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Aspectos tecnológicos e

custos
Mariana Andrade

Superintendência de Projetos de Geração



Turbinas Eólicas (Aerogeradores)

- Pás mais longas > Maior área de varredura

- Maiores capacidades nominais

- Projetadas contra efeito de corrosão e ação das ondas e marés

Características em 

parques eólicos 

Offshore

Evolução das turbinas eólicas Offshore no mundo 

Capacidade nominal, diâmetro do rotor e altura do cubo (Fonte: NREL)

Indicações do mercado mundial:

Comercialização de turbinas com 
potência unitária maior que 10MW 
prevista até o início do ano de 2020



Fabricantes -Turbinas Eólicas

Fabricantes de turbinas eólicas offshore

% Participação no mercado global (Fonte: NREL) No mercado mundial, 5 fabricantes 
são responsáveis por mais de 90% das 

turbinas instaladas (em operação)

Papel importante das empresas 
fabricantes no processo de 

adaptação de novos mercados: 
Experiência e informações específicas 

sobre equipamentos offshore

- Incertezas sobre o processo de adaptação de novos mercados, como: tempo, custos,

características dos equipamentos, etc.

- Desafios em relação a logística de suprimento e manutenção no mar dos equipamentos?



Fundações

Estruturas de Fundação Fixas e Flutuantes (Fonte: Adaptado IRENA, 2018)

Seleção do tipo de fundação feita principalmente pela profundidade da 

água, condições do solo marinho, características das turbinas, experiência da 

cadeia de suprimentos, entre outros.

Profundidade X Distância do porto

Projetos de parques eólicos offshore, 

2001-2017 (Fonte: IRENA, 2018)



Fundações

• Estruturas flutuantes: previsto mercado emergente. Atualmente:
Tecnologia ainda não madura > custos mais elevados.

• Potenciais oportunidades com acesso a locais de maior profundidade e
maior facilidade para a configuração dos parques, além de serem
menos invasivas às atividades do fundo do mar.

• Pelas características dos locais para implantação de eólica offshore, o Japão
está apoiando para o rápido desenvolvimento dessa tecnologia.

Tipos de Fundação no mercado global (Fonte: NREL)

Maioria dos projetos eólicos offshore (cerca 
de 80%) em operação possuem fundações 
do tipo Monopile, e previsão é de que 

permaneça como o tipo de fundação 
dominante, mas deve perder participação de 

mercado para outros tipos, refletindo a 
mudança do setor para locais de águas mais 
profundas e tamanhos maiores de turbinas.

Mudança desacelerada pelo surgimento 
de Monopiles “extra-grandes”, se 
adaptando a profundidades maiores 

(>40m) e ao maior tamanho das turbinas.



Logística e Infraestrutura

• Para o desenvolvimento e sustentabilidade de uma cadeia de suprimentos robusta, é
necessário fornecer a visibilidade do mercado.

• Surgimento de novas cadeias de suprimento no setor eólico offshore pode aumentar a concorrência
(principalmente frente aos fornecedores europeus), e, com isso, reduzir os níveis de custo.

• O setor tem possibilidade de atrair um grupo mais diversificado de participantes, como por
exemplo companhias petrolíferas internacionais, que tem experiência e expertise offshore, como
Statoil/Equinor (Noruega) e Shell (Holanda-Reino Unido).

- Um dos pontos que deve ser analisado em novos mercados é se o potencial de

desenvolvimento de projetos é suficiente para eventual nacionalização de uma cadeia

industrial eólica offshore.?

- Processo repetitivo de transporte e instalação, na etapa de construção

- Infraestrutura portuária necessária para viabilizar as operações

- Embarcações desenvolvidas especificamente para esse uso

Características setor 

eólico Offshore



Custos

Estimativa em 2016:

- entre US$ 109 e US$ 140/kW/ano 

Projeção 2025:

- média de US$ 79/kW/ano 

Nos últimos anos, CAPEX variando entre 
US$ 2.000/kW e US$ 7.000/kW

Variações entre projetos dentro do
mesmo ano por vários fatores, como:

• Profundidade e distância da costa
do local de instalação;

• Tamanho do projeto;

• Tipo de fundação escolhida;

• Falta na cadeia de suprimentos,

• entre outros.

