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RESUMO 
 

O uso da energia cinética provinda dos ventos para a produção de energia elétrica é 
uma das mais relevantes alternativas, por ser de fonte renovável e proporcionar 
baixos impactos socioambientais e econômicos. Com o aumento das emissões de 
Gases de Efeito Estufa, há o interesse à implantação de energias renováveis para 
que haja uma transição energética mais acelerada nas matrizes elétricas mundiais, a 
fim de reduzir a emissão de gases poluentes pelo setor de energia elétrica. Tendo 
em vista este cenário, a energia eólica tem apresentado um elevado crescimento 
mundial, sendo no Brasil a segunda fonte renovável mais utilizada para geração de 
energia na matriz elétrica. A energia eólica offshore é uma alternativa que permite 
dar continuidade a esta expansão e atualmente já é uma realidade em muitos países 
e se estima que em poucos anos seja tão competitiva quanto à geração onshore. 
Este trabalho tem como objetivo fazer o levantamento de alguns dos aspectos 
técnico, econômico, ambiental e social, que compõem a geração eólica offshore, e 
apresentar um panorama acerca do potencial elétrico offshore no Brasil. Neste 
sentido, é realizada uma pesquisa bibliográfica em formato exploratório, com 
levantamento de informações mediante referências teóricas existentes, 
possibilitando maior familiaridade e disseminação do assunto. A abordagem deste 
trabalho é feita de forma descritiva apresentando uma análise crítica acerca da 
geração eólica offshore. Com base neste estudo, busca-se apresentar o estado-da-
arte da produção de energia elétrica por meio do aproveitamento eólico offshore. 
Registra-se que a utilização dessa fonte de geração, vem crescendo 
exponencialmente apesar dos custos ainda elevados em relação à onshore, no 
entanto na medida em que a tecnologia avança, os custos tendem a serem 
reduzidos. Um dos pontos mais relevantes do sistema offshore são a baixa 
rugosidade da superfície, o que proporciona uma disponibilidade de ventos com 
maiores velocidades e de comportamento perene, melhorando, portanto, a qualidade 
do recurso eólico, além da característica dos parques offshore gerarem mais energia 
durante o dia comparando-se à onshore, o que coincide com a demanda de energia 
elétrica. No desenvolvimento do trabalho, ao realizar a análise do mapeamento do 
potencial eólico offshore brasileiro evidencia-se que o país apresenta uma extensa 
área litorânea com significativo potencial eólico, o que o credencia e possibilita a 
maximização da produção de energia limpa. 
 
Palavras-chave: Energia Eólica Offshore. Offshore. Energia Eólica. Potencial Eólico 
Offshore Brasileiro. 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The use of kinetic energy from wind to produce electricity is one of the most relevant 
alternatives, for being a renewable source and providing low socio-environmental and 
economic impacts. With the increase in greenhouse gas emissions, there is interest 
in the deployment of renewable energy so that there is a more accelerated energy 
transition in the world's electricity matrices, in order to reduce the emission of 
pollutant gases by the electric power sector. In view of this scenario, wind energy has 
presented a high growth worldwide, and in Brazil it is the second most used 
renewable source for energy generation in the electric matrix. Offshore wind energy 
is an alternative that allows for the continuity of this expansion and is currently a 
reality in many countries and it is estimated that in a few years it will be as 
competitive as onshore generation. This work aims to survey some of the technical, 
economic, environmental, and social aspects that make up offshore wind power 
generation, and to present an overview of the offshore electric potential in Brazil. To 
this end, a bibliographical research is carried out in an exploratory format, with 
information survey through existing theoretical references, enabling greater familiarity 
and dissemination of the subject. The approach of this work is descriptive, presenting 
a critical analysis of offshore wind power generation. Based on this study, the aim is 
to present the state-of-the-art in the production of electric energy using offshore wind 
power. The use of this generation source has been growing exponentially, despite 
the fact that costs are still high compared to onshore generation. However, as 
technology advances, costs tend to be reduced. One of the most relevant points of 
the offshore system is the low roughness of the surface, which provides the 
availability of winds with higher speeds and perennial behavior, thus improving the 
quality of the wind resource, in addition to the fact that offshore farms generate more 
energy during the day compared to onshore, which coincides with the demand for 
electricity. In the development of this work, the analysis of the mapping of the 
Brazilian offshore wind potential shows that the country has an extensive coastal 
area with significant wind potential, which accredits it and enables the maximization 
of the production of clean energy. 

Keywords: Offshore Wind Energy. Offshore. Wind Power. Brazilian offshore wind 
power. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da sociedade, possibilitando melhorias na qualidade e no padrão de vida das 

pessoas. Tendo em vista o crescimento populacional e as necessidades modernas, 

a demanda de energia aumenta de forma acelerada, e desta forma a oferta tende a 

acompanhar esse aumento, porém, não necessariamente na mesma proporção.  

Por ser indispensável para desenvolvimento e crescimento da economia, 

é necessário o planejamento da oferta de energia elétrica de maneira que atenda a 

demanda de forma eficiente e que as eventuais consequências negativas, 

principalmente socioambientais sejam reduzidas. Segundo um estudo do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (2020), as emissões globais de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) aumentam em média 1,4% ao ano desde 2010, sendo 

cerca de 25% proveniente do setor de eletricidade e aquecimento. 

A fim de reduzir a emissão de gases poluentes pelo setor de energia 

elétrica, um dos planos de ação possíveis de serem realizados é o incentivo à 

implantação de energias renováveis, para que haja uma transição energética mais 

acelerada nas matrizes energéticas mundiais, e as metas de redução de emissão de 

dióxido de carbono (CO2) sejam alcançadas. Ainda assim, a incorporação de 

geração de energia com base em fontes renováveis no sistema elétrico, apesar de 

diminuir, não elimina ocorrências prejudiciais ao meio ambiente e sociedade, 

revelando então que não há fontes de energia que sejam completamente livres de 

implicações nocivas. Para que a diversificação de recursos energéticos seja 

explorada minimizando os impactos negativos, esta deve ser efetuada com base em 

estudos e planejamentos integrados. 

Dentre as fontes de energia renováveis, têm-se a geração eólica offshore, 

que consiste na implantação de aerogeradores que aproveitam a intensa velocidade 

de vento fora da costa, em alto mar ou também em rios e lagos. A geração eólica, 

por possuir comportamento aleatório de intensidade e direção do vento, resultando 

em uma característica probabilística para o recurso eólico, faz com que o sistema 
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eletroenergético não possa ser suprido com exclusividade por essa fonte, sendo, 

portanto, considerada complementar às demais fontes primárias de energia.  

O Brasil é um país favorecido por seu alto potencial energético por meio 

de fontes naturais e tratando-se de recursos eólicos em determinadas regiões do 

país há uma complementariedade entre a fonte eólica e a fonte hídrica, principal 

recurso energético do setor elétrico brasileiro. Devido à extensa área territorial e 

faixa litorânea, o investimento do país na exploração e implementação dessas 

usinas fora da costa promete maximizar a produção de energia em conjunto com as 

instalações onshore. 

Para que seja possível explorar o recurso é importante a elaboração do 

planejamento que abranja além dos aspectos técnicos, os econômicos, ambientais e 

sociais, a fim de ponderar os resultados e consequências previstas. 

1.1 Definição do Problema 

Por ser importante a diversificação de recursos energéticos e com a 

necessidade de expansão da fonte eólica offshore, somados a extensão do litoral 

brasileiro, assim como a redução de impactos negativos, principalmente ambientais, 

este trabalho pretende apresentar o estado-da-arte de fazendas eólicas offshore, por 

meio da coleta e apreciação de informações técnicas, econômicas, sociais e 

ambientais. Desse modo, a questão principal abordada neste trabalho é sobre qual 

seria o estado atual do mapeamento da potencialidade offshore na costa brasileira. 

1.2 Justificativa 

Um motivo importante que justifica expandir a execução de estudos para 

alternativas de geração eólica, é o elevado crescimento dessa fonte de geração no 

Brasil e no mundo. Conforme publicado pela ABEEólica (2021), a fonte eólica é a 

segunda fonte renovável mais utilizada para geração de energia na matriz elétrica do 

Brasil, atingindo a marca de 19 GW de capacidade instalada. Em 2020, o terceiro 

país a instalar mais energia eólica no mundo. A alternativa offshore contribui para 

que essa expansão continue.  
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A constante busca pela redução da emissão de gases poluentes na 

atmosfera também é um ponto significativo para que os estudos eólicos perpetuem, 

sendo que, a utilização de geração com recursos naturais e renováveis permite a 

diminuição do uso da geração térmica, principal responsável pela emissão de GEE. 

