitch 64,6 3,6 3,8 1,3 

5 main shaft eixo principal 35,7 2,0 10,2 3,5 

6 shaft bearing rolamento do eixo 20,4 1,1 1,8 0,6 

7 gearbox redutor(planetário) 246,5 13,8 16,2 5,5 

8 brack system sistema de freio 6,8 0,4 0,8 0,3 

9 mainflame estrutura suporte 158,1 8,8 16,7 5,7 

10 yaw system sistema do yaw 41,3 2,3 2,8 1,0 

11 nascelle cover cobertura 35,7 2,0 2,2 0,8 

12 generator gerador 170 9,5 8,7 3,0 

13 power control transformador 102 5,7 0,8 0,3 

14 hydraulic system sistema hidráulico 6,8 0,4 0,6 0,2 

15 Instruments instrumentos 102 5,7 0,3 0,1 

16 heat exchanger trocador de calor 3,4 0,2 0,4 0,1 

17 electronic speed controles eletron. 204 11,4 0,4 0,1 

18 others outros 3,4 0,2 4,2 1,4 

   Total 1790,6 100,0 292,9 100,0 

Fonte: FINGERSH. L., 2006.  TEGEN, S.; LANTZ, E.: HAND, M., et al, 2011. 
OBS: Tomado como padrão Turbina Siemens SWT-2.3 -101-VS. 
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6 TORRES 
 

As torres são componentes estruturais que suportam todo o conjunto do aerogerador. 

Podem ter diversos tipos construtivos; estrutura metálica tubular, treliçada e estrutura de 

concreto protendido. No Brasil os dois tipos mais utilizados são as metálicas e as de concreto. 

 

6.1 TORRES TUBULARES DE AÇO 

 

Para turbinas eólicas de 2000 a 3000 kW, podem possuir altura variando de 80 a 110 m, 

diâmetros entre 3,5/4,5 m na base onde é colocada a flange de fixação e entre 3,5/2,8 m no topo, 

onde é montada o conjunto da Nacele.  

A espessura da parede pode variar de 4 a 5 cm na base e 1,5 a 2,0 cm no topo. São 

fabricadas de aço especial, no Brasil fabricado e fornecido pela USIMINAS . 

Ainda fazem parte do conjunto das torres: os flanges, os parafusos de fixação na base e 

entre os diversos trechos, a escotilha, as escadas e plataformas, etc. 

As torres são fabricadas em segmentos que soldados formam os trechos, os quais são 

embarcados, montados e parafusados no canteiro de obra. 

Cada torre pode ser composta de 3 a 4 trechos, entre 20 a 30 m e cada trecho de 5 a 8 

segmentos, dependendo do fabricante e da altura da torre e tendo em vista ainda a facilidade do 

transporte.  

As soldas entre os diversos segmentos, tanto longitudinal quanto circunferencial, é feita 

através do processo de arco submerso o qual oferece rapidez por ser um processo automatizado e 

de bom acabamento.  

As torres tubulares de aço representam aproximadamente 50 a 60% do peso total do 

gerador eólico. O quadro xxx. Apresenta a distribuição da quantidade total de torres em aço entre 

os fabricantes nacionais. 

Um dos principais elementos na montagem das torres é a fundação, que deve estar 

preparada para receber o primeiro trecho e deve possuir os tirantes de espera onde a flange do 

primeiro trecho deve ser perfeitamente assentada. O quadro 6 apresenta uma relação dos 

principais fabricantes de torres instalados no Brasil, tanto de aço como de concreto.  
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Quadro 6 Relação dos principais fabricantes de torres no Brasil 

 
Fonte: elaboração própria baseado em: ENGEBASA, 2013. TECNOMAC, 2010. GRANDIN, 2013. 

(Referente a TORREBRAS). WOBBEN, 2014. FALCÃO, 2010. (Referente às MÁQUINAS 
PIRATININGA). TRIBUNA DA BAHIA, 2014. (Referente a ALSTOM). RMEÓLICA, 2010. 

 
A soma das torres de aço e concreto atende perfeitamente uma potencia anual instalada de 

aproximadamente 5.000 MW, tomando-se como referência a turbina padrão para esse estudo de 

2.500 kW. Há, portanto, dentro dessa comparação um excesso de torres para atender a demanda 

de aerogeradores. Logicamente, muitos parques ainda demandarão turbinas de menor potência. 

Porem, como será visto mais adiante o gargalo não está na fabricação de torres e sim no 

fornecimento, no caso de torres de aço, da matéria prima e do único fornecedor brasileiro. 

Fabricante Localização Estado Produção 
Torres/ano 

OBS 

Torres de Aço     

RM eólica 
(GESTAMP) 

Cabo Sto.  . 
Agostinho 

PE 400  
Podendo chegar 

a 600 
torres/ano 

Tecnomaq Fortaleza CE 120 
Acrescentado 

mais 120 

Engebasa Cubatão SP 160 
 

Intecnial Erechim RS 80 
 

Torrebras Camaçari BA 220 
 

Máquinas Piratininga Recife PE 200 
Pode 

acrescentar 
mais 50 

Alstom Camaçari BA 120 
 

Total   1300 
 

Torres de Concreto    
 

Wobben Gravataí RS 300 
 

Wobben Pecém CE 220 
 

Wobben Parazinho RN 200 
 

Acciona Fábrica móvel  96 
 

 Total 
                                                                                                     

  816  
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6.1.1 Flanges 
 

Os flanges são elementos essenciais para união dos trechos das torres e da conexão da 

base da torre com a fundação. 

São construídas basicamente de aros forjados ou ainda de lingotes quadrados ou 

retangulares laminados, posteriormente calandrados e soldados, formando um anel que passará 

por usinagem de torneamento e furação. 

 Cada torre, com altura variando entre 80 a 100 m e composta de 3 a 4 trechos necessita 

de 6 a 8 peças entre flanges e anéis.  

 A primeira fabrica de flanges instalada no Brasil foi a IRAETA , ligada ao grupo 

espanhol Gonvarri. A unidade de 5,5 mil metros quadrados possui uma capacidade de produção 

de 6000 flanges por ano, o que atenderia aproximadamente 800 torres eólicas, 80% do total 

necessário para o mercado dos montadores de geradores eólicos (IRAETA, 2012).  

A UNIFORJA , em Diadema, São Paulo, também tem capacidade de atender a fabricação 

de flanges das torres metálicas (ABID,2014).  

O quadro 7 mostra a sequência de fabricação para montagem de torres metálicas de aço, 

podendo variar pouco entre cada fabricante, dependendo dos equipamentos empregados.  

 
                Quadro 7 Sequência de fabricação de uma torre eólica de aço tubular 

Fontes: TECNOMAQ, 2014.  ESAB, 2014.  WAHLEN, 2011. 
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6.1.2 Material interno 
 
Parafusos e Fixadores 

Este é um dos mercados que vem tendo grande investimento há mais de 15 anos e 

concentrado parte de seus esforços no atendimento do mercado eólico. A empresa FRIEDBERG  

da Alemanha possui subsidiária em Monte Mor, estado de S. Paulo. Atualmente, a empresa 

desenvolve dois produtos para exportação: um parafuso HV, alta resistência M36 e 

M42, destinado exclusivamente para o eólico na Europa e EUA (REVISTA DO PARAFUSO, 

2009).  

Outra empresa que é líder no mercado e que fabrica fixadores, parafusos e porcas de 

qualidade exigida na construção e montagem de torres eólicas é a CISER, localizada em 

Joenville, Santa Catarina, com uma produção mensal de 6.000 ton (ABID, 2014). 

Na parte de matéria prima, para confecção de tirantes fixadores e parafusos, a GERDAU 

desenvolveu também o aço 42CrMo4 modificado, criado especialmente para a produção de 

fixadores para torres de aero geradores (CIMM, 2012). 

 

6.1.3 Parte estrutural 

Com relação a parte estrutural, escadas, plataformas, portas e escotilhas não existem 

problemas para o fornecimento, sendo o mercado atendido por várias caldeirarias e oficinas de 

soldagem credenciadas no mercado nacional. 

A fabricação e fornecimento das escadas são executados atualmente pelas empresas: 

ATLANTA , de Sorocaba, S. Paulo; a HAILO , de Jaguariúna, S. Paulo e ainda a KATHREIN , 

de São Paulo, S. Paulo, ambas com possibilidade de atender 100% das necessidades das torres. 

 Com relação aos elevadores as empresas: AVANTI , de Fortaleza, a BARAN , de 

Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul e a MONTARTE , em Santa Isabel, S. Paulo, atendem a 

demanda dos fabricantes de Torres. 