CAPEX - Projetos eólicos Offshore

por projeto e  ponderado pela capacidade (Fonte: NREL)

Valores 

O&M
(Fonte: IRENA)



Custos

40

21

20

19

Turbina eólica

Conexão a rede

Fundação (Obras Civis)

Instalação e Planejamento
73

10

9
7

Comparação entre divisão de custos Projetos eólicos (Fonte: Adaptado IRENA,2016)

OffshoreOnshore

- Maiores custos de fundações e de instalação,

- Maiores custos de transporte das estruturas, 

- Custos adicionais na fabricação dos equipamentos.

Justificativas valor 

CAPEX$



Custos
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Projeção de redução - Média CAPEX em projetos eólicos Offshore

(Fonte: Adaptado IRENA,2016)

Redução projetada de 15% no valor 
médio do CAPEX em 10 anos

Pode ser alcançada por meio de:

• Otimização da tecnologia e dos
processos de instalação;

- Embarcações com plataformas maiores
(mais equipamentos transportados)

- Processos mais eficientes (tempos de
instalação menores e taxas de utilização
maiores);

• Aumento da concorrência dentro da
cadeia de suprimentos, etc.

- Novos mercados poderão replicar as reduções

de custos alcançadas em outros mercados mais

maduros (como por exemplo, o europeu)?



Conexão ao sistema

João Henrique Almeida

Superintendência de Transmissão de Energia



CONEXÕES

• SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

• ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

• CABOS SUBMARINOS

• CUSTOS

• CONEXÃO À REDE BÁSICA



SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

A integração de usinas eólicas offshore ao sistema elétrico normalmente se dá através de sistemas de
transmissão dedicados.

A definição da tecnologia a ser utilizada e dimensionamento dos sistemas é parte inerente ao
empreendimento.

Os sistemas de transmissão em corrente alternada e em corrente contínua são tecnologias bem
estabelecidas e com ampla utilização nos sistemas offshore.

Novas formas de transmissão voltadas à exploração de tais potenciais vêm sendo estudadas, como o modelo
híbrido, utilizando as tecnologias CA e CC, ou através da transmissão CA em baixa frequência (LFAC–Low
Frequency AC)



SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

Sistemas de transmissão em Corrente Alternada

• Vantajosa economicamente para parques com distâncias relativamente próximas à costa.

• Para parques offshore distantes da costa e com grande potências, níveis de tensão mais elevados

são necessários.

• Circuitos de transmissão com comprimento superiores 100 km podem enfrentar

condicionantes técnicos.

Transmissão AC

SE Onshore

Cabos submarinos - até ~ 80 km 
Sistema Elétrico

Geradores
SE Offshore



SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

• As conversoras aumentam substancialmente o custo total de instalação.

• Justificadas para potências elevadas e parques distantes da costa.

• Principais vantagens:

 menor número de cabos isolados e menores perdas elétricas.

 operação assíncrona com a rede, controle do fluxo de potência e limitação das perturbações.