1.3 Objetivo Geral 

Efetuar uma análise crítica e apresentar o estado-da-arte da produção de 

energia elétrica por meio do aproveitamento eólico offshore considerando os 

aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais, por meio de estudos recentes. 

1.4 Objetivos Específicos 

Definem-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar o conceito de geração eólica offshore; 

b) Apresentar o panorama atual da geração eólica offshore no mundo e 

no Brasil; 

c) Apontar o potencial e capacidade de geração de energia elétrica 

offshore mundial e nacional; 

d) Expor características físicas e tecnológicas dos aerogeradores 

offshore; 

e) Analisar impactos causados por fazendas eólicas offshore; e  

f) Elucidar características econômicas da distribuição de custos. 

1.5 Metodologia 

Este trabalho tem como modalidade pesquisa bibliográfica. Foram 

realizados levantamentos de informações mediante referências teóricas como 

artigos científicos, dissertações, teses, relatórios periódicos de instituições e órgãos 

públicos, websites, livros a fim de obter conhecimento sobre o assunto escolhido de 

modo a dar início a uma abordagem introdutória acerca de geração eólica offshore. 
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A pesquisa realizada é caracterizada como um estudo exploratório, o qual 

se utiliza de um processo de pesquisa flexível, possibilitando levar em consideração 

uma série de aspectos relativos ao tema escolhido, uma vez que busca 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito” (GIL,1987, p.41).  Por se tratar de um assunto que tem assumido grande 

visibilidade e vem sendo bastante estudado, há a possiblidade de fazer uma ampla 

coleta de informações para a realização de uma abordagem descritiva a fim de fazer 

uma análise crítica a respeito da geração eólica offshore.  

1.6 Estrutura do trabalho 

O conteúdo deste trabalho está dividido em 4 (quatro) capítulos, sendo o 

primeiro capítulo com a apresentação da contextualização do tema, seguido da 

definição do problema, justificativa e objetivos gerais e específicos. 

No segundo capítulo, trata-se de todo estudo da literatura, que é 

abordado de forma extensiva, começando com histórico e cenário mundial da 

energia eólica offshore, também engloba os assuntos e temas pertinentes para a 

compreensão do trabalho, sendo apresentados resumidamente alguns dos principais 

conceitos acerca do recurso eólico e preceitos matemáticos, seguidos dos principais 

componentes da estrutura de um sistema para geração de energia eólica offshore, 

elementos para análise da confiabilidade. Ainda, aborda os aspectos 

socioambientais com impactos acerca da instalação de usinas eólicas no mar, com 

algumas ações a fim de mitigar a ocorrência de situações problemáticas, bem como 

um cenário com aspectos econômicos para empreendimentos offshore. 

O terceiro capítulo apresenta uma análise do estado-da-arte da estimativa 

do potencial eólico na costa do Brasil, com noções de licenciamento ambiental, 

projetos de empreendimentos em processo de autorização para construção no litoral 

brasileiro, e ainda estudos realizados por meio de diferentes metodologias de 

obtenção de dados para análise do potencial eólico nas regiões de lagos e mar 

brasileiro. 

Por fim, no quarto capítulo, apresentam-se as considerações finais do 

trabalho seguidas de sugestões para projetos e pesquisas futuras. 
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2 ENERGIA EÓLICA OFFSHORE 

A energia eólica consiste em aproveitar a energia cinética dos ventos e 

transformá-la em energia mecânica e então em eletricidade por meio de 

aerogeradores. A energia elétrica produzida por meio dos ventos não libera resíduos 

ou gases poluentes na atmosfera, desta forma se apresenta como uma potencial 

alternativa às fontes fósseis. 

Para geração eólica offshore, o local de implantação de turbinas eólicas é 

ao longo da costa marítima, geralmente não ocupando áreas terrestres habitáveis. 

Segundo Esteban et al. (2010), alguns fatores são motivadores no surgimento e 

desenvolvimento desta alternativa de geração de energia; dentre eles a escassez 

em extensão de terras para instalação de parques em alguns países, o potencial 

eólico offshore mais elevado em relação ao onshore, redução de impactos 

ambientais e o transporte das grandes estruturas dos aerogeradores ser mais 

atrativo por eliminar as limitações de espaço em estradas. O ambiente offshore 

também conta com ventos mais perenes com melhores velocidades em relação às 

instalações onshore. 

2.1 Histórico 

Os conceitos primários de aerogeradores offshore foram apresentados, 

em meados de 1930, com a primeira proposta de rotores eólicos em funcionamento 

sobre as águas, sendo desenvolvido por Hermann Honnef, que foi considerado 

vanguardista da energia eólica. A proposta da instalação offshore consistia em uma 

estrutura de multirotor sob um pontão ancorado ao fundo do mar que, conforme 

havia mudanças de direção do vento, ela se alinhava automaticamente, conforme 

Figura 1 (MUSIAL; RAM, 2010; KHAMMAS, 2010). 
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Figura 1 - Multirotor para geração eólica offshore, Hermann H., 1932 

 

Fonte: Khammas (2010) 

 

Na década de 70, conforme Câmara (2019), Willian Heronemus, professor 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology), deu início aos estudos para 

implantação de parques eólicos offshore. Rogers et al. (2000), citam que em 1972, 

Heronemus propôs plataformas flutuantes para águas profundas com múltiplos 

rotores para a produção de eletricidade ou hidrogênio, conforme ilustrado na Figura 

2. 

Figura 2 - Multirotor em plataforma flutuante, Heronemus, 1972 

 

Fonte: Rogers et al. (2000) 
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Ainda de acordo com Câmara (2019) e Esteban (2010), a primeira turbina 

a ser instalada no mar foi na Suécia em 1990, uma torre de estrutura em tripé com 

capacidade de 220kW, à 350m da costa e com águas à uma profundidade de 7m. 

Segundo Trapp (2009) a primeira fazenda eólica offshore instalada no 

mundo foi em Vindeby, Dinamarca, em 1991, tendo um total de 11 turbinas, 

geradoras e capacidade total de 4,95MW. Esta, de acordo com Silva (2019), 

Offshore-Windindustry (2021), 4COffshore (2017) e Câmara (2019), foi, em 2017, 

descomissionada após 26 anos de operação gerando um total de 243GWh. Em 

2000, a primeira fazenda eólica foi instalada em mar aberto a 1km da costa em 

Blyth, na Inglaterra, em águas de 8m de profundidade. Também segundo Trapp 

(2009), na costa nordeste da Escócia foi realizada a primeira instalação de turbinas 

em profundidades intermediárias (superiores a 30m).  

Câmara (2019) traz que em 2019, Waney Extension, a maior fazenda em 

capacidade de geração, com um total de 659MW, pertencia ao mar da Irlanda. E que 

até 2022, na costa do Reino Unido, o parque Hornsea Project Two será construído 

pela empresa Ørsted com previsão de fornecimento de aproximadamente 1,4GW. 

2.2 Cenário Mundial 

As energias renováveis exploradas no espaço marítimo enfrentarão um 

vasto crescimento global de capacidade, devido à redução de custos e avanço da 

tecnologia, bem como exercerão um papel fundamental na transformação mundial 

da energia (EPE, 2020).  

De acordo com Esteban (2010), entre 1990 e 2007 houve um crescimento 

da capacidade total instalada no mundo, de 0GW a aproximadamente 1,1GW, sendo 

Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Suécia os países com mais potencial em 

operação no início de 2009. 

Segundo o relatório anual Global Wind Energy Council (GWEC, 2020), o 

aumento das instalações eólicas offshore no mundo, entre os anos 2015 e 2019, foi 

de 2,7 GW, representando um aumento na participação de mercado de 5% para 

10%, em novas instalações globais, neste período. No mundo, graças aos avanços 

tecnológicos, reduções de custo e fortes esquemas de suporte em alguns países, a 

capacidade instalada para usinas eólicas offshore teve um crescimento exponencial, 
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de 2 GW em 2009 chegando a somar próximo dos 30 GW em 2019 e atualmente, 

com dados do GWEC (2021) em 2020 o total atingiu cerca de 35,3 GW, um 

crescimento de quase 21% em relação ao ano anterior, concentrados principalmente 

em Reino Unido, China, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Bélgica. A Figura 3 

mostra o salto da capacidade instalada acumulada entre 2000 e 2020, no mundo.  