As plataformas, suportes, corrimãos, guard-rails podem ser fornecidas pela HAILO , 

ATLANTA , e a BARDELLA , essa ultima localizada em Guarulhos, S. Paulo. 

Os cabos de alimentação e da transmissão que passam pela torre, desde a parte superior 

até a inferior, são fornecidos por fimas tradicionais na fabricação de cabos, como a PIRELLI , 

com sua nova subsidiária, a PRYSMIAN , em Sorocaba, S. Paulo e a NEXANS, localizada em 

Americana, S. Paulo e Rio de Janeiro (ABID, 2014). 
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6.1.4 O gargalo na produção de torres de aço 
 

O único fornecedor de chapas especiais para a produção de torres metálicas é a 

USIMINAS.  

A chapa utilizada é uma chapa especial SINCRON WHS 500 M, chapa da mesma linha 

das USI SAR-50 BN, porém com maior resistência, melhor soldabilidade e tenacidade 

(USIMINAS, 2013). 

Dos 9,5 milhões de toneladas produzidas pela USIMINAS  em 2013, somente 120 mil 

toneladas foram direcionadas para utilização em torres eólicas. 

Levando em conta que para uma turbina eólica com torre de 100 m necessita-se de 

aproximadamente 160 ton, o fornecimento atenderia 750 torres para turbinas de 2.500 kW (nota 

do autor). 

 Enquanto não se aumentar a produção da Usiminas para esse tipo de chapa, o que está 

previsto dobrar até 2016, a solução é importar esse material das siderúrgicas Chinesas. 

 Outro gargalo é a fabricação de flanges, levando em conta ainda que os flanges 

fabricados são de processo de barras laminadas e soldadas do que forjados, embora atendam as 

especificações para utilização em torres eólicas. O principal fornecedor de matéria prima para a 

fabricação de flanges é a GERDAU (GERDAU, 2014). 

 
6.1.5 Material de consumo e maquinário 

 
Entende-se por material de consumo os utilizados para elaboração dos processos de 

soldagem e máquinas para preparação dos segmentos. 

Com relação a soldagem o material de consumo como fluxo, arame e eletrodos pode ser 

fornecido por industrias nacionais como: ESAB, White Martins, Lincoln.  O processo de 

soldagem utilizado na fabricação na maioria das vezes é o de arco submerso (SAW).  

 
6.2 TORRES DE CONCRETO 
 

As torres de concreto apresentam uma alternativa bastante utilizada na construção de 

torres eólicas. 

No Brasil a primeira empresa a utilizar esse tipo de estrutura foi a Wobben, no Parque 

eólico de Osório, no Rio grande do Sul, com 100 m de altura para aerogeradores de 2 MW 

(VENTOSDOSULENERGIA, 2006). 
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As torres de concreto possuem dimensões maiores, para uma mesma altura, que as torres 

metálicas. Para uma altura de aproximadamente 100 metros são construídas em 5 a 6 trechos 

variando de 18 a 20 metros cada, formando um tronco cônico. Cada um dos trechos composto de 

3 a 5 aduelas (espécie de canaletas de concreto), sendo os trechos inferiores com maior número 

de aduelas e os superiores com menor número; o trecho da base com diâmetro entre 7 a 8,5 m e o 

superior entre 2 a 3 m. A espessura pode variar entre 20 a 25 cm na base e 16 cm no topo. 

As torres de concreto possuem a vantagem de serem fabricadas no próprio canteiro de 

instalação dos parques eólicos.  

As torres de concreto apresentam custo menor que as de aço para alturas superiores a 

100 m, como pode se observado no gráfico 2. 

                     
             Gráfico 2  Comparação do custo de torres de aço e de concreto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Fonte: Brughuis, F.J., 2011. 

 

Contudo, as torres de concreto apresentam peso que pode chegar até três vezes o das 

torres de aço para uma mesma altura. 

Apenas a titulo de comparação, como apresentado por Staffan Engström et al (2010) no 

artigo “Tall tower for large wind turbines”, para uma turbina de 3,0 MW, com altura de 100m, 

uma torre de aço pesaria 270 toneladas e uma de concreto 829 ton. 
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O fluxograma 1 apresenta a seqüência de fabricação de uma torre de concreto, com as 

principais fases de execução. 

     
                  Fluxograma 1  Seqüência de fabricação de torres eólicas de concreto. 

                                         Fonte: IBRACON 2013 – Desenho adaptado pelo autor. 
 

As fotografias 1 e 2 representam, respectivamente, a construção de uma aduela para 

formação do trecho da torre e a montagem da torre no parque eólico.  

 
        Fotografia 1 Formação de uma aduela       Fotografia 2 Montagem de uma torre de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WOBBEN, 2012.                                    Fonte: WOBBEN, 2012.   

 

6.2.1 Acessórios das torres de concreto 
 
Os cabos de aço de pro tensão para confecção e união das aduelas na formação dos 

trechos das torres de concreto são fornecidos pela BELGO , empresa do grupo 
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ARCELORMITTAL , de Piracicaba, SP (ARCELORMITTAL , 2013) e pela Protendidos 

DYWIDAG, de Guarulhos, SP (DYWIDAG, 2014). Os Insertos metálicos podem ser fornecidos 

pela TENSACCIAI, de São Paulo, SP. 

Os aditivos para concreto e ligas para reparos de pré moldados são fornecidos pela 

empresa MC-BAUCHEMIE BRASIL , de Vargem Grande Paulista, SP.  

Os materiais internos, como escadas, passadiços, plataformas, etc., são fornecidos por um 

grande número de empresas; ATLANTA , em Sorocaba, SP; AVANTI , em Fortaleza, CE; 

BARAM , em Sapucaia do Sul, RS; MONTANTE , em Santa Isabel, SP; PRYSMIAN , em 

Sorocaba, SP; e a NEXANS, do Rio de Janeiro, RJ (ABID, 2014)  

 
6.3 TORRES TRELIÇADAS 

 
As torres treliçadas apresentam pouco uso no Brasil. A empresas que fabricam torres para 

transmissão de energia podem entrar nesse mercado, uma vez que o mesmo seja mais difundido. 

Entre essas empresas pode-se destacar a BRAMETAL (BRAMETAL, 2013) 

O consórcio formado por Furnas e Alupar Investimento S.A. devem implantar a partir de 

2016 a potência de 204 MW em dez parques eólicos no município de Aracati, Ceará, com 

investimento da ordem de R$ 800 milhões. Para os empreendimentos, Furnas e Alupar 

selecionaram aerogeradores fabricados pela alemã Fuhrländer. Os equipamentos contam com 

potência de 2,5 MW, altura de 141 metros (os mais altos no Brasi)l, onde os ventos são menos 

sujeitos a interferências e torres treliçadas, que não comprometem a dinâmica do aerogerador, 

ao invés das estruturas tubulares mais comuns no mercado (GRANDES CONSTRUÇÕES, 

2012). 

Conforme Wei Gong (2011), as torres treliçadas apresentam ótima opção para turbinas 

eólicas offshore que devem ser instaladas em menos de 70m de profundidade de água. 

 
6.4 PINTURA DAS TORRES 
 

Com relação ao acabamento e pintura das torres não existe qualquer problema no 

fornecimento de tintas pelo mercado nacional. Os principais fornecedores são: a WEG, em 

Jaraguá do Sul, Sta. Catarina; A Tintas Internacional, em S. Gonçalo, Rio de Janeiro e a 

Renner Coatings, em Curitiba, Paraná. 
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7 CUBO ou HUB 

 

Os cubos ou HUBs como normalmente chamado é a parte frontal da turbina eólica, 

responsável pela sustentação das pás e de todo mecanismo necessário para o controle das 

mesmas. Trata-se portando de um item fundamental, pois transmite a rotação e torque das pás ao 

eixo da turbina. 

O Hub constitui de uma peça, inicialmente fundida, que após passar pelos processos de 

limpeza, usinagem, acabamento de pintura e inspeção admite a montagem de todo mecanismo 

para acionamento do passo das pás, rolamentos e suporte das mesmas como mostra o quadro 8. 

 

Quadro 8    Seqüência de fabricação dos cubos (Hubs) de um gerador eólico. 

Fontes: ROMI, 2011. Usinagem Brasil, 2013. GE Reports Brasil, 2015. TEMBRA, 2012..          
LIEBHERR, 2012. 
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O maior entrave encontrado na fabricação do miolo do hub fundido é o deslocamento 

muitas vezes da empresa onde é fundido para as empresas de usinagem e acabamento e pintura. 

A fundição do cubo é feita basicamente em três empresas: A ROMI , tradicional empresa 

fabricante de máquinas ferramenta localizada em Santa Barbara do Oeste, estado de S. Paulo, a 

VOITH  localizada no bairro de Jaraguá, na cidade de S. Paulo e a BRMetals, localizada em 

Matozinhos, no estado de Minas Gerais.  

