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PURILUB nas alturas 

 

A paisagem do litoral do nordeste brasileiro já não é a mesma.  

Há alguns anos, desde a chegada dos primeiros aero geradores, que aproveitam os ventos 

abundantes na região para a produção de energia elétrica, que a vista acima passou a fazer parte da 

paisagem nordestina. 

Torres de 100 metros de altura, com hélices formadas por três pás de até 50m de comprimento, 

girando a aproximadamente 15rpm produzem, até 5MW de energia elétrica cada. 

Há inúmeros tipos de aero geradores, de eixo vertical e de eixo horizontal, sendo estes últimos mais 

largamente empregados por terem melhor eficiência de geração. 

Dos aero geradores de eixo horizontal, os mais comuns na paisagem brasileira são: 

Aero gerador com gerador de energia multipolos: 

1. Apoio principal da Nacele 
2. Motores de orientação da Nacele 
3. Gerador em anel (multipolos) 
4. Fixador das pás ao eixo 
5. Cubo do rotor 
6. Pás 
7. Sensores de direção e velocidade do vento 

São aero geradores que produzem energia elétrica com 

corrente alternada com baixa frequência, num gerador 

multipolos. Após a sua produção, há uma conversão para 

corrente contínua seguida de nova conversão para corrente 

alternada a 60Hz. 

Estes aero geradores se distinguem dos demais por 

possuírem uma Nacele (casa de máquinas) pequena se 

comparada aos demais. 

 
Foto de internet ENERCON 2006) 
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Aero gerador com gerador de energia elétrica convencional 
1. Controlador do Cubo 
2. Controle pitch 
3. Fixação das pás no cubo 
4. Eixo principal 
5. Aquecedor de óleo 
6. Caixa multiplicadora 
7. Sistema de freios 
8. Plataforma de serviços 
9. Controladores e Inversores 
10. Sensores de direção e velocidade do vento 
11. Transformador de alta tensão 
12. Pás 
13. Rolamento das pás 
14. Sistema de trava do rotor 
15. Sistema hidráulico 
16. Plataforma da Nacele 
17. Motores de posicionamento da Nacele 
18. Luva de acoplamento 
19. Gerador 
20. Aquecimento de ar 

Neste modelo, como se produzirá energia elétrica já a 60Hz, e a velocidade do eixo é muito baixa 

(15rpm), o gerador teria que possuir muitos polos (480). Dessa forma, há um multiplicador de 

velocidade (redutor invertido, conhecido por gear box) que eleva a rotação do eixo da hélice de 

15rpm para 1.800rpm, alimentando um gerador de apenas 4 polos. 

Tal qual qualquer redutor / multiplicador de velocidade, o óleo lubrificante deve ser limpo e mantido 

limpo para que seja eficiente durante todo o período de tempo em uso. 

Tratam-se de 400 litros de óleo que devem ser tratados a 100m de altura em relação ao chão. 

Com um índice de redução desta natureza, 1.800:15 ou 120:1, os esforços de transmissão são muito 

altos e, por conseguinte, o lubrificante empregado muito viscoso. 

Problema: 

Como fazer para que o óleo de alta viscosidade flua para fora do redutor (gear box) para ser tratado, 

sem que o aero gerador interrompa sua operação por muito tempo? 

Solução Purilub: 

Desenvolvemos um sistema de filtragem, montado no interior de um caminhão baú ¾, que possui:  

1. Três reservatórios de óleo: 

a. Óleo limpo para abastecer o aero gerador; 

b. Óleo sujo coletado do aero gerador; 

c. Óleo empregado para o flushing do gear box; 

2. Dois carreteis com 120m de mangueira cada um: 
a. Mangueira de abastecimento; 

b. Mangueira de drenagem; 

3. Sistema de filtragem absoluta, com filtros ecológicos (de 

baixo impacto ambiental para o descarte do elemento filtrante 

usado), que produz grau de pureza NAS4 em poucos minutos 

Foto de internet (VESTAS 2006) 
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Operação: 

Inicialmente as duas mangueiras são içadas pelo guincho de serviço, existente 

na Nacele.  

As mangueiras são conectadas, respectivamente, no dreno e no bocal de 

abastecimento do gear box. 

O óleo contido no gear box é drenado para o reservatório de coleta, será 

analisado posteriormente e, se não houver alteração de suas propriedades 

físico químicas, será purificado para ser reutilizado.  
Obs.: Até a Purilub iniciar esta operação o óleo usado era simplesmente 

descartado. 

Uma vez drenado, óleo de flushing é bombeado para o gear box, a hélice é liberada e girará 

livremente por alguns minutos, para que o óleo possa fazer o flushing das partes internas do gear 

box. Finalizada esta etapa, o óleo de flushing, agora sujo, também será drenado para o reservatório 

de coleta. 

A finalização dos trabalhos ocorre após o bombeamento de óleo limpo, para abastecer o gear box, e 

a liberação do aero gerador para produção de energia   

 

Ao lado o caminhão baú, do nosso cliente, Bioenergia, equipado com a 

solução Purilub, prestando serviço num parque eólico de São Gonçalo 

do Amarante – CE. 

Tempo para a execução dos trabalhos: 4 horas. 

Nos contratos de fornecimento de energia elétrica a disponibilidade de 

geração eólica, contratual, é de 98%. Ou seja, ao longo do ano, um 

aero gerador deve produzir energia por 359 dias inteiros, sem 

interrupção. 

Intervenções longas são autorizadas a cada 5 anos. 

Um dia de produção, corresponde a aproximadamente R$15.000,00 

(quinze mil reais) de receita para a geradora. 

O tempo médio de parada para a substituição de uma peça quebrada 

num gear box é de 6 meses, ou o equivalente a R$2,7milhões de perda 

de fornecimento de energia, sem contar custos extras com guindastes 

e logística. 

Há inúmeros aero geradores parados, causando prejuízos, devido à má condição de lubrificantes / 

lubrificação dos gear boxes. 

Curiosidades: 

1. Não respondemos à pergunta: “Como fazer para que o óleo de alta viscosidade flua para fora 

do redutor (gear box) para ser tratado, sem que o aero gerador interrompa sua operação por 

muito tempo? ” 

NÃO RESPONDEREMOS, este é um dos segredos da solução encontrada para o problema! 

Dica: pense nas aulas de Mecânica dos Fluidos que a solução aparecerá! 

2. Qual a velocidade da ponta da pá da hélice do aero gerador?  

Dica: lembre-se, a rotação é de 15rpm e o comprimento da pá é de 50m. 

 