 

Figura 3 – Capacidade eólica offshore acumulada [GW] entre 2000 e 2020 

 

Fonte: Adaptado de IRENA (2021b) 

 

No gráfico, em vermelho, nota-se que a China desde 2015 vem 

praticamente dobrando a capacidade instalada em seu território para geração eólica 

offshore. Em 2019, a capacidade global instalada em novas instalações foi de 

6,2GW e em 2020 foi de 6,1GW. Na Tabela 1, estão apresentadas a capacidades 

eólicas offshore de novas instalações em 2020 e a total instalada no mundo até final 

de 2020, destacando os principais mercados. 
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Tabela 1 – Capacidade Eólica Offshore [MW], 2020 

 

Fonte: Adaptado de GWEC (2021) 

 

Os registros de novas instalações eólicas offshore no mundo somaram 

aproximadamente 6,1GW, dos quais 51,4% pertencem ao continente asiático, sendo 

a China a responsável por 98,1% no continente, e 48,4% pertencentes à Europa, 

com a contribuição de 50,1% da Holanda, 24% Bélgica e 16,45% do Reino Unido, 

finalizando o ano de 2020 com um total global instalado de aproximadamente 

35,3GW. Deste total, a Europa lidera com mais de 70% da capacidade, seguida da 

Ásia com quase 30%. Ou seja, o uso de energia eólica offshore se resume, 

basicamente, à Europa e Ásia. 

É possível observar, pela Tabela 1, que a Dinamarca não teve novas 

instalações em 2020, enquanto a China teve um aumento em instalações 

correspondente a 44% do total registrado em 2019, para o seu território, e ainda 

representa 96% da capacidade total instalada da Ásia-Pacífico. De acordo com o 

GWEC (2021), a China lidera em novas instalações pelo terceiro ano consecutivo. 

Dessa forma, a China está se transformando no principal mercado eólico offshore no 

mundo. 

Segundo GWEC (2021), estima-se que a capacidade de novas 

instalações no mundo para geração de energia eólica offshore quadruplique em 
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2025, assim fazendo com que entre 2021 e 2025 sejam adicionados mais de 70GW 

no total global. Essa projeção de incremento de potência se baseia nas seguintes 

estimativas: 

 a queda acentuada no Custo Equalizado de Energia (LCOE - Levelized 

Cost of Energy) para energia eólica offshore; 

 o possível aumento das metas eólicas para geração offshore em alguns 

países da Europa, América Norte e Ásia; 

 a expectativa para parques eólicos flutuantes; e 

 o papel que a geração eólica offshore terá na transição energética de 

combustíveis fósseis para renováveis. 

Levando-se em consideração o exposto até então, percebe-se que o 

aproveitamento eólico offshore apesar de ser recente já foi idealizado há algumas 

décadas, e vem sendo consolidado há poucos anos. Os países europeus, pioneiros 

na tecnologia, junto aos países localizados no oriente, vêm apresentando grande 

avanço na expansão da capacidade de geração de energia eólica offshore.  

Então, para que haja possibilidade de exploração do recurso eólico em 

ambiente marinho, se faz necessário o entendimento dos aspectos fundamentais 

que implicam o sistema offshore como um todo. Para tanto, na sequência deste 

trabalho, são analisados resumidamente alguns dos principais conceitos referentes 

aos princípios da energia eólica, abordando acerca do recurso eólico e preceitos 

matemáticos e estatísticos quanto ao aproveitamento deste recurso. Posteriormente, 

também de forma resumida, são apresentados os principais componentes, 

equipamentos que compõem a estrutura de um sistema para geração de energia 

eólica offshore bem como elementos considerados para análise da confiabilidade.  

2.3 Recurso Eólico 

O sistema de geração de energia eólica tem como recurso primário o 

vento. Os ventos são formados graças às diferenças de pressão do ar acima de 

superfícies da camada terrestre. As superfícies possuem composições químicas e 

seus calores específicos distintos, isto é, diferentes níveis de absorção de calor. 

Assim, conforme uma superfície absorve energia em forma de calor proveniente do 
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sol e aumenta sua temperatura, o ar acima dela forma uma região de baixa pressão. 

Por outro lado, uma superfície próxima com calor específico diferente, isto é, que 

absorve uma quantidade de calor maior sem mudar sua temperatura de forma tão 

abrupta quanto a mencionada anteriormente, faz com que o ar acima forme uma 

região de maior pressão. O ar tem como propriedade o seu deslocamento de uma 

zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, gerando assim, o fenômeno 

que conhecemos como vento (PIDWIRNY, 2006; GRIMM, 1999). 

2.3.1 Potência disponível no vento 

O potencial eólico consiste na energia cinética presente nas massas de ar 

em movimento a uma determinada velocidade por unidade de tempo que se desloca 

perpendicularmente a uma sessão transversal correspondente à área de varredura 

das pás do rotor (CUSTÓDIO, 2013; ACUNHA JR; ALMEIDA, 2006). 

A potência disponível no vento pode ser descrita pela Equação 1. 

𝑃𝑣 =
1

2
 𝜌 𝐴 𝑣³ 

(1) 

Onde: 

𝑃𝑣 = potência do vento [W]; 

𝜌 = massa específica do ar [kg/m³]; 

𝐴 = área da seção transversal [m²]; 

𝑣 = velocidade do vento [m/s]. 

A potência do vento pode ser expressa por unidade de área transversal, 

denominada densidade de potência 𝐷𝑃: 

𝐷𝑃 =
𝑃𝑣

A
=

1

2
 𝜌 𝑣³ 

(2) 

Conforme a Equação 2, a densidade de potência [W/m²] indica a potência 

disponível do vento por unidade de área, esta podendo ser a área abrangida pelo 

conjunto das pás e rotor de um aerogerador, sendo função da velocidade do vento e 

da massa específica do ar no local (CUSTÓDIO, 2013). 
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A massa específica do ar varia com a temperatura e a pressão e é 

definida pela Equação 3: 

𝜌 =
P

R . T
  

(3) 

Onde: 

𝑃 = Pressão atmosférica [Pa]; 

𝑅 = Constante do ar [287 J/kg.K]; 

𝑇 = Temperatura ambiente [K]; 

Um parâmetro que também é importante na análise da potência é o 

Coeficiente de Potência (𝐶𝑃) ou eficiência do rotor, que representa o nível de 

rendimento de uma turbina eólica. É definida pela razão entre potência extraída pela 

turbina e a potência disponível no vento, conforme Equação 4 (CUSTÓDIO, 2013; 

LIMA; GUIMARÃES JR; PAULA, 2011): 

𝐶𝑃 =
𝑃𝑡

𝑃𝑣
=  

𝑃𝑡

1
2  𝜌𝐴𝑣³

 
(4) 

A energia cinética não pode ser aproveitada na sua capacidade total 

pelas turbinas, visto que parte do vento é desperdiçado com o vento à jusante da 

turbina. O máximo que uma turbina pode extrair da potência do vento é 59,3%. 

Assim, potência de uma turbina eólica é definida pela Equação 5 (CUSTÓDIO, 2013; 

LIMA; GUIMARÃES JR; PAULA, 2011): 

𝑃𝑡 =  
1

2
 𝐶𝑃 𝜌 𝐴 𝑣³ 

(5) 

2.3.2 Rugosidade 

O conceito de rugosidade está relacionado às características da superfície 

e aos obstáculos do terreno. Quanto maior a quantidade de irregularidades no solo 

maior o nível de rugosidade. Este nível é determinado pelo tamanho e distribuição 

das irregularidades que compõe a superfície. Usualmente, a rugosidade é 

determinada em uma escala de comprimento denominada comprimento de 

rugosidade 𝑧0 equivalente à altura média das saliências do solo, responsáveis pela 
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força de atrito que se opõe ao movimento da massa de ar, resultando em redução 

da velocidade do vento próximo à superfície do solo. Na altura do comprimento de 

rugosidade a velocidade do vento é nula. (CUSTÓDIO, 2013; PINTO, 2017). 

Custódio (2013) traz que Lettau (1969) determinou uma relação entre os 

elementos de rugosidade e comprimento de rugosidade, e que esta tem sido 

referência em grande parte dos estudos de energia eólica. Esta relação é dada pela 

Equação 6. 