A usinagem completa do cubo pode ser realizada na VOITH, ROMI, BRMetals e 

BARDELLA e a STEPAN. Outras empresas com condições de executar a mesma usinagem 

ainda não se manifestaram. A ALSTOM , por exemplo, tem a disposição a fábrica de Taubaté, 

antiga Mecânica Pesada. Outra empresa que deve entrar no mercado, a partir de meados de 2015 

é a STmetals, com capacidade de usinagem de 15 cubos/semana. O quadro 9 apresenta os 

principais fornecedores de cubos (hubs) fundidos. 

 
                          Quadro 9  Principais fornecedores de  cubo fundido     
 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: ABDI, 2014. 
                                       
7.1 CARENAGEM 

A carenagem, também chamada de ogiva é o invólucro que cobre o cubo ou hub. É 

construído de fibra de vidro ou outros compósitos, mas existe a opção em alumínio. 

Quanto ao fornecimento deste material, não existe problema e a indústria nacional é suficiente 

para atender a demanda do item. 

Os principais fornecedores deste item são:  

- Em compósitos: ANCEL , de Rio Claro, S. Paulo, MOLDE , S. José dos Campos, S. Paulo. 

- Em Alumínio: ATLANTA, de Sorocaba, S. Paulo. 

Tomando como base a turbina padrão de 2,5 MW, a quantidade atual de Cubos, se 

construídos todos para essa capacidade, atenderia apenas 1,85 GW, abaixo de um crescimento 

estimado de 2,5 a 3,0 GW por ano. 

Fabricantes Localização QTD/ano 

Romi 
Sta. Barbara do 
Oeste - SP 

500 a 600 

Voith S. Paulo - SP 150 a 200 

BR Metals Matozinho -MG 100 a 150 

Total  750 a 950 
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7.2 SISTEMA DE AJUSTE NO POSICIONAMENTO DAS PÁS. 

A fim de controlar a potência de saída da turbina, o ângulo da pá é sempre perfeitamente 

ajustado para a velocidade do vento através de um sistema sofisticado de controle que pode ser 

mecânico ou hidráulico, onde as pás são montadas em mancais de rolamentos, que podem ser de 

diversos tipos conforme o montador dos aerogeradores. Esforços muito elevados ocorrerem em 

alguns casos de carga dinâmica das pás do rotor. Essas cargas devem ser transferidas com 

segurança através dos parafusos de fixação das pás e do rolamento ao centro do rotor. 

Rolamentos de dupla fileira de esferas são utilizados ou, em alguns casos rolamentos 

duplos, perfazendo 4 carreiras, separados por uma gaiola de proteção. A engrenagem de 

acionamento das pás pode ser fabricada com dentes externos ou internos ou até sem dentes de 

engrenagem no caso do acionamento hidráulico, dependendo do conceito de ajuste do cubo da pá 

da turbina com o mancal. 

 
7.2.1 Rolamento das pás (rolamentos do passo) 
 

O rolamento da pá é montado sobre a raiz (cubo) da cada pá e permite que a pá gire para 

ajustar a posição angular e otimizar a potência e performance aerodinâmica de controlo de carga. 

O rolamento do passo (pitch) é parte do principal no sistema de funcionamento da turbina e, 

portanto, um componente de segurança. Em conseqüência, um valor de torque com atrito 

reduzido e constante sob carga deve ser garantido. 

Os rolamentos das pás também podem estar submetidos durante grande período de tempo 

as chamadas cargas estacionárias ou pequenos ângulos oscilantes na operação de giro das pás. 

Nesses casos, o tipo de rolamento mais utilizado como rolamento da pá é o de fila dupla com 

contato de 8 pontos. Existem dois tipos principais de sistemas de acionamento: 

• Mecânico: Neste caso, o torque exigido para ligar a pá é dado por meio de um pinhão e 

uma caixa de engrenagens montado no cubo. A força do torque é transmitida através dos dentes 

da engrenagem aparafusada ao cubo. Aproximadamente 90 % do tempo de operação, o pinhão 

está agindo sobre um pequeno setor circular menor do que 10º. Assim, um pequeno número de 

dentes sofre o maior número de ciclos de cargas e de contato, sendo necessário um sistema de 

lubrificação para garantir um desempenho adequado.  

Os principais fornecedores dos rolamentos e engrenagens para o sistema de pitch 

mecânico são: ROBRASA, situada em Diadema, que atende todas as empresas. A SKF está 
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instalando a planta fabril para produção de rolamentos, exclusivo para GE. Não se sabe ao certo a 

porcentagem nacionalizada deste item, estima-se em 60%, ou seja, para a nossa turbina padrão, 

com fornecimento de 150 rolamentos por mês, ou 1.800 rolamentos/ano, o que atenderia 600 

turbinas de 2.500 MW (turbina padrão) instalados por ano ou 50% para atingir 3.000 MW/ ano de 

potência instalada, porém com condições de atingir 70% até 2016 (ABDI, 2014). 

Outros fornecedores como a SKF, FAG e a IMO, trazem os componentes da sua matriz 

do exterior. 

• Hidráulico:  O conjunto óleo-hidráulico mecânico de um ou dois cilindros, está ligado 

ao cubo da pá, a fim de proporcionar o torque necessário para girar a mesma. O valor máximo do 

ângulo de giro em serviço (posição flag) entre entre 90 e 100 graus. 

O sistema hidráulico possui um conjunto de acumuladores de pressão para eventual 

operação em caso de falta de energia elétrica. 

Faz parte do sistema hidráulico um conjunto de válvulas direcionais comandadas por 

solenoides montados sobre o bloco de comando para acionamento dos cilindros hidráulicos. As 

mesmas são controladas por painéis elétricos montados na nacele e hub.  

Os principais fornecedores são assim distribuídos: 

 
7.3 SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO 

 
 O sistema de lubrificação que envolve as tubulações de circuito de óleo, as bombas, 

válvulas de controles e reservatórios de óleo é fornecido por EXIMPORT , em S. Paulo. Blocos 

hidráulicos de controle de passo, cilindros hidráulicos são fornecidos pela HINE , em Indaiatuba, 

S. Paulo. 

Os lubrificantes para os rolamentos e sistemas hidráulicos são fornecidos atualmente pelas 

empresas: SKF em Cajamar, S. Paulo; a MOBIL , no Rio de Janeiro. 

 

7.4 MOTOREDUTORES 

 
 Os motoredutores para controle de passo, que apresentam o sistema planetário devido a pequena 

rotação para precisão do controle de passo da pá são fornecidos pela WEG, em Jaraguá do Sul, 

Sta. Catarina, pela SEW, em Idaiatuba, em S. Paulo, pela Bonfiglioli (BONFIGLIOLI, 2013), 

em S. Bernardo, S. Paulo e pela TGM,  em Setãozinho, S. Paulo (ABID, 2014).  
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8  PÁS DA TURBINA 
 
 

As pás de uma turbina eólica são elementos que captam a energia do vento e a transmitem 

para o cubo ou hub, iniciando assim toda transmissão de potencia até o gerador. 

A sua importância vital está clara no custo que representa no valor total do gerador eólico. 

Para um gerador eólico com 3 pás, com aproximadamente 2,5 MW de potência, o custo 

das pás importa em quase 15% do custo de toda a máquina (ver quadro 6). 

As pás são projetadas tendo como fundamental conceito os perfiz aerodinâmicos de cada 

trecho da extensão da mesma para melhor relação entre ascensão e  arraste o que define o perfil 

da pá e do ângulo de ataque. 

O desenho 3 apresenta os principais esforços aerodinâmicos exercidos em um perfil de pá. 

Outro ponto que deve ser levado em conta para o dimensionamento de cada trecho são os 

esforços que agem desde a fixação com o cubo (HUB) até o extremo da pá. O desenho 4 

apresenta como exemplo uma pá com todas os perfiz utilizados em cada trecho da mesma. A 

figura 5 representa os vários perfiz normalizados utilizados na confecção de uma pá. 

        
         Desenho 3  Forças no perfil da pá.                Desenho 4 

 

   

 

 

 

    

 

Fonte: MANWELL, 2006. 

          
Deve ser observado ainda, enquanto a vida útil do conjunto aerogerador é de 40 anos, para 

uma análise econômica, a vida útil das pás é estimada em 20 anos.  

Existem atualmente vários processos para fabricação das pás de uma turbina eólica, sendo 

os mais utilizados pelos principais fabricantes o processo de infusão, mais tradicional e o de 

impregnação. 