Sistemas de transmissão em Corrente Contínua



• SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

• ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

• CABOS SUBMARINOS

• CUSTOS

• CONEXÃO À REDE BÁSICA



ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

Gravidade

Vantagens

Construída em concreto, sem fixação ao solo

Desvantagens

Custosa para profundidades elevadas

Máxima profundidade

2-30m

Peso Topside

<2000 ton

Requerimento de solo

Sim, solo firme



ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

Gunfleet Sand, source: DONG Energy

Monopile

Vantagens

Menor risco de colisões

Desvantagens

Requer fixação ao solo

Máxima profundidade

2-30m

Peso Topside

<1200 ton

Requerimento de solo

Não



ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

Walney 1, source: DONG Energy

Jacket
Vantagens

Variedade de aplicações

Desvantagens

Requer grande quantidade de aço

Máxima profundidade

2-60m

Peso Topside

<4000 ton

Requerimento de solo

Não



ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

Autoelevação
Vantagens

Instalação facilitada

Desvantagens

Conceito pouco testado

Máxima profundidade

<50m

Peso Topside

<4000 ton

Requerimento de solo

Não



ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

Gravidade Monopile Jacket Autoelevação

Fabricação Simples Simples Complexa Complexa

Problemas de vibração Não Sim Não Sim

CAPEX 1 1 3 3

OPEX 1 2 3 4

Vantagens Construída em 
concreto, sem 
fixação ao solo

Menor risco de 
colisões

Variedade de 
aplicações

Instalação 
facilitada

Desvantagens Fica custosa em 
profundidades 

elevadas

Requer fixação 
ao solo

Requer grande 
quantidade de aço

Conceito pouco 
testado



• SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

• ESTRUTURAS DE SUBESTAÇÕES OFFSHORE

• CABOS SUBMARINOS

• CUSTOS

• CONEXÃO À REDE BÁSICA



CABOS SUBMARINOS

Sistema CA – Cabos single-core CC – Operação bipolar – 2 cabos single 
Core

Tipo de isolante XLPE LPOF Mass imp. Paper XLPE HPTE

Máxima Tensão 500 kV 500 kV ±525 kV ±2501/600 kV ±600 kV

Máxima Potência 1500 MVA 1500 MVA 2400 MW 3000 MW 3400 MW

Máximo comprimento (km) 100 60 Ilimitado Ilimitado Ilimitado

1 – Para tecnologia LCC até 250 kV



• SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
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CUSTOS

Os custos da infraestrutura de transmissão para parques offshore pode variar de 15 a 30% dos
custos totais.

IRENA - International Renewable Energy Agency, “Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series Wind Power”, Volume 1: Power Sector, Issue 5/5, Junho 2012.



CUSTOS

A escolha da tecnologia aplicada tem forte relação com as características do
empreendimento.

Wind Power in Power Systems  - Royal Institute of Technology -Stockholm, Sweden
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CONEXÃO À REDE BÁSICA

As condições de acesso à rede de transmissão ou de distribuição merecem
especial atenção no que se diz respeito:

Ao porte dos parques, que tendem 
a apresentar potências elevadas 
podendo superar facilmente as 

capacidades de escoamento da rede 
dos pontos de conexão disponíveis.

À topologia e as tecnologias de 
transmissão utilizadas nos sistemas 

de conexão, que podem impactar de 
diferentes formas o desempenho 

elétrico da rede. 

Ao acesso físico às instalações 
existentes e/ou planejadas, que pode 
requerer a implantação de linhas de 
conexão com extensão significativa 

e que atravessam regiões com 
elevada complexidade 

socioambiental.



CONEXÃO À REDE BÁSICA

A implantação de empreendimentos eólicos offshore traz um desafio adicional para as ampliações e reforços 
sistêmicos que possibilitem o escoamento da energia.

Além das avaliações de impacto local, realizados pelos próprios empreendedores durante o processo de 
acesso, será necessário realizar análises específicas dos impactos sistêmicos e, eventualmente, das 
expansões das interligações regionais. 

Para a realização dos estudos prospectivos, são necessárias informações sobre os potenciais projetos, levando 
em conta localização, características dos sistemas de conexão, níveis de curto-circuito das plantas, dentre 
outros aspectos técnicos.