𝑧0 = 0,5
ℎ. 𝑆

𝐴ℎ
 

(6) 

Onde: 

ℎ = altura do elemento de rugosidade [m]; 

𝑆 = seção transversal, na direção do vento, do elemento de rugosidade 

[m²]; 

𝐴ℎ = área horizontal média dos elementos de rugosidade com distribuição 

uniforme [m²]. 

2.3.3 Camada limite atmosférica 

Em seu livro, Custódio (2013) explica que 

o atrito do ar com a superfície da terra resulta numa força horizontal sobre o 
movimento do ar que produz um retardo do fluxo nas proximidades do solo. 
Esta força decresce com o aumento da altura, tornando-se desprezível 
acima de uma determinada altura, chamada de camada limite, onde há o 
balanço de forças sem o atrito (CUSTÓDIO, 2013, p.127). 

 

A Figura 4 ilustra esse comportamento do vento, mostrando a camada 

limite atmosférica. Acima da camada limite tem-se a atmosfera chamada de 

atmosfera livre. A camada limite atmosférica apresenta centenas de metros de altura 

acima do solo, podendo ultrapassar a 1 km. 
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Figura 4 - Camada limite atmosférica 

 

Fonte: Custódio (2013) 

Visto que a rugosidade interfere na velocidade do vento, Custódio (2013) 

exemplifica que sobre a terra, a velocidade do vento pode alcançar em torno de 40% 

do vento na atmosfera livre, enquanto sobre a água chega a 70%, pois a rugosidade 

da água é menor, resultando em menor atrito ao fluxo de ar (vento). O comprimento 

de rugosidade sobre a água é da ordem de 0,0002 metros (CUSTÓDIO, 2013). 

O vento que está dentro da camada limite é de interesse direto para os 

estudos de energia eólica e o projeto de turbinas eólicas. Acima da camada limite 

atmosférica, ou na atmosfera livre, circula um vento livre da influência do solo, 

chamado de vento geostrófico (CUSTÓDIO, 2013). 

2.3.4 Velocidade com influência da altura 

Ainda segundo Custódio (2013), a velocidade do vento em função da 

altura pode ser representada por uma função logarítmica ou exponencial, que 

reproduz a camada limite atmosférica. 

O comportamento logarítmico é representado pela Equação 7. 

𝑣1

𝑣2
=

 ln (
ℎ1

𝑧0
)

ln (
ℎ2

𝑧0
)

 

(7) 



27 

 

Onde: 

ℎ1 = altura do solo no ponto 1 [m]; 

ℎ2 = altura do solo no ponto 2 [m]; 

𝑣1 = velocidade do vento no ponto 1 [m/s]; 

𝑣2 = velocidade do vento no ponto 2 [m/s]; 

𝑧0 = comprimento de rugosidade no local [m]. 

Ou seja, pode-se determinar a velocidade do vento numa determinada 

altura, sabendo-se sua velocidade em outra altura, e a rugosidade do solo no local. 

A outra forma de determinação da velocidade do vento em alturas 

diferentes é pelo perfil exponencial, conhecida por Lei da Potência, dada pela 

Equação 8. 

𝑣2 = 𝑣1 (
ℎ2

ℎ1
)

𝛼

 
(8) 

Onde: 

𝛼 = expoente de potência no local [adimensional]. 

O expoente 𝛼 é diferente do comprimento de rugosidade 𝑧0, embora 

tenham relação um com outro. Esse expoente varia de 𝛼 = 0,06, para locais de 

superfícies mais lisas, como o mar, até 𝛼 = 0,6, para locais com alta rugosidade, 

como áreas urbanas (CUSTÓDIO, 2013). 

2.4 Aspectos Técnicos 

Nesta seção, estão apresentados os principais componentes e 

equipamentos que compõem a estrutura de um sistema para geração de energia 

eólica offshore, bem como elementos considerados para análise da confiabilidade. 

2.4.1 Estrutura de um sistema de geração eólica offshore 

Fundamentalmente, a tecnologia utilizada para projetos eólicos offshore é 

baseada em projetos onshore. Perante uma visão geral, os elementos que compõem 
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uma usina eólica offshore são: os sistemas de suporte; turbinas eólicas; sistemas de 

coleta e transmissão de energia; cabos submarinos, subestação offshore, portos e 

torres de medição (KAISER; SNYDER, 2012). 

Por meio da Figura 5 é possível visualizar a distribuição básica de um 

sistema de geração eólico offshore em que os aerogeradores são instalados em 

ambiente marinho conectados por cabos submarinhos até a rede na costa, podendo 

passar por uma subestação também localizada em ambiente offshore. 

Figura 5 – Estrutura de um Sistema de geração eólica offshore 

 

Fonte: Adaptado de AWS Truewind (2009) 

2.4.1.1 Aerogerador 

As turbinas eólicas offshore foram baseadas e possuem os mesmos 

conceitos que as turbinas onshore, no entanto o tamanho e a robustez da estrutura e 

dos equipamentos que nela compõem são maiores e ainda recebem tratamento 

anticorrosivo e resistente à umidade em seus materiais e equipamentos. Os seus 

componentes principais são rotor, pás, nacele (caixa de engrenagens, gerador, 

sistema de frenagem e unidade de controle), torre e os sistemas de suporte. Esses 

podem ser visualizados na Figura 6. (BARBOSA, 2018; CAMARA; ANDRADE; 

LEMOS, 2019; EPE, 2020). 
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Figura 6 – Esquema de componentes de um aerogerador offshore monopilar 

 

Fonte: Adaptado de AWS Truewind (2009). 

Na Figura 6, tem-se um aerogerador de rotor horizontal, com sistema de 

fundação fixa ao solo do tipo monopilar com altura do cubo de 70m acima do nível 

da água. Estão expostos determinados componentes e suas localizações 

aproximadas de uma estrutura eólica, bem como exemplos de distâncias e 

dimensões. 
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2.4.1.2 Rotor 

A seguir, são elencados três tipos de rotores, sendo eles de eixo 

horizontal, eixo vertical, ilustrados na Figura 7, e vortex: 

Figura 7 - Diagrama apresentando aerogeradores de eixo horizontal e vertical 

 

Fonte: Bretschneider (2018) 

a) Eixo Horizontal 

É o tipo de aerogerador mais difundido na implantação em parques 

eólicos tanto em ambientes onshore quanto offshore (NUNES, 2020). Segundo 

Christófaro (2010), os aerogeradores do tipo eixo horizontal podem ser divididos em: 

 Multipás: Majoritariamente utilizados para bombeamento de água, sendo 

poucos utilizados para geração de energia elétrica. Possuem entre 6 e 24 

pás, torque de partida elevado, são impulsionados por força de arrasto e 

sustentação; e 

 Hélice: Possuem duas ou 3 pás. Existem duas subdivisões para este tipo 

de turbina: Barlavento, que possuem o rotor posicionado a frente da torre; 

e Sotavento, com o rotor na parte de trás da torre. São os mais 

conhecidos e mais utilizados para geração de energia elétrica tanto 

onshore quanto offshore. 
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b) Eixo Vertical: 

É um tipo de aerogerador pouco utilizado. O rotor está presente no eixo 

central e as pás rotacionam perpendiculares ao solo, possui melhor comportamento 

quando submetido a ventos turbulentos, em comparação aos de eixo horizontal, e 

menor eficiência. Entretanto, algumas características do setor offshore apresentam 

algumas oportunidades e algumas vantagens sobre as tecnologias utilizadas 

atualmente (EPE; 2020; IRENA, 2012): 

 a rugosidade na superfície da água é baixa, logo a turbulência do vento 

não causa transtornos, e utilização de torres mais baixas passa a não ser 

desvantagem; 

 os custos de instalação das turbinas de rotor de eixo vertical, para a 

mesma altura de turbina que as de eixo horizontal, é reduzido, porque o 

centro de gravidade está posicionado em alturas menores; 

 os aerogeradores requerem menores velocidades de vento para geração, 

podendo atender áreas com condições de vento inferiores; 

 a redução dos custos de instalação, manutenção e serviços e aumento da 

segurança, por possuírem componentes próximos à linha d’água evitando 

utilização de equipamentos como guindastes; e 

 os níveis reduzidos de ruído e vibração, por rotacionarem cerca de 1/3 a 

1/4 da velocidade em comparação às usinas de eixo horizontal, porém 

possuem menos eficiência. 

 
c) Vortex: 

É uma turbina sem hélices, baseada em ressonância aeroelástica. 