        Fonte: GASCH, 2002. 
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Processo de infusão 
 

O princípio de confecção das pás por infusão trata-se basicamente de tecidos de materiais 

apropriados, fibra de vidro, fibra de carbono e outros, os quais são devidamente esticados e 

empilhados em um molde e pressionados. Para manter junto essas camadas é colocado um 

aglomerante.  

Uma segunda ferramenta ou molde é colocado sobre a primeira e a resina é em maior 

volume injetada nas cavidades previamente distribuídas. A seguir é aplicado vácuo nas cavidades 

do molde para ajudar a resina se espalhar em todo espaço existente entre o tecido. 

Esse processo também é conhecido como resina de moldagem transferida por vácuo 

assistido (VARTM).  

Uma vez que todo o tecido é encharcado, as entradas de resina são fechadas e a meia parte 

da pá está confeccionada.  

A duas partes moldadas são coladas interna e externamente por um dispositivo para 

posicionamento e pressão. Internamente é montada a estrutura treliçada de resistência.  

A cura normalmente é executada em ambiente isolado na temperatura de 50 a 60 graus 

centigrados. As resinas são materiais epóxi, poliéster, composto vinílico e fenólicos. As fibras são 

materiais entrelaçados e costurados que possuem certa abertura e facilitam o fluxo da resina.  

 
Processo de Impregnação (Prepeg) 
 

O termo “Prepeg” é uma abreviatura de"pré impregnação", onde uma camada de fibra ou 

tecido entrelaçado é impregnada com uma resina para formar uma manta homogênea que é 

utilizado para a fabricação de componentes em materiais compósitos, como utilizado na 

fabricação das pás de turbinas eólicas. As resinas utilizadas para o fabrico dos pré-impregnados 

têm inerentemente altas viscosidades permitindo um fácil manuseio, corte e colocação no interior 

de um molde, como utilizado para confecção das pás, sem qualquer transferência ou 

contaminação a partir da resina. Uma vez que os pré-impregnados são depositados e ajustados no 

molde, passam por uma cura sob vácuo a temperaturas elevadas, tipicamente entre 80 e 120 ° C 

(GURIT, 2012). 

O quadro 10 apresenta a relação dos principais fabricantes de pás eólicas para 

fornecimento no Brasil e no exterior. A Tecsis possui, só na cidade de Sorocaba, 7 unidades 

industriais para fabricação de pás.    
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Quadro 10    Principais fabricantes de pás eólicas 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                    Fonte: CRUZEIRO DO SUL, 2014. BLOOMBERG, 2014. DANTAS, R., 2013 
 

Com relação a distribuição entre as empresas montadoras dos geradores eólicos tem-se a 

seguinte utilização: 

TECSIS: GE, GAMESA, ALSTOM e SIEMENS - WOBBEN: só abastecimento próprio 

AERIS: ACCIONA, e WEG, futuramente a SUZLON - LM WINDPOWER : GAMESA.  

Levando em conta que aproximadamente 65% das pás fabricadas são para exportação, a 

quantidade de 3600 pás, atenderia 1200 turbinas eólicas. 

Para a turbina padrão tomada como 2.500 kW no estudo anterior, a quantidade de pás 

seria necessária para um crescimento anual de 3.000 GW. O desenho 5 apresenta uma secção 

transversal característica de um perfil de pá eólica que ajudará no entendimento do na fabricação 

de uma pá eólica. 

                        Desenho 5 Secção transversal do miolo de uma pá eólica. 
 
 
 
 
    
 
 
                                                   
                                                       
                                                            
                                                    Fonte: TECSIS, 2010.   
                   

O quadro 11 apresenta a seqüência do processo de fabricação de uma pá eólica   

Fabricante Localização Produção
/ano 

OBS: 

Tecsis Sorocaba - SP 6000 Somente 30% para o 
mercado interno 

Tecsis Camaçari- 
BA 

1200 Somente 40% para o 
mercado interno 

Aeris Pecem - CE 600 A partir de 2015 2000 pás 
30% Mercado interno 

Wobben Pecem - CE 500 Também para exportação 

Wobben Sorocaba - SP 1000 Também para exportação 

LM Wind 
Power 

Suape - PE 1000 Exporta e atende a 
GAMESA 
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                 Quadro 11 Sequência de fabricação das pás eólicas 

       Fontes: TECSIS, 2010. NILSEN. S., 2012 (sobre pás da AERIS).TPIComposites,2011. 
 
 
8.1 KIT DE MATERIAL DE FABRICAÇÃO DAS PÁS. 

 
O projeto de fabricação de uma pá eólica começa com a determinação da definição do 

KIT dos materiais que devem compor a estrutura da mesma. Todo o material deve ser cortado 

adequadamente por empresa especializada que trabalha como fornecedora do fabricante da pá. Os 

fabricantes de pás; Tecsis, Aeris. Wobben e LM Windpower possuem suas próprias 

fornecedoras cativas dos Kits.  

Entre os principais fornecedores de matérias para elaboração dos Kits podem ser citadas: 

Para a resina epoxi a DOW Química, de Guarujá, S. Paulo; a Momentive, situada em 

Paulinea, S. Paulo, a qual só trabalha com material importado. Para fornecimento do tecido de 

fibra de vidro tem-se a OWENS CORNING, de Rio Claro, S. Paulo, único fornecedor nacional e 

a CPIC Brasil , de Capivari, S. Paulo, faz o tecido de fibra com material importado. O 

fornecimento dos adesivos e aglomerantes são feitos pela SIKA,  em Osasco e HENKEL  em 

Diadema, ambas no estado de S. Paulo, também com matéria prima importada (ABID, 2014). 
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9 NASCELE 
 

A Nacele é o compartimento responsável por abrigar toda a parte de geração de potência, 

desde o cubo até o gerador, passando por uma série de equipamentos, na maioria mecânicos.  

É também a parte do aerogerador que agrega o maior número de itens e conjuntos 

montados. O desenho 6 apresenta os principais conjuntos montados na nacele.  

                
                                Desenho 6  Principais componentes da Nacele 

                      Fonte: Desenho próprio 
 
9.1 PRINCIPAIS COMPONENTES DA NACELE. 
 

            Dos vários itens montados na nacele, serão descritos os principais, que apresentam 

o maior peso e/ou o maior valor. 

 
9.1.1 Mainframe 
 

O mainframe é a estrutura suporte que faz a ligação de toda a parte chamada train driven 

com a torre. É sobre a qual está apoiada toda a parte de transmissão de força. 

É construída de aço fundido e apresenta usinagem de precisão para furações, alojamento 

do conjunto rolamento e rolamento do yaw, fixação do mancal do eixo principal e dos redutores 

de acionamento do yaw. No Brasil os fornecedores desse material fundido são os mesmos que 

fornecem o cubo, ROMI, VOITH e BRMetals. Por ser uma peça de fundição bastante complexa 
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e estar limitada a 3 fornecedores, boa parte desse item ainda é importado. A SIEMENS cogita a 

fabricação de mainframe em estrutura soldada no Brasil (nota do autor). 

 
9.1.2Eixo principal 
 

O eixo principal faz a ligação entre o cubo do rotor (Hub) e o redutor planetário. O eixo 

principal é fabricado em aço forjado, conforme DIN 34CrNiMo6 (MAQUINARIA CO, 2013). 

Após forjamento o eixo é usinado, onde as operações de torneamento e furação do flange, 

acabamento para montagem dos rolamentos e pintura de proteção são executados. Os principais 

fornecedores desse item são: 

Um estudo apresentado por Kaio dos Santos (2014) em “Análise estrutural em 

aerogeradores” apresenta a possibilidade de fabricação do eixo em material fundido, o que 

poderia aumentar a gama de fornecedores nacionais.  

 
9.1.3 Mancais do rolamento do eixo 

O suporte do rolamento principal do eixo, instalado próximo ao cubo, normalmente é 

construído de ferro fundido e usinado dentro de tolerâncias especificadas para receber a pista 

externa do rolamento. O rolamento é montado no mancal e posteriormente montado no eixo, que 

deve ser devidamente posicionado para receber o conjunto. Com relação ao mancal menor do 

eixo, existem duas possibilidades; a montagem com mancal externo, como o mancal principal, 

antes do redutor ou montado internamente no redutor. A conjunto fundido do mancal pode ser 

fornecido por Brasil, mas várias partes do rolamento, que dependem de maior precisão são 

importados de empresas como ThyssenKrupp, FAG, SKF, NSK e Schaeffler. 

 

9.1.4 Redutor Planetário 

Devido a diferença entre a rotação do rotor ou hub em uma turbina eólica de eixo 

horizontal de grande potência, que pode variar entre 20 a 30 rpm, torna-se necessário um redutor 

de velocidade, para compensar a rotação do gerador, normalmente entre 900 e 1200 rpm, o que 

significa uma relação de transmissão de 30 a 40 vezes. 