Aspectos ambientais

Mariana Espécie

Superintendência de Meio Ambiente



Desenvolvimento do capítulo

Impactos 
ambientais

Outros 
instrumentos de 
gestão ambiental

Licenciamento 
ambiental



Impactos ambientais (I)

Descomissionamento*OperaçãoInstalaçãoPlanejamento

https://www.energyst.com/solutions/offshore-wind/

https://www.energyst.com/solutions/offshore-wind/


Impactos ambientais (II)

Atividades 

associadas

Infraestrutura 

associada

https://www.dnvgl.com/energy/feature-articles/project-certification.html

https://www.cleanegroup.org/wp-content/uploads/NWRC-webinar-slides-6.6.2017.pdf

https://www.dnvgl.com/energy/feature-articles/project-certification.html
https://www.cleanegroup.org/wp-content/uploads/NWRC-webinar-slides-6.6.2017.pdf


Impactos ambientais (III)

Medidas de mitigação

Meio SocioeconômicoMeio Biótico Meio Físico

Impactos sobre a 

abrasão e o transporte 

de sedimentos marinhos

Impactos sobre a 

disponibilidade de 

recursos pesqueiros e 

prática da pesca

Impactos sonoros 

sobre mamíferos 

marinhos e peixes



Licenciamento ambiental (I)

- Atuação dos órgãos intervenientes

- Entendimentos para contextos específicos (p. ex., lagos)

- Subsídios técnicos para uma eventual criação de normativa 

específica

- Documentos de referência para outros países

- Relação entre ações e atividades geradoras de impacto 

ambiental

- Análise dos TRs emitidos pelo Ibama

Termos de Referência 

(TRs)

Interações com equipe da DENEF/Ibama

Arcabouço 

legal/normativo 

vigente



201820172016

Licenciamento ambiental (II)

Complexo Eólico 

Offshore Caucaia

Complexo Eólico 

Offshore Asa Branca

Planta Piloto Eólica 

Offshore Petrobras

Fonte: Ficha de Caracterização da Atividade

(FCA) - Ibama

Disponível em: http://ibama.gov.br/components/formularios/consulta_empreendimentos.php



Outros instrumentos de gestão ambiental (I) 

DinamarcaAlemanha 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/physical_planning_of_wind_power.pdf

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/BSH-Informationen/BSH-Flyer/Raumordnung_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=6

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014032003&table_name=loi

Bélgica

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/physical_planning_of_wind_power.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/BSH-Informationen/BSH-Flyer/Raumordnung_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014032003&table_name=loi


Outros instrumentos de gestão ambiental (I) 

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_P2_cle5b66ba-1.pdf

França Reino UnidoNoruega

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_47.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/504874/OESEA3_Non-technical_summary.pdf

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_P2_cle5b66ba-1.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_47.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504874/OESEA3_Non-technical_summary.pdf


Outros instrumentos de gestão ambiental (II) 

É necessário para o 

contexto brasileiro?

Avaliação Ambiental 

Estratégica?

Zoneamento 

ambiental?

Qual instrumento é 

o mais adequado?

Não Sim

Brasil



Aspectos legais e 

regulatórios
Cristina Falcão

Consultoria Jurídica



Critérios de seleção de interessados

MODELO OPEN DOOR: não há competição para a outorga do uso de áreas para exploração de potencial
eólico marítimo ao particular. Os interessados, desejando estabelecer um parque eólico em uma área
específica que não coincida com aquelas já constantes do zoneamento realizado pelo Estado, apresentam a
este os seus projetos, que são analisados. Caso concedida a permissão, o empreendedor pode efetivar os
estudos preliminares, o que inclui a obtenção de licença ambiental. Tem previsão legal na Dinamarca.

Modelo “First come, first served” (FCFS): também aqui não há competição para a outorga do uso de áreas
para exploração de potencial eólico marítimo ao particular. Neste modelo, o Estado, em regra, fica
responsável pelo levantamento do potencial e pelo zoneamento das áreas e coloca algumas informações à
disposição dos interessados, que submetem seus projetos para que sejam avaliados de acordo com os
critérios regulatórios. É o sistema adotado na Alemanha, que se encontra em transição para a adoção de
procedimento competitivo. Já foi adotado no Reino Unido e na Holanda.

MODELO LICITAÇÃO/LEILÃO: deve ser entendido como um procedimento competitivo. É adotado na
Bélgica, no Reino Unido, na França, na Dinamarca, na Holanda, na China e nos Estados Unidos. A Alemanha,
conforme já mencionado, se encontra em regime de transição para esse sistema.