Constitui-se em um cilindro vertical fixo em uma haste elástica ancorada ao solo que 

com a força de uma determinada faixa de vento, atuando sobre ela, promove uma 

vibração que transforma a energia mecânica em elétrica por meio de um alternador, 

integrando bobinas e imãs permanentes. É uma tecnologia que permite um tamanho 

reduzido de estrutura e fundações simples, tornando-a muito mais barata. No 

entanto, esta tecnologia ainda é recente, meados de 2019 foram feitos os últimos 

testes, e foi projetada apenas para ambientes urbanos (VORTEX BLADELESS, 

2021).  
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2.4.1.3 Fundações ou Sistemas de Suporte 

Com função principal de sustentar e garantir a estabilidade das torres 

eólicas durante o ciclo de vida, por meio da transferência das cargas estáticas e 

cargas dinâmicas da superestrutura para o solo, as estruturas para construções 

offshore são divididas em duas partes, uma situada sob o nível do oceano 

(fundações) e outra sobre o mesmo (torre). Para que seja possível atender às 

diferentes profundidades da água, aspectos geológicos, aos tamanhos de turbinas e 

buscando a redução de custos, estudos e tecnologias são constantemente 

atualizados (EPE, 2020; SILVA, 2019; CAMARA; ANDRADE; LEMOS, 2019).  

Dentre as estruturas de suporte existem diversos tipos de fundações que 

são construídas em diferentes geometrias para utilização na geração eólica offshore 

e podem ser divididas em dois conjuntos: as que têm fixação direta no solo, sendo 

possível observar as mais comuns na Figura 8, e as que são flutuantes, firmadas por 

cabos presos ao solo, conforme a Figura 11. Na Tabela 2, são apresentadas breves 

descrições de algumas estruturas, que também serão abordadas no texto 

(OLIVEIRA FILHO, 2011; TRAPP, 2009). 

Tabela 2 - Estruturas mais comuns para torres eólicas 

 

Fonte: Oliveira Filho (2011) 
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a) Fundações com fixação direta no solo 

A escolha das estruturas de fundações depende principalmente da 

profundidade das águas em que as torres eólicas serão instaladas. Normalmente, as 

escolhas de fundações fixas são para profundidades menores. Na Figura 8, tem-se 5 

(cinco) exemplos de fundações com fixação direta ao solo. Nota-se na imagem que à 

medida que a profundidade aumenta estão sugeridas estruturas diferentes. 

Figura 8 – Exemplos de fundações com fixação direta no solo 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2020) 

A estrutura do tipo monopile ou monopilar é a mais utilizada atualmente 

nas instalações offshore. Esta estrutura consiste em um cilindro único de até 6 

metros de diâmetro embutido no solo por meio de perfuração no mesmo. Devido à 

sua simplicidade e flexibilidade, é utilizado em áreas de pouca profundidade, até 30 

metros. Para exploração em águas mais profundas utilizando monopilares é 

necessário aumentar o corpo da estrutura, de forma a torná-lo mais rígido e robusto, 

consequentemente há elevação do custo (EPE, 2020; OLIVEIRA FILHO, 2011; TRB, 

2011). 

Gravity Base ou Base de Gravidade são sistemas utilizados em 

profundidades de água até 60m, que requerem análise prévia e preparação do solo 

marítimo. Consiste em uma base larga de concreto que permite estabilizar a 

superestrutura da turbina em consequência do efeito gravitacional, por vezes 

reforçado com blocos de rocha firmados na base para garantir melhor estabilidade 

(EPE, 2020; OLIVEIRA FILHO, 2011; TRB, 2011). 
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Suction Caissons, Suction Bucket ou balde de sucção são baldes 

“invertidos que inicialmente são assentados parcialmente no fundo do mar pelo peso 

da plataforma e, em seguida, são puxados mais profundamente pela sucção criada 

quando a água é bombeada para fora do topo da caixa.” (TRB, 2011, p.23). 

Tripod ou Tripé é o tipo de fundação que consiste em uma estrutura em 

conexão com a torre da turbina por um eixo tubular central, o qual é conectado a 

outros três tubos que formam um tripé fixado ao solo por meio de furação. 

(BARBOSA, 2018; EPE, 2020). Esta estrutura possui uma variante, segundo EPE 

(2020), o tri-pile ou tripilar “[...] feita por três tubos de aço tubular, que se estendem 

até ao fundo do mar, e uma peça de transição colocada sobre eles, onde também é 

conectada à turbina”. A semelhança entre Tripé e tripilar pode ser visualizada na 

Figura 9. 

Figura 9 – Fundações do tipo tripé e tripilar 

 

Fonte: EPE (2020) 

As fundações Jacket ou Jaqueta, com origem na indústria de petróleo e 

gás e ideais para utilização em águas mais profundas (acima de 40m), são 

constituídas por uma estrutura treliçada, em formato de “A”, com um pilar em cada 

pé que servem para fixação ao fundo do mar por meio de perfuração. São estruturas 

robustas que garantem maior estabilidade para a turbina quando submetida às 

forças de vento e ondas. No entanto, os custos associados à instalação delas são 

mais elevados em comparação às demais fixas (BARBOSA, 2018; EPE, 2020). 
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High-rise Pile Cap (Fundação sobre Estacas) é uma fundação constituída 

por várias estacas junto a uma estrutura superior ou plataforma. Esta última combina 

a torre da turbina e a fundação de estacas, exercendo a função de transferência de 

cargas (LI et al.,2017). Ainda segundo Li et al. (2017, p.2), esse tipo de estrutura é 

“responsável por 7 por cento das 6496 fundações de turbinas eólicas offshore em 

todo o mundo”. Um diagrama esquemático desta fundação com a plataforma de 

perfuração e as estacas, é apresentado na Figura 10. 

Figura 10 – Esquema fundação High-rise Pile Cap  

 

Fonte: Adaptado de Li et al.(2017) 

b) Fundações flutuantes 

Estruturas flutuantes devem garantir flutuabilidade o bastante para que o 

peso da superestrutura eólica seja suportado (OLIVEIRA FILHO, 2011). De acordo 

com EPE (2020), IRENA (2016a) traz que “as fundações flutuantes oferecem 

oportunidades à indústria eólica offshore, pois permitem acesso aos locais de águas 

profundas”. Na Figura 11, alguns exemplos de fundações flutuantes. 
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Figura 11 – Exemplos de fundações flutuantes 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2020). 

As fundações flutuantes possuem diferentes concepções podendo ser 

classificadas em: flutuadores de mastro, plataformas de perna tensionada e 

plataformas semissubmersíveis.  

Tension Leg Platform (Plataforma com estais tensionados) é uma 

estrutura flutuante ancorada por meio de cabos tensionados, esses geralmente 

fixados ao solo com estacas de sucção. A profundidade da água recomendada para 

aplicação é entre 50m e 60m (IRENA, 2016a). 

Semelhante à fundação Tripé, Spar-Submersible, Semi-Sub ou Semi- 

Submersível, são estruturas triplas com fixação através de âncoras ou linhas 

catenárias. Não garantem muita estabilidade quando submetidas a movimentos 

críticos de ondas. Podem ser montadas previamente à instalação (IRENA, 2016a). 

Spar-Buoy (Duplo Estai), comparado às outras estruturas flutuantes, esta 

é de custo mais reduzido e com design mais simples, consistindo em um eixo oco 

preenchido por água a fim de ser equilibrado mantendo o centro de gravidade da 

estrutura abaixo da linha de flutuação. Mais adequado para águas mais profundas, 

superiores a 100m (IRENA, 2016a).  

Utilizando a tecnologia de Spar-Buoy, a empresa SeaTwirl desenvolveu 

turbinas eólicas para aplicação offshore de eixo vertical. A torre é conectada à 

estrutura flutuante e uma quilha abaixo do nível da água. Todo o conjunto turbina 

eólica, torre e a parte submersa rotacionam como uma só unidade. A caixa do 
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gerador e a turbina eólica estão ancoradas ao fundo do mar através de vários cabos 

catenários de amarração (SEATWIRL, 2021). 