Assim para as empresas que utilizam a relação de transmissão entre o cubo e o gerador 

torna-se necessário o uso de um redutor planetário, como é o caso da ACCIONA, GE, GAMESA, 

ALTOM e SIEMENS. Já as empresas que fazem o gerador multipolos com transmissão direta 

entre o cubo e o gerador não necessitam do redutor, como é o caso da WEG e da WOBBEN. 
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O redutor planetário representa aproximadamente 14% do custo do aerogerador e 16% em 

peso, conforme mostrado quadro 5, página 28. Embora os componentes de um redutor planetário 

possam ser fabricados no Brasil, isoladamente, não existem montadores especializados para esse 

tipo de redutor. O mesmo torna-se um item totalmente importado. 

 
9.1.5 Sistema do YAW 

O sistema de yaw é responsável pelo direcionamento do conjunto da nacele, cubo e pás do 

gerador eólico na direção do vento. 

Com a mudança na direção do vento que age sobre as pás da turbina, as mesmas precisam 

estar sempre direcionadas para um maior aproveitamento da energia dos ventos, mantendo de 

maneira continua um melhor rendimento do conjunto. 

Um conjunto de rolamento e engrenagem é montado no topo da torre, em conexão com a 

base do mainframe. Um sistema de controle sofisticado, computadorizado, recebe os sinais de 

mudança de direção do vento e transmite aos redutores planetários instalados no mainframe que 

por sua vez acionam a engrenagem do yaw. 

Os rolamentos do yaw possuem grandes dimensões e não são fabricados no Brasil, sendo 

importados de tradicionais fabricantes como SKF, LIEBHERR, SCHAFFLER, ROMIX  e 

outras (nota do autor). 

 
9.1.6 Geradores 
 

Basicamente existem dois tipos de geradores empregados na montagem da nacelle, 

dependendo do tipo de concepção do fabricante do aerogerador. 

O gerador síncrono excitado eletricamente com enrolamento de campo (EESG) e o 

gerador síncrono de excitatriz com ímãs permanentes (PMSG) são aplicados nos aerogeradores 

que não possuem caixa de redução. São os utilizados pela WOBBEN e WEG. Esses geradores 

possuem maior tamanho e diâmetro, devido ao grande número de pólos. 

 O Gerador Gerador de indução com rotor de gaiola (SCIG) sem e o gerador de indução 

duplamente excitado (DFIG) são geralmente aplicados nos aerogeradores que possuem a caixa de 

redução (redutor planetário); SIEMENS, ACCIONA, GAMESA, ALSTOM e GE. 

Os fabricantes de geradores que atendem o mercado de aero geradores no Brasil são a 

WEG, ABB e a SIEMENS. A WOBBEN e a WEG constroem os seus próprios geradores. 
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9.1.7 Transformadores 

Com relação aos transformadores, tanto os principais quanto os auxiliares não existe 

problema no fornecimento a da indústria nacional. Os fabricantes desse item atendem a demanda 

dos montadores de aerogeradores eólicos. Entre as principais empresas pode-se citar a 

SIEMENS, em Jundiaí, S. Paulo; WEG, em Jaraguá do Sul, Sta. Catarina, ABB em Brumenal, 

Sta. Catarina e a COMTRAFO , em Cornélio Procópio, Paraná. 

                        
9.1.8 Sistemas de Freios 

O sistema de freio, que no gerador funciona para o drive train e para o sistema de yaw, 

possui circuitos independentes. No caso do drive train é normalmente montado no eixo de saída 

do redutor planetário, antes ou em conjunto com o acoplamento. Os fornecedores nacionais que 

merecem citações são a VULKAN , em Atibaia, a TECTOR , em Santo André e a ATLANTIS , 

em Sorocaba, ambas no estado de S. Paulo. 

 

9.1.9 Cabos e fiação 

Os cabos e fiação abrangem toda ligação elétrica de força e de controle, sendo estendidos 

desde a nacele até o piso inferior da torre, onde está o transformador principal do aerogerador. 

São fornecedores do item a PHELPS DODGE, de São Paulo, S.Paulo, a PRYSMIAN , 

em Sto André e Sorocaba, S. Paulo e a NEXANS, no Rio de Janeiro. 

 

9.1.10 Guindaste de manutenção  

 Para permitir reparos e manutenções em que seja necessária a movimentação de materiais 

pesados ou de grandes dimensões, geralmente é instalado na nacele um guindaste de manutenção 

equipado com uma talha elétrica que permite a manipulação de materiais pelo exterior da nacele.  

A capacidade deste guindaste está entre 500 – 1000 kg.  

 

9.1.11 Instrumentações e controlador da turbina 

A turbina funciona 24 horas por dia sobre qualquer condição climática, com exceção de 

paradas programadas para manutenção, segundo o comando do controlador microprocessado que 

recebe as informações provenientes dos sensores externos em relação as condições climáticas e 

sensores internos em relação aos parâmetros internos de operação, para que o controlador através 

do processamentos das informações possa atua de maneira a atender a produção de energia 
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demandada e mantenha a operação segura do equipamento. As turbinas são conectadas aos 

painéis do “Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados” (SCADA - Supervisory Control and 

Data Acquisition ) através do anel de fibra óptica do parque eólico. O SCADA tanto envia dados 

para o controlador em relação aos parâmetros da rede quando recebe os dados de operação da 

turbina que são enviados para a central de operação e manutenção para uma avaliação da 

operação do equipamento. 

A central de operação e manutenção, assim como o dono do parque eólico ou órgão 

governamental podem alterar os parâmetros de operação do parque através do SCADA, que irá 

repassar comandos aos controladores das turbinas de modo a alterar a geração de energia. 

 

9.1.12 Sistema de refrigeração  

Uma considerável quantidade de calor é dissipada no interior da nacele, principalmente 

pelo redutor e gerador. Portanto são utilizados radiadores para forçar a troca de calor com um 

fluxo de ar externo a nacele, no caso do redutor é utilizado o próprio óleo lubrificante como 

fluido de arrefecimento sendo este circulado pelo radiador. No caso do gerador é utilizado um 

fluido de arrefecimento para realizar a troca de calor com o ambiente externo, também pode ser 

circulado um fluxo de ar externo por um conduto para auxiliar no processo de troca de calor. 

Geralmente o sistema de refrigeração é montado na parte posterior da nacele (rear end). 

 

9.1.13 Cobertura 

A cobertura da nacele ou canopy protege todos os componentes dentro da nacele das 

condições climáticas adversas. Na parte superior da cobertura são instaladas escotilha, permitindo 

a realização de operações externas a nacele. 

A cobertura pode ser de fibra de vidro, alumínio ou aço fundido, geralmente a última 

opção é mais utilizada em ambientes extremamente agressivos como em alto mar. As coberturas 

em fibra de vidro são constituídas de uma armação em aço galvanizado encoberta por uma 

carenagem confeccionada em fibra de vidro.  

A parte interna da cobertura geralmente é revestida com material de isolamento acústico 

para minimizar o ruído emitido pelo aerogerador. 

O quadro 12 apresenta a seqüência de montagem do drive train de uma turbina eólica que 

possui o sistema de redutor. 
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Quadro12 Seqüência de montagem dos componentes da nacele 

    Fonte: TEMBRA, 2012. 
 
Nota-se pela sequência de montagem dos componentes da nacele que os principais itens 

estão em uma linha contínua que vai do cubo ao gerador, basicamente: eixo principal, redutor 

planetário, acoplamento, eixo secundário e gerador. Esse conjunto representa o trem principal de 

potência, também chamado de drive train. 

Outro conjunto importante é o conjunto do yaw, responsável pelo redirecionamento da 

nacele conforme a direção do vento. A engrenagem e rolamento do yaw são montadas 

conjuntamente no flange do topo da torre e na parte inferior do mainframe. Dependendo do 

fabricante, a engrenagem do yaw pode ter os dentes externos ou internos. A fabricação de 

engrenagens de dentes internos, embora apresente um processo de usinagem e controle mais 

difíceis, é mais estável pois teoricamente envolve o sistema da nacele e um melhor engrenamento 

com os redutores de acionamento que podem variar de 2 a 4 no total.  
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10 RESUMO GERAL DE FORNECIMETO DOS PRINCIPAIS ITENS  

 

Através de um apanhado de todo trabalho apresentado para os principais itens que 

compõem um gerador eólico de eixo horizontal e dentro do aerogerador padrão de 2,5 MW, este 

capitulo apresenta um resumo dos principais insumos e fornecedores para uma visão geral da 

indústria nacional. 