A experiência internacional

Processo

público 

objetivo

FCFS (first

come, first

served)/ 

Open door

Reino Unido: adotou o modelo FCFS apenas na primeira rodada.

Alemanha: está em fase de transição para o modelo de leilões.



Arcabouço legal – Serviços de energia elétrica

• Competência da União para explorar, direta ou indiretamente, serviços e
instalações de energia elétrica (art. 21, XII,“b”)

• Competência privativa da União para legislar sobre energia. (art. 22, IV)

• Princípio licitatório na prestação de serviços públicos (art. 175).

Constituição

• Lei nº 8.987/1995 – Lei de Concessões

• Lei nº 9.074/1995 – Outorgas e prorrogações das concessões e permissões

• Lei nº 10.848/2004 – Comercialização de Energia Elétrica
Plano legal

• Decreto nº 2.655/1998 – Exploração dos serviços de energia elétrica

• Decreto nº 5.163/2004 – Comercialização de energia elétrica

• Decreto nº 2.003/1996 – Autoprodutor e Produtor Independente

• Resolução Normativa ANEEL nº 391/2009 (energia eólica offshore?)

Plano infralegal



Arcabouço legal – Domínio público

• Bens da União (art. 20)

• Lagos em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (inciso III)

• Recursos naturais da plataforma continental e da ZEE (incisoV)

• Mar territorial (incisoVI)

• Princípios da Administração Pública e princípio da competitividade (art. 37, caput e XXI)

Constituição

• Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM)

• Lei nº 8.617/1993 - definições do mar territorial, da ZEE e da plataforma continental (arts.
1º, 6º e 11).

• Lei nº 9.636/1998 - Cessão de uso precedida, em regra, de licitação (art. 18, §§ 2º e 5º)

• Lei nº 13.139/2015 - Competência da SPU para autorizar o uso do espaço subaquático
necessário à passagem de cabos (art. 4º, caput).

Plano legal

• Decreto nº 1.265/1994  - Política Marítima Nacional 

• Decreto nº 5.377/2005 - Política Nacional para os Recursos do Mar)

• Portaria nº 76/2018  - Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa (Procosta) 

• Portaria SPU nº 404/2012

Plano infralegal



Arcabouço legal –Ambiental

• Preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras (art. 225).Constituição

• Lei Complementar nº 140/2011 (art. 7º, XIV,“b”).

• Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981)

• Convenção sobre Diversidade Biológica

• Acesso ao patrimônio genético brasileiro (Lei nº 13.123/2015)

Plano legal

• Política Nacional de Biodiversidade (Decreto nº 4.339/2002)

• Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008 (procedimento do licenciamento ambiental
federal)

• Resolução CONAMA nº 279/2001 (Licenciamento ambiental simplificado. Pequeno
impacto)

• Resolução CONAMA nº 462/2014 - fonte eólica em superfície terrestre

• Resolução CONAMA nº 01/1986 (art. 2º, XI : usinas > 10MW).

• Portaria Interministerial nº 60/2015

• Resolução CONAMA nº 237/1997 (art. 4º): competência do IBAMA para o licenciamento
com significativo impacto ambiental no mar territorial, na plataforma continental e na ZEE.

Plano infralegal



Órgãos e entidades envolvidas

ENTIDADE / ÓRGÃO SIGLA

Ministério de Minas e Energia MME

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL

Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS

Ministério do Meio Ambiente MMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade ICMBio

Fundação Nacional do Índio FUNAI

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN

Fundação Cultural Palmares FCP

Agência Nacional de Aviação Civil ANAC

Comando da Aeronáutica COMAER

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Secretaria de Patrimônio da União SPU/ME

Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ

Marinha do Brasil MB

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca SEAP/PR
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Obrigado!
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Dúvidas ou sugestões 

sobre esta apresentação?

Acesse: http://bit.ly/EPE_2