2.4.1.4 Subestação Offshore 

As subestações offshore recebem a energia gerada nos parques eólicos e 

transmitem, por meio de cabos submarinos, à rede localizada na costa. Instaladas 

geralmente em plataformas marítimas, conforme Figura 12, que se assemelham às 

estruturas de plataformas de exploração de petróleo, mas que contam com algumas 

adaptações e soluções específicas à sua finalidade (EPE, 2020).  

Constituída pela fundação ou estrutura de suporte, cujo sistema 

construtivo é determinado levando em consideração as variáveis apresentadas após 

levantamento do tipo do solo e batimetria do local. E, ainda, pela estrutura superior 

da plataforma sobre a fundação, onde são alocados os equipamentos que serão 

usados para sua operação, tais como dispositivos de proteção e manobra, 

transformação e conversão, quando necessários. Os formatos dessa estrutura 

variam de deck de contêineres, semifechado ou totalmente fechado e geralmente 

são fabricadas e montadas em terra para posterior transporte e instalação sobre a 

fundação. Podem apresentar configurações de layout diferentes de acordo com as 

necessidades e condições de projeto e tipos de tecnologias empregadas (EPE, 

2020).  

Figura 12 – Parque eólico e subestação offshore Nysted 

 

 Fonte: AWS Truewind (2009). 

Na Figura 12, tem-se um exemplo de subestação no mar instalada nas 

proximidades do parque eólico offshore Nysted, na Dinamarca. Nota-se que a 
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estrutura de suporte se assemelha às utilizadas para as fundações de 

aerogeradores do tipo monopilar. 

2.4.1.5 Cabo submarino 

Para o sistema de transmissão offshore, os cabos submarinos utilizados 

possuem grande importância dentre os componentes, além de corresponderem a 

uma considerável parcela dos custos totais na construção de fazendas eólicas 

offshore (OLIVEIRA FILHO, 2011; MARQUES, 2010). 

Para a escolha do tipo de cabo é necessário saber o tipo de aplicação a 

ser utilizada, Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC), e o nível de 

tensão do sistema. Tanto os cabos de um núcleo (single-core) quanto os de três 

núcleos condutores, possuem uma blindagem semelhante, adequada para resistir às 

condições marítimas, a profundidade das águas, além de transporte e instalação, 

porém cada tipo se diferencia pelas características de isolação elétrica necessária 

(MARQUES, 2010; IRENA, 2016a). Segundo NEXANS (2019) apud EPE (2020), 

A aplicação de cabos com três núcleos reduz os custos de lançamento, 
além de produzir menores perdas elétricas, devido à redução das correntes 
induzidas nas blindagens, quando comparadas a três cabos single‐core 
lançados separadamente. Os cabos single‐core podem ser feitos com 
maiores comprimentos, reduzindo a necessidade de emendas e, além disso, 
possuem maior confiabilidade quando lançados separados, pois possíveis 
danos físicos dificilmente atingiriam mais de um condutor (NEXANS, 2019 
apud EPE, 2020, p.72).  
 

Na Figura 13 são mostrados os dois tipos de cabos condutores para 

aplicação submarina. 

Figura 13 – Cabos submarinos de (a) três núcleos; e de (b) um núcleo condutor 

 
 

Fonte: IRENA (2016a) 
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Para todos os tipos de cabos com aplicação submarina, sejam os de três 

núcleos condutores, conforme Figura 13(a) ou somente um núcleo condutor, Figura 

13(b), possuem como principais componentes: condutores, isolação, blindagem 

semicondutora, blindagem metálica e armadura. Os tipos de isolante que utilizados 

são descritos na Tabela 3 com suas respectivas capacidades de tensão, potência e 

comprimento de cabo. 

Tabela 3 – Capacidade de cabos de alta tensão para cada tipo de isolante 

 

Fonte: EPE (2020) 

Alguns dos tipos de cabos, apresentados na Tabela 3, segundo EPE (2020, p.73): 

 LPOF (Low Pressure Oil Filled): “consiste em cabo isolado por papel 

impregnado em óleo sintético, cuja pressão é usualmente mantida por 

estações de bombeamento nos terminais do cabo, o que limita seu 

comprimento máximo”. 

 MI (Mass Impregnated): “o isolamento é feito através de camadas de 

papel impregnado com um fluido de alta viscosidade, não necessitando 

de estações de bombeamento para manter a pressão interna aos cabos”. 

 XLPE (Cross Linked Polyethylene): “consiste em cabos com isolação de 

polímero extrudado”. 

 HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer): “baseado na 

tecnologia de polímeros, chamados elastômeros termoplásticos de alta 

performance”. 

2.4.1.6 Portos 

Parques eólicos offshore são instalados em ambiente marítimo, rios ou 

lagos, e o principal meio de transporte para o acesso a esses locais são as 
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embarcações. Assim, é de suma importância a existência de uma estrutura portuária 

próximo às regiões com potencial de geração. 

Devido aos portos serem um ponto central para o setor offshore, faz-se 

necessário uma análise detalhada da situação da infraestrutura portuária existente 

para que haja, segundo a EPE (2020), 

(...) uma estrutura portuária que suporte todo o serviço de construção, 
montagem e transporte. Esta estrutura pode ser suprida pela malha de 
portos existente na região, aproveitando, em alguns casos, construções 
feitas para atender a indústria de petróleo e gás, ou ainda por instalações 
criadas especificamente para atender as necessidades da indústria eólica 
offshore, como observado em alguns lugares do mundo (EPE, 2020, p.37). 

 

De acordo com BWMi (2015), os portos precisam ter a capacidade de 

operar e armazenar componentes de grande porte, em terra e no cais, atendendo 

profundidades de pelo menos 8 metros, visto que as partes da estrutura dos 

aerogeradores são extensas e algumas com massa na ordem de toneladas 

(BARBOSA, 2018).  

2.4.2 Confiabilidade 

A energia eólica, ainda que seja atrativa pela geração de energia elétrica 

de característica renovável e de baixos níveis de emissão de Gases de Efeito Estufa 

(GEE), é um recurso energético complementar. O comportamento aleatório da 

velocidade do vento resulta numa característica probabilística para a fonte eólica e, 

desta forma, um sistema eletroenergético não pode ser suprido apenas por essa 

fonte, havendo necessidade de diversidade e, preferencialmente, 

complementariedade com uma ou mais fontes primárias de energia, garantindo a 

confiabilidade no fornecimento. E, a energia eólica também apresenta 

complementariedade com outras fontes renováveis, conforme exemplo da Figura 14 

(CUSTÓDIO, 2013; NOGUEIRA, 2020). 

No Brasil, país favorecido por seu alto potencial energético por meio de 

fontes naturais e tratando-se de recursos eólicos há uma complementariedade entre 

a fonte eólica e a fonte hídrica, principal recurso energético do setor elétrico 

brasileiro. Na hidreletricidade, o subsistema eletroenergético Sudeste / Centro Oeste 

detém em torno de 70% da capacidade de acumulação energética dos reservatórios 
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brasileiros, com sazonalidade complementar com o regime de ventos da Região 

Nordeste, onde se encontra, atualmente, cerca de 86% da geração eólica brasileira 

(NEOENERGIA, 2021; EPE, 2021).  

Figura 14 - Comparação das Vazões Afluentes com a Média de Velocidade de Vento mensal 

  

Fonte: Marinho e Aquino (2007) 

A partir do gráfico apresentado na Figura 14, nota-se que ao comparar o 

comportamento médio mensal entre a vazão hídrica e a velocidade de vento é 

evidente a existência da complementaridade sazonal entre os regimes hidráulicos e 

o regime eólico. Isto é, em momentos de seca, em que há a redução de produção de 

energia por hidrelétricas, a geração eólica se sobressai. O mesmo ocorre na 

situação contrária, tornando as fontes complementares, o que garante mais 

confiabilidade ao sistema. 

Para a avaliação de confiabilidade de um sistema de potência, podem ser 

considerados os aspectos de: adequação ao sistema, utilizado no planejamento para 

indicação das instalações suficientes do sistema que atenderiam a demanda dos 

consumidores e/ou as restrições de operação; e a segurança do sistema, utilizado 

tanto no planejamento quanto na operação, sendo um indicador da capacidade de 

resposta a perturbações dinâmicas e transitórias do sistema (NEGRA et al., 2007). 