Os quadros a seguir, 13.14.15 e 16 apresentam o resumo de fornecimento da nacele, cubo, 

pás e torres, respectivamente 

 

10.1 RESUMO DO FORNECIMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DA NACELE. 

 

 O quadro 13 apresenta um resumo dos principais itens da nacele. 

Quadro 13  Resumo do fornecimento dos principais itens da nacele. 

 
Principais 

componentes da 
nacele 

 
Principais 
Insumos 

 
Principais 

fornecedores de 
Insumo 

 
Porcentagem 
Nacionalizada 

Principais 
fornecedores do 

item pronto 

      Mainframe 

Aço fundido  
Aço estrutural 
(sendo estudada 
construção 
soldada) 

Fundida: ainda 
importada. 
Soldada: 
Bardella, 
Alstom, Voith. 
 

Estudando 
possibilidade de 
estrutura soldada. 
Não fabricado ainda 
no Brasil 

Sem fornecedor 
nacional 

 
 
 
 
 
   Eixo Principal 

 
Fundido ( em 
estudo) 
Forjado 
(Normalmente)  

Voith, Gerdau, 
Villares, Simisa. 
 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 
 

Gerdau, Villares, 
Voith, 
Simisa. 

 
 
 
 
 
         Freios 

 
Forjados 
Fundidos 
Aglomerantes 
Asbestos 

Tec tor, Vulkan. 
Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Tec tor, Vulkan. 
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   Redutores do     
Yaw 

Fundidos  
Forjados 
Rolamentos 
Vedações, 
Lubificantes 
Motor elétrico  

Gerdau, Romi,  
Motor: WEG 
Rolamentos: 
SKF. NSK e 
FAG 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Bonfigliolli, 
TGM, SEW 
 

 
 
 
 
 

 Estrutura 
Traseira 

 
Chapas e perfiz 
estruturais 
Consumível de 
solda 

 
Usiminas, 
ESAB, White 
Martins, 

 
   100% condições 
de fabricação 
nacional 

Bardella, Jaraguá, 
Máquinas 
Piratininga, 
ROMI. 

Talha de 
manutenção da 

Nacele 
 

Chapas e perfiz 
estruturais. 
Consumíveis 
para solda, talha 
elétrica. 

Bardella, 
Máquinas 
Piratininga. 
Caldeiraria e 
solda 
relativamente 
simples 

 
100% nacionalizada. 
Deve ser acoplada a 
mainframe 

 
Não existe 
problema no 
fornecimento 
nacional 

Rolamento e 
engrenagem do 

Yaw 

 
Forjados,  
Rolos ou 
esferas, 
Forjadas e  
 

 
Fornecedores de 
forjados 
Engrenagens:  

100% condições de 
fabricação nacional. 
Mas constituindo 
um gargalo pelo 
grau de acabamento 
requerido 

 
Item ainda 
importado  

Mancal do 
rolamento do eixo 

 
 
Fundido e apoio 
forjado 

 
 

100% condições de 
fabricação nacional 

Bardella, Alstom, 
Voith, BRMetals. 

 
 
 
 
 
Rolamento do eixo 

SKF em 
implantação 

 
100% 
importado. 
Dificilmente 
será 
desenvolvido.  

 
Item totalmente 
Importado. 
Não existe 
fornecedor nacional 

SKF em 
implantação 

 
 
 
 

Rolamento lado 
redutor  

 

Robrasa, SKF, 
FAG  
Robrasa 
nacional 
SKF em 
implantação 

 

Normalmente  
Montado 
internamente no 
redutor planetário 
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Acoplamento eixo 
Gerador 

100% 
condições de 
fabricação 
nacional 

Vulcan (Jundiaí) 
100% condições de 
fabricação nacional 

Vulcan (Jundiaí) 

 
 
 
 

Quadros de 
comando e 
proteção 

Processadores, 
unidades de 
transmissão de 
dados, 
disjuntores. 

Painéis 
(mecânico): 
Rittal 
Schneider, 
Siemens, ABB 

100% condições de 
fabricação nacional 

WEG, Ingeteam, 
Blutrafos, 
Ormazabal 

 

 
Parafusos, 
Fixadores e 

tirantes 

 
 
Forjados e 
laminados 

 
Conforme 
especificação 
exigida:  
Gerdau 

 
100% de matéria 
prima atendida 

 
FRIEDBERG 
E CIESER 
atendem o 
mercado  

 
 
 
 
 

Sistema de 
lubrificação 

SKF, Rexroth 
Bosch, Parker 

100% condições 
de fabricação 
nacional 

Eximport, Rexroth 
Bosch, Hydac  

SKF, Rexroth 
Bosch, Parker 

 
 
 
 

Sistema de 
refrigeração 

Radiadores, 
tubulações e 
fluido de 
refrigeração. 

Rexroth Bosch, 
Parker,  
Fluido de 
arrefecimento: 
BASF 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Apema, Gea 

 

Invólucro da 
Nacele 

Fibra de vidro, 
fibra de 
carbono, 
aglomerantes e 
outros 
compósitos 
Aço fundido 

Carrenagens em 
compósito:  
Carrenagens em 
aço fundido:  
Caldeiraria e 
solda simples 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Ancel, MMolde, 
MVC 

            
Instrumentos de 

Controle 

Sensores  Sem informações  

 
 
Maioria ainda 
importada  
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    Anemômetro  
      e para-raios 

  
100% importado. 
Dificilmente será 
desenvolvido. 

 

Tintas e Vernizes 

 
 
 
 

WEG 
Tintas 
Internacional 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Sherwin williams, 
WEG,  
Coverti,  

 

        
 
    Cabos e fiação 

Cabos de 
potencia, cabos 
de sinais, Fibra 
optica  

 
Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Phelps Dodge,  
Prysmian, Nexans 

      Lubrificantes 

 
                        
Shell, Petrobras, 
Mobil 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

SKF, Mobil,  
Klüber, Fuchs do 
Brasil. 

Aerogerador com caixa multiplicadora 
 
 

Gerador 

Fundido, 
forjados 
laminados, cobre  

 
100% condições de 
fabricação nacional 

WEG, 
ABB 

 
Redutor 

planetário 

Fundidos,  
Forjados, 
Rolamentos,  
Tirantes e 
parafusos, 
Retentores 

 

 
100% importado. 
Dificilmente será 
desenvolvido.  

 
Item totalmente 
Importado. 
Não existe 
fornecedor 
nacional 

Aerogerador sem caixa multiplicadora 

 
 
 
 
 

 
 
Rotor/Estator 

 
 
 
Fundidos,  
Forjados, 
 
 

Caldeiraria de  
Montagem e 
usinagem de 
eixo e carcaça 
Voith,ROMI.Ba
rdella, 
BRMetals,  

 
 
 
Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Wobben   e 
WEG 
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Resina de 

impregnação 

  

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

WEG, Elantas. 

 
 

 
 
 

Núcleo 
magnético 

  

100% condições de 
fabricação nacional  

Tessin 

 

 
 

Bobinas 

  

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

EFACEC, PPE 

 

 
10.2 RESUMO DO FORNECIMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DO CUBO (HUB) 

  
 O quadro 14 apresenta um resumo do fornecimento doa principais itens do cubo (HUB). 

 
Quadro 14 Resumo do fornecimento dos principais itens do cubo (hub) 

     
Principais 

componentes do 
(cubo)hub 

 
Principais 
Insumos 

 
Principais 

fornecedores de 
Insumo 

 
Porcentagem 
Nacionalizada 

Principais 
fornecedores do 

item pronto 

      

 
 
Carcaça do cubo 

 
Aço fundido  
 
 

 
Usinagem: 
Stepan, Bardella 
 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Alstom, Voith, 
BRMetals, ROMI. 

 
 
 
 

 
Carenagem do 

cubo/cone 

 
Fibra de vidro, 
fibra de carbono, 
aglomerantes e 
outros 
compósitos 
 

 
Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Ancel, MMolde, 
MVC 
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Rolamento do 
passo (pitch) 

 
Forjados,  
Rolos ou esferas 
Forjadas. 

Uniforja 
100% condições 
de fabricação 
nacional.  

Robrasa 
 

 

 
 

Extensores e 
estruturas de 

apoio 

Fundidos e 
Forjados   

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Alstom, Voith, 
BRMetals, ROMI. 

 
 
 
 

Quadros de 
comando e 

proteção (pitch) 

Processadores, 
unidades de 
transmissão de 
dados, 
disjuntores. 

Painéis 
(mecânico): 
Rittal 
Schneider, 
Siemens, ABB 

100% condições 
de fabricação 
nacional 

Moog, Jabil 
Ingeteam. 

 
 
 
 

 
Sistema de 
lubrificação 

 
SKF, Rexroth 
Bosch, Parker 

100% condições 
de fabricação 
nacional 

Eximport, Rexroth 
Bosch, Hydac  

     
     Lubrificantes 

                        
Atendido pelo 
mercado nacional. 

SKF, Mobil, 
Klüber, Fuchs do 
Brasil. 

Acionamento de passo com motorredutor 
 
 
 
 
 
   Motorredutores 
do passo (pitch) 

Fundidos  
Forjados 
Rolamentos 
Vedações, 
Lubificantes 
Motor elétrico  

Gerdau, Romi,  
Motor: WEG 
Rolamentos: 
SKF. NSK e 
FAG 

Atendido pelo 
mercado nacional. 
 

Bonfigliolli, TGM, 
SEW 
 

 
 
 
 
 

 
Corroa do passo 

(pitch) 

  
100% condições 
de fabricação 
nacional 

TGM, Fresadora 
sant`ana, Power 
Transmission 
Industries  



 57

Acionamento de passo com cilindro hidráulico  

 

 
 

Unidades 
hidraulicas 

Blocos de 
comando, 
Cilindros 
hidráulicos, 
Acumuladores, 
Trava de passo 
(pitch)  

Rexroth Bosch, 
H y d a c ,  H i n e . 

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Rexroth Bosch, 
Hydac, Hine. 

 
 
10.3 RESUMO DO FORNECIMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS PÁS. 
 

O quadro 14 apresenta um resumo do fornecimento dos principais itens das pás. 

Quadro 14 Resumo do fornecimento dos principais itens das pás. 

 
 

Principais 
componentes da 

pá 

 
Principais 
Insumos 

 
Principais 

fornecedores de 
Insumo 

 
Porcentagem 
Nacionalizada 

Principais 
fornecedores 

do item pronto 

      

 
         

Resina Epóxi 

  
Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

DOW 

 

 
 

Tecidos de fibra de 
vidro 

 
 

 

100% condições 
de fabricação 
nacional  

Owens 
Corning, 
Saertex 
 

 

 
 

Fixadores e porcas 

 
Forjados, barras 
laminadas e 
trefiladas 
 

 
     Gerdau, 
 Laminação, 
Trefilação: 
Bardella, Trefil 

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Tecnifix, 
Friedberg, 
Mataltork. 

 

 
Fixadores 
(adesivos) 

  

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Sika, Henkel 
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10.4 RESUMO DO FORNECIMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS TORRES. 
 

O quadro 15 apresenta um resumo do fornecimento dos principais itens das torres. 

 
Quadro 15 Resumo do fornecimento dos principais itens da torre. 

 
 

Principais 
componentes da 

torre 

 
Principais 
Insumos 

 
Principais 

fornecedores de 
Insumo 

 
Porcentagem 
Nacionalizada 

Principais 
fornecedores 

do item pronto 

      
 
 
 

 
Chapas de aço 

Chapa especial de 
Aço. 

Usiminas, único 
fornecedor 

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
Gargalo 
 

Torrebras, 
Tecnomaq, 
Engebasa, 
Alston 
Piratininga 

 
 
 
 
 

Flanges 

 
Aço forjado, 
Placas laminadas Gerdau 

 

100% condições 
de fabricação 
nacional 

Unijorja, Iraeta 

 

Internos da 
torre  

Escadas, 
plataformas, 
suportes, corrimão, 
acessórios 
 

 
 

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Atlanta, Hallo, 
Nortel e 
Kathrein 
 
 

 

 
 

Elevador 

 
Chapas, cabos 
elétricos 
Cabos de aço, 
tambor, 
freios 

 
Usiminas,  
 

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Avanti, Hallo, 
Baram. 

 
Sistema de 
proteção 

Guarda-corpo e 
sistema anti-queda  

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Hallo 
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Quadros de alta e 
média potência 

da torre 

Processadores, 
unidades de 
transmissão de 
dados, disjuntores. 

Painéis 
(mecânico): Rittal 
Schneider, 
Siemens, ABB 

100% condições 
de fabricação 
nacional 

WEG, 
Ingeteam. 

 

 
 

Cabos 

Cabos de potencia, 
fibra optica.  

Atendido pelo 
mercado 
nacional. 
 

Phelps Dodge,  
Prysmian, 
Nexans 
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11 LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS POLOS DE FABRICAÇÃO D E   

     COMPONENTES DA CADEIA EÓLICA     

    

11.1 LOCALIZAÇÂO DAS PRINCIPAIS MONTADORAS (CUBOS E NACELES) 
 
 

O mapa 1 apresenta a localização dos principais fabricantes de geradores eólicos. 
 

Mapa 1 Principais fabricantes de geradores eólicos  (cubos e naceles). 

 
Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio 
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11.2 LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE TORRES 
 

 
O mapa 2 apresenta a localização dos principais fabricantes de torres.. 

 
Mapa 2 Principais fabricantes de torres. 

 
 
 

Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio. 
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11.3 CADEIA PRODUTIVA DE TORRES DE AÇO  
 
 

O mapa 3 apresenta a localização dos principais fornecedores de itens para as torres. 
 

Mapa 3 Cadeia produtiva dos principais fabricantes de torres. 

 
 
 
 
 

Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio. 
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11.4 LOCALIZAÇÃO DAS FÁBRICAS DE PÁS INSTALADAS NO BRASIL 
 

O mapa 4 apresenta a localização dos principais fabricantes de pás eólicas. 
 

Mapa 4 Principais fabricantes de pás eólicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio. 
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11.5 CADEIA PRODUTIVA DAS PÁS 
 

O mapa 5 apresenta a localização dos principais fornecedores de insumos das pás.. 
 

Mapa 5 Principais fornecedores de insumos das pás.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio 
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11.6 CADEIA PRODUTIVA DE CUBOS (HUBS) 
 

O mapa 6 apresenta a localização dos principais fornecedores de insumo dos cubos. 
 

Mapa 6  Principais fornecedores de insumos para fabricação dos cubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio. 
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11.7 REPRESENTAÇÃO GEOGRÁFICA DA CADEIA PRODUTIVA DA NACELE 
 

O mapa 7 apresenta a localização dos principais fornecedores de insumos para nacele. 
 

Mapa 7 Localização dos principais fornecedores de insumos para fabricação de naceles. 

 
 

 
Fonte: ABID, 2014. Desenho próprio. 
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12 CONCLUSÕES 
 
 

A energia eólica vem sendo explorada em níveis nunca antes verificados para qualquer 

fonte de energia no mundo. 

O Brasil está posicionado entre os 10 principais países na exploração da energia elétrica 

no mundo, posição essa conseguida através de programas governamentais como PROINFA E 

BNDES. 

As principais empresas montadoras instaladas no Brasil dependem de uma série de 

insumos que ainda precisam ser desenvolvidos por várias empresas nacionais ou representantes 

de empresas estrangeiras. 

Em dois segmentos importantes como torres e pás, atingiu-se uma alta suficiência que 

poderão refletir em focos de exportação. 

Um item que merece destaque é a falta de um fabricante de flanges e anéis forjados, que 

contribuiria para atender as conexões das torres, as grandes engrenagens e pistas de rolamentos 

de acionamento do Yaw. Isso implicaria em instalações de fornos, prensas especiais e, caso os 

anéis forem oferecidos usinados, de maquinas operatrizes específicas. 

Alguns itens de matérias primas para confecção das pás como compósitos de fibras de 

vidro, fibra de carbono e aglomerantes precisam solidificar a produção nacional, diminuindo a 

dependência de fornecedores internacionais. 

Com a produção equilibrada, o cumprimento das metas a serem atingidas por importantes 

fornecedores como USIMINAS, ROBRASA, SKF, ROMI, VOITH, BARDELLA e outras e, 

principalmente, os incentivos dos principais órgãos Governamentais envolvidos em energia 

renovável, será possível um crescimento de 2.500 a 3.000 MW ao ano, tendo como referência a 

turbina padrão de 2,5 MW. 
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Ok no problem 
 
Regards 
Patrick 
 
Sent from my iPhone 
 
On 7 Feb 2015, at 12:53 am, Antonio G. de Mello Jr. <mellojr@osite.com.br> wrote: 

Dear Sir 
 
These photos were chosen . 
 
                       Regards 
                        Mello 
  
 ----- Original Message -----  
From:  Patrick.Wahlen@lincolnelectric.com.au  
To:  Antonio G. de Mello Jr.  
Sent:  Thursday, February 05, 2015 10:56 PM 
Subject:  Re: permission for image use 
 
Can you send me which ones so I can approve? 
 