Um parque eólico offshore é um sistema que consiste em muitos 

componentes submetidos a condições climáticas adversas e contato direto com 

água salgada. Assim, a exigência de um grau elevado de robustez e confiabilidade 

técnica dos equipamentos, em especial as turbinas, juntamente com probabilidades 

de falha de todos os elementos individuais, devem ser combinadas com o propósito 
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de calcular a probabilidade de falha do sistema offshore (BARBOSA, 2018; YETER; 

GARBATOV; SOARES, 2020). 

2.4.2.1 Elementos que compõem a avaliação de confiabilidade 

Com base em Negra et al. (2007), alguns elementos são ressaltados 

como importantes para uma avaliação de confiabilidade realista, se tratando de 

geração eólica, como: simulação de velocidade de vento; efeito esteira; tecnologia 

de turbinas eólicas e variação de altura da torre; o ambiente offshore; rede coletora 

dos parques; configurações de conexão à rede; e medição do recurso eólico. 

a) Simulação de velocidade de vento 

Devido ao vento ter comportamento variável e aleatório, este aspecto é o 

mais relevante quando se trata de confiabilidade. Para estudar o local que recebe 

um complexo eólico é necessário fazer um levantamento das informações 

estatísticas acerca de medições relacionadas às características do vento, como 

frequência, direção e velocidade. A partir do recolhimento dos dados, esses são 

extrapolados e analisados através de uma ferramenta de simulação até se obter um 

panorama probabilístico do comportamento do vento em determinada região e altura 

de torre (NEGRA et al., 2007). 

b) Efeito Sombra ou Efeito Esteira 

Este fenômeno é um dos maiores causadores de perda de produtividade 

de um parque eólico, devido à alteração das condições do vento, diminuição da 

velocidade e aumento da turbulência, causadas após a passagem pelas hélices de 

um aerogerador e que consequentemente reduz a produção das turbinas posteriores 

posicionadas no corredor. (JAMAR; TAPIA, 2018). Na Figura 15, é possível ver os 

corredores de turbulência causados pelo Efeito Esteira. 



43 

 

Figura 15 - Esteira Eletrodinâmica do Rotor 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2014)  

Assim, conforme análise da Figura 15 tem-se que o 

rotor de uma turbina eólica absorve parte da energia cinética do vento, 
reduzindo a velocidade imediatamente a sotavento do disco formado pelo 
rotor em movimento. Essa velocidade recupera-se gradualmente, ao se 
misturar com as massas de ar do escoamento livre. Das forças de 
sustentação aerodinâmica nas pás do rotor resulta uma esteira helicoidal de 
vórtices [...] que também se dissipa. (CAMARGO SCHUBERT 
ENGENHEIROS ASSOCIADOS; ELETROSUL, 2014, p.48). 

c) Tecnologia de Turbinas Eólicas e variações de altura da torre 

A determinação da tecnologia e componentes de aerogeradores para 

aplicação offshore faz parte das etapas de planejamento de novos parques eólicos. 

O local de implantação, a capacidade necessária, as condições do ambiente 

acabam por demandar características construtivas de maior robustez e 

confiabilidade técnica (MARKARD; PETERSEN, 2009; NEGRA et al., 2007). 

Segundo IRENA (2021c), diversas atividades de P&D contribuem 

diretamente nas melhorias de performance tecnológica voltadas ao setor eólico. O 

avanço na eficiência, incrementos e características de projeto, como diversidade em 

projetos de turbinas para diferentes condições de operação, aumento gradativo do 

diâmetro dos rotores, altura do cubo e capacidade das turbinas, resultam no 

aumento da geração de energia com baixos custos por MW e do fator de capacidade 

de geração. A Figura 16 mostra a evolução na altura das torres e na Figura 17, no 

tamanho do diâmetro do rotor, ao passar dos anos. 
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Figura 16 - Evolução da altura da torre ao longo dos anos 

 

Fonte: IRENA (2021a) 

Pela Figura 16, é possível notar que à medida que os anos passam há uma 

tendência de aumento na altura do cubo, captando ventos de maior qualidade, bem 

como aumento da capacidade em MW atribuída às turbinas.  

Figura 17 – Evolução do diâmetro do rotor e capacidade da turbina 

 

Fonte: Adaptado de IRENA (2016b)  

Assim como a altura das torres, também há uma tendência no aumento 

do tamanho do diâmetro dos rotores, aumentando a área de varredura e 

consequentemente, a capacidade nominal da turbina, conforme se observa na 

Figura 17. 

d) Ambiente Offshore 
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As condições do ambiente marinho, como alta velocidade de vento, 

presença de ondas, salinidade da água e condições climáticas adversas, incluindo 

tempestades, tornam o acesso ao local para instalação e manutenções um grande 

desafio, além de haver grandes chances de acarretar falhas em equipamentos. 

Estas influências estão apresentadas na Figura 18. Nesta conjuntura, por exemplo, o 

tempo médio para reparo (MTTR – Mean Time To Repair), que é um indicador de 

desempenho, sofre aumento durante todo o intervalo de espera até o que seja 

possível acessar o local e realizar o reparo (MARKARD; PETERSEN, 2009; NEGRA 

et al., 2007; SMIT; JUNGINGER; SMITS, 2007). 

Figura 18 – Condições do ambiente offshore 

 

Fonte: AWS Truewind (2009) adaptado por Barbosa (2018)  

A Figura 18 ilustra os diferentes tipos de cargas em que a estrutura eólica 

está sujeita a receber quando instalada no mar.  

e) Rede Coletora dos Parques Eólicos Offshore 

É constituída por cabos isolados destinados a conectar os aerogeradores 

ao sistema de transmissão, sendo o ponto de convergência dos circuitos a 

subestação. Para os projetos desta rede são definidos: nível de tensão a ser 



46 

 

utilizado, dimensionamento dos cabos isolados e outros equipamentos. Além disso, 

também é definido o tipo de arranjo que pode ser utilizado, conforme exemplos na 

Figura 19. 

Figura 19- Exemplos de arranjos comuns de rede coletora: (a) Configuração Radial; (b) 
Configuração em Anel; (c) Configuração em Anel para situações de Emergência; e (d) 

Configuração combinando diferentes configurações. 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2020). 

Em princípio, a definição desta topologia tem o objetivo de mitigar os 

custos de implantação e das perdas elétricas. “[...] em algumas situações é 

desejável a existência de redundância com o objetivo de minimizar os riscos de 

perda de geração devido a falhas nos circuitos.” (EPE, 2020). 

A Figura 19 (a) mostra uma configuração radial, que visa conectar o 

máximo de aerogeradores em um mesmo circuito. A bitola dos cabos é reduzida 

conforme se afastam da subestação coletora, diminuindo os custos. Se houver 

ocorrência de defeitos próximos à plataforma da subestação, a perda de geração é 

total.  

Já a Figura 19(b), mostra a configuração em anel. Esta permite que quase 

toda geração de um determinado circuito seja aproveitada em caso de falha. A bitola 

precisa ser única durante todo percurso, o que eleva os custos.  

Para a configuração em Anel para atender situações de emergência, 

apresentada em (c), é mantida certa redundância, e os custos de cabos isolados são 

reduzidos por utilizar o mesmo sistema de dimensionamento dos cabos de (a).  
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Por último, a configuração combinada, na Figura 19(d), é uma alternativa 

para redução de risco de perda de geração, que faz a conexão de um número menor 

de aerogeradores por circuito (EPE, 2020). 

f) Configuração de conexão à rede 

Hamidi (2011), apresenta 6 (seis) diferentes opções de configurações de 

rede para conexões offshore: (1) Rede CA Radial Única, (2) Redes CA 

interconectadas, (3) Rede CC Radial Única, (4) Rede Híbrida CA e CC, (5) Rede CC 

Interconectada e (6) Rede CC para Geração CC e conexão à Rede de Corrente 

Alternada (CA) radial única, apresentadas a seguir: 

 Rede de Corrente Alternada (CA) radial única:  

Nesta configuração, os Parques Eólicos Offshore (PEO) têm conexão com 

a rede principal de forma radial única, como mostra a Figura 20, ou múltipla, quando 

em parques de maior capacidade possuem diversos pontos de conexão em terra - 

sem que haja ligação entre as plataformas offshore -, por onde é transferida a 

energia gerada em corrente alternada. 