Regards 
 
Patrick 
 
Sent from my iPhone 
 
On 6 Feb 2015, at 11:43 am, Antonio G. de Mello Jr. <mellojr@osite.com.br> wrote: 

Dear Sir 
I wonder if is possible the use of some photos of your presentation, "Trends and developments in 
wind tower fabrication", May, 2011, in a technical report of the university about "reseach on 
wind turbine components manufacturing processes"?. Of course, all shown photos will be 
referenced. 
Thank you and congratulation by excelent article. 
                                 
                                    Teacher: Antonio G. de Mello Junior 
                                           Mackenzie University 
 <1.pdf>                               S. Paulo - Brazil 
<2.pdf> 
<3.pdf> 
<4.pdf> 
<5.pdf>                                            
<6.pdf> 
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Enc: Contact Us Form  
 
Hugo.Gama@esab.com.br  
sex 20/02/2015 16:38 
Para: 
ANTONIO GONCALVES DE MELLO JR;  
Cc: 
paulo.campos@esab.com.br;  
Humberto.Pacelle@esab.com.br;  
Prezado Professor Mello  
 
Estamos autorizando a utilização das fotos. 
Seria possível enviar um cópia do relatório 
técnico para mantermos  
o mesmo em nosso banco de dados ?  
 
Att  
Hugo Reis Gama  
Consultor Técnico - ESAB BRASIL 
Technical Consultant - ESAB BRAZIL  
Direct Tel: + 55 31 2191 4418  
Mobile: + 55 31 9282 0510 
Fax: + 55 31 2191 4440  
ESAB S/A Indústria e Comércio, Rua Zezé 
Camargos, 117 Cidade Industrial, 
Contagem-MG, 32210-080, Brasil  
CNPJ : 29.799.921.0001-48 
 
Paulo Pedro Campos/BHZ/SA/ESAB  

09/02/2015 08:52  

ParaHugo Reis Gama/BHZ/SA/ESAB@ESAB,  
cc 

AssuntoEnc: Contact Us Form 

 
  
 

 
 
Favor verificar  
 
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Pedro Campos 
Centro de Suporte ao Cliente - Suporte Técnico 
Phone:+55 (31) 3503 - 4590 
Mobile +55 (31) 9146 3643 
Toll Free: 0800 701 3383 
paulo.campos@esab.com.br 
 
ESAB Indústria e Comércio Ltda - [www.esab.com.br]www.esab.com.br 
Rua Zezé Camargos, 117, Bairro Cidade Industrial , Contagem, MG – Brasil 
CEP: 32.210-080 , CNPJ: 29.799.921/0001-4 
 
 
Cliente: Copie e cole o endereço abaixo no seu navegador de internet para download de manuais de equipamentos 
ESAB 
 
http://www.esab.com.br/br/por/Suporte/manuais_equipamentos.cfm  
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SAE(Serviço Autorizado ESAB): Copie e cole o endereço abaixo no seu navegador de internet para acesso ao Portal 
do SAE. 
 
http://www.esab.com.br/br/por/Suporte/portal_sae.cfm  
 
----- Repassado por Paulo Pedro Campos/BHZ/SA/ESAB em 09/02/2015 08:49 -----  
Lorena Regina Ferreira/BHZ/SA/ESAB  

09/02/2015 08:43  

ParaPaulo Pedro Campos/BHZ/SA/ESAB@ESAB,  
cc 

AssuntoEnc: Contact Us Form 

 
  
 

Paulo,  
Bom Dia!  
Favor verificar email.  
Atenciosamente,  
 
Lorena Ferreira  
Centro de Suporte ao Cliente - Gestão de SAE e Garantias  
Telefone: (31) 2191-4493 
Toll Free: 0800 701 3383  
 
lorena.ferreira@esab.com.br 
 
ESAB Indústria e Comércio Ltda - www.esab.com.br 
Rua Zezé Camargos, 117, Bairro Cidade Industrial , Contagem, MG – Brasil 
CEP: 32.210-080 , CNPJ: 29.799.921/0001-48  
 
Cliente: Copie e cole o endereço abaixo no seu navegador de internet para download de manuais de equipamentos 
ESAB  
http://www.esab.com.br/br/pt/support/ (catálogos e manuais)  
 
SAE: http://www.esab.com.br/br/pt/portal_sae/login.cfm (portal SAE)  
SAE(Serviço Autorizado ESAB): Copie e cole o endereço abaixo no seu navegador de internet para acesso ao 
Portal do SAE.  
http://www.esab.com.br/br/por/Suporte/portal_sae.cfm  
http://www.esab.com.br/br/por/Suporte/portal_sae.cfm  
----- Repassado por Lorena Regina Ferreira/BHZ/SA/ESAB em 09/02/2015 07:42 -----  
 
De:        esab@esab.com  
Para:        faleconosco@esab.com.br,  
Data:        08/02/2015 15:06  
Assunto:        Contact Us Form  

 
Contact Us Form Has Been Submitted at 2015-02-08 01:06:12: 

 
First Name: Antonio 
Last Name: Mello Jr 
Email Address: mellojr@mackenzie.com.br 
Title:  Professor  
Company: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Address Line 1: Rua da Consolação 806 
Address Line 2: Consolação 
City:  São Paulo 
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State/County: SP 
Zip/Postcode: 01302-907 
Country:  Brazil 
Phone:  
Message: Prezados Senhores Gostaria de saber se é possível o uso de algumas fotos da 
apresentação: " Efficient welding in the wind tower manufacturing industry", para ilustrar um 
relatório técnico educacional em " fabricação de componentes de turbinas eólicas", aqui na 
Universidade. Logicamente que toda imagem exibida será citada no texto e referenciada na 
Bibliografia . Saudações Professor Antonio G. de Mello Jr Universidade Mackenzie 
Source: contactUs 
Referrer:  http://www.esab.com.br/br/pt/support/contact/  
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Agudo Garcia, Javier <javier.agudo.garcia@acciona.com>  
ter 10/02/2015 09:34 
Para: 
ANTONIO GONCALVE S DE MELLO  JR;  

... 
Você respondeu em 11/02/2015 11:22.  

Buenos días, profesor G. de Mello Jr, 
  
Le escribo de ACCIONA para atender su solicitud de uso de imágenes de turbinas de nuestros catálogos.  
  
Por lo general, no tenemos mayor problema en permitir el uso de imágenes de nuestro archivo, siempre 
y cuando no se trate de ningún trabajo con algún tipo de finalidad comercial y, como usted señala, se nos 
cite en el texto y bibliografía. Si no tiene inconveniente, ¿podría especificarnos cuál es la finalidad del 
informe que va a realizar? ¿Los resultados de la investigación serán únicamente para uso docente? 
  
Un saludo, 
  

Javier Agudo 
Imagen y Publicidad  
ACCIONA S.A. 

   

Avda. Europa, 18. 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Ext: 88287 

+34 91 663 22 87 

www.acciona.es 

  

        
  De: ANTONIO GONCALVES DE MELLO JR [mailto:antonio.mello@mackenzie.br]  

Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2015 11:47 
Para: Acciona Corporación 
Asunto: Solicitación de uso de imágenes 
  
Estimados señores, 
Buenos dias, por médio de la presente quisiera pedir su permiso para usar algunas figuras de los 

catálogos de ACCIONA sobre turbinas eólicas para ilustrar un informe técnico de investigación 

sobre fabricación de componentes de turbinas eólicas para la Universidad. Debo destacar que, 
logicamente, todas estas imágenes serán citadas em el texto y referenciadas en la bibliografia. 
Agradezco desde ahora su atención y me despido afectuosamente, 
  
                                      Profesor  Antônio G. de Mello Jr 
                                             Universidad Mackenzie 
                                                    S. Paulo - Brasil 
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qua 11/02/2015 10:51 
Para: 
ANTONIO GONCALVE S DE MELLO  JR;  

... 
Caro Prof. Antonio, 
  
Com base no material destacado por você, seguem abaixo os itens que nossa engenharia determinou a 
permissão ou não para uso. Ressalto que os motivos de recusa de utilização de algumas fotos são pelo 
fato de ser imagens relacionadas a IP de nossos clientes. Desconhecíamos que esse material estava na 
Web, razão pela qual já estamos tomando medidas para exclusão dele da Rede. 
  
  
Pg9 – não 
Pg20 – ok 
Pg21 – NÃO (IP Siemens) 
Pg22 – não 
Pg23 – não 
Pg24 – ok 
  
Att. 
  
 Eric Esli  

Advogado / Departamento Jurídico 
Planta 7 

 
http://www.tecsis.com.br/ 

Tel.: +55 15 2102-4872 

TECSIS – Clean Power for the World 
Antes de imprimir, verifique se é mesmo indispensáv el. O planeta agradece.  
 
 
 
 
 
 
 