Figura 20 – Rede Offshore CA radial 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

 Rede CA Interligada: 

Para esta configuração, há a possibilidade de conexão com a rede 

principal através de múltiplos pontos, além de as plataformas poderem estar 
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conectadas entre si, conforme ilustrado na Figura 21. Com esse tipo de configuração 

mesmo que alguma conexão entre plataforma offshore e terra seja perdida é 

possível que a energia seja transferida, de qualquer seção do Parque Eólico 

Offshore. 

Figura 21 - Rede Offshore CA Interligada 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

 Rede de Corrente Contínua (CC) radial única: 

Esta se assemelha à primeira configuração mencionada, no entanto a 

transmissão de energia é feita através de corrente contínua. Para longas distâncias 

e níveis de alta potência a serem transferidos são utilizados os sistemas de corrente 

contínua em alta tensão (HVDC – High Voltage Direct Current) que se baseiam no 

uso de subestações conversoras que convertem a energia CA gerada em CC para 

ser transmitida até a estação receptora em terra onde será novamente convertida 

em corrente alternada para ser injetada na rede, conforme Figura 22. 
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Figura 22 – Rede Offshore CC radial 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

 Rede CA e CC híbrida: 

Aqui, é possível mesclar as configurações citadas anteriormente, 

permitindo então que sejam conectados Parques Eólicos Offshore existentes a 

outros de diferentes formatos e a novos pontos de conexão com a rede, conforme 

Figura 23. 

Figura 23 - Rede Offshore CA e CC híbrida 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

 Rede CC interligada: 

As plataformas offshore possuem conexão retificadora lateral, ilustrada na 

Figura 24, o que permite, por exemplo, em caso de desligamento por falha ou 
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manutenção em alguma das estações conversoras do lado dos PEO, a energia 

gerada por um dos PEO ser transferida para o terminal de outro e então convertida 

em CC e transferida para a rede principal onde será novamente convertida para CA. 

Figura 24 - Rede CC Interligada 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

 Transmissão em Rede CC para Geração CC: 

Esta configuração tem a energia gerada nos Parques Eólicos Offshore em 

corrente contínua, bem como a transmissão até a rede principal, conforme Figura 25. 

Figura 25 – Rede Offshore CC e Geração CC 

 

Fonte: Hamidi (2011) 

Semelhante à primeira configuração apresentada, que tinha sua geração 

e transmissão em corrente alternada, o sistema sendo em CC, ao chegar às 
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intermediações da rede, a estação conversora transforma a corrente contínua em 

corrente alternada. 

g) Medição do recurso eólico offshore 

A compreensão sobre o recurso eólico é muito importante para que haja 

uma avaliação adequada dos aspectos econômicos e tecnológicos. A obtenção de 

dados para análise desse recurso é por meio de medições diretas, equivalente ao 

sistema utilizado onshore, mas aplicado no oceano, utilizando torres de medição e 

boias com equipamentos ou medições indiretas, em que os dados são obtidos 

através de sensoriamento remoto, por satélite ou então equipamentos que medem 

as condições do vento pelo som, SODAR (Sonic Detection and Ranging), e os que 

utilizam luz, LIDAR (Light Detection and Ranging) (EPE, 2020). 

 Torres anemométricas 

São torres fixas e estaiadas, geralmente treliçadas ou tubulares, que 

possuem diversos sensores fixados em sua estrutura de medição. Na Figura 26, é 

possível verificar os sensores em uma forma de distribuição ao longo da torre. 
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Figura 26 – Distribuição de sensores em uma torre de medição 

 

Fonte: EPE (2015) 

Na figura 26, estão distribuídos os seguintes sensores e suas funções, em 

ordem descendente: 

o Para raios: haste metálica aterrada com função de servir de caminho 

para descargas elétricas ocasionadas por raios; 

o Anemômetros (de topo, controle e inferior): podendo ter formas 

construtivas diferentes, dependendo da tecnologia atribuída, servem 

para realizar a medição da velocidade de um fluido, no caso, o 

vento; 

o Balizamento noturno: Sensor de luz utilizado para sinalizar a 

presença da torre às aeronaves; 

o Wind vane (inferior e superior): em uma tradução livre, cata-vento ou 

biruta; serve para indicar e registrar a direção do vento; 
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o Painel solar fotovoltaico: instalado com a intenção de fornecer 

energia ao banco de baterias que alimentam os equipamentos da 

torre; 

o Termômetro, barômetro e higrômetro: responsáveis pela medição de 

temperatura, pressão e umidade do ar; 

o Antena de comunicação: realiza a transmissão de dados obtidos 

através dos sensores; e, 

o Datalogger: equipamento para armazenamento de dados obtidos 

através dos sensores.  

 

 Boias oceanográficas 

Com o objetivo de monitorar e prever fenômenos meteorológicos, 

oceanográficos, regimes climáticos e o tempo, são instalados sensores em boias 

oceanográficas (MARINHA, 2021). As medições feitas por boias tendem a não ser 

tão precisas em curto prazo para velocidade de vento devido às condições de 

instabilidade a alturas reduzidas (EPE, 2020). 

  Tecnologias LIDAR e SODAR 

o LIDAR (Light Detection and Ranging)  

Com base em Westerhellweg et al. (2010),  

O sistema LIDAR mede o efeito da reflexão da luz na atmosfera. Um 
sistema típico capta os sinais refletidos pelos aerossóis transportados pelo 
vento e, através da diferença entre os sinais emitidos e de retorno, 
determina a direção e velocidade dos ventos, podendo obter perfis 
tridimensionais de velocidade. (EPE, 2020, p.35). 
 

Estes sistemas têm instalação mais simples e custos mais reduzidos em 

comparação às torres fixas. Podem ser portáteis, instalados em plataformas 

flutuantes e em bóias (IRENA, 2016a). 

o SODAR (Sonic Detection and Ranging) 

Este sistema realiza as medições utilizando ondas sonoras e efeito 

Doppler para medição remota da estrutura de turbulência vertical e perfil do vento na 

troposfera (BLACKLEDGE et al., 2013; EPE, 2020). 
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2.5 Aspectos Socioambientais 

Como toda a atividade humana, a implantação de usinas eólicas offshore 

produz alguns impactos socioambientais. Nesta seção, são descritos os principais 

impactos e respectivas ações mitigadoras, com base na experiência internacional e 

nos estudos divulgados pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, órgão federal responsável pelo licenciamento 

ambiental no mar territorial brasileiro. 

Com a instalação das torres para geração eólica no mar, a estrutura 

dessas torres acaba por estar inserida em dois ambientes naturais distintos. 

Analisando as fundações, essas podem se assemelhar com recifes artificiais, 

acumulando matéria orgânica, podendo criar um ecossistema e formar um habitat 

para espécies de peixes. Já acima do nível do mar, a fauna alada, aves e morcegos, 

que utilizam o ambiente marinho em algum momento do ciclo de vida, são os grupos 

que potencialmente são afetados pelas usinas (BRASIL, 2019). 

A seguir, são apresentados os principais aspectos relacionados e 

impactos, métodos de diagnóstico e monitoramento e medidas preventivas, 

mitigadoras e compensatórias conhecidas e recomendadas (BRASIL, 2019; 

Vasconcelos, 2019), organizados por grupo afetado (receptor). 

2.5.1 Peixes e Bentos 

Ao se tratar da fauna submersa, a porção da torre eólica inserida abaixo 

do nível da água ocasiona a alteração da distribuição das camadas de matéria 

orgânica, com isso o aumento em cerca de três vezes da riqueza de espécies de 

macrobentos, aqueles visíveis a olho nu. A biomassa de epibentos, aqueles que 

vivem sobre superfície do substrato, e endobentos, que vivem inseridos em fendas 

ou fixados sobre o substrato, são reduzidas enquanto a epifauna para substratos 

rígidos pode aumentar em até 4500x devido ao novo habitat (DEGRAER, 2019; 

THOMPSON, 2019; MICHAELIS, 2021). 

Com a mudança das características e aumento do material orgânico, 

nota-se um aumento de espécies filtradoras, bem como de espécies oportunistas, 

que normalmente são muito difíceis de erradicar, porém, sua presença se limita as 
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áreas imediatas da instalação das torres o que também limita sua influência no meio. 

Além dessas espécies, ocorre notável aumento de peixes de valor comercial, 

influenciando positivamente a indústria pesqueira que passa a ocupar as áreas 

próximas, dentro das zonas de segurança (DEGRAER, 2019; THOMPSON, 2019). 

Como descrito é possível perceber prós e contras que devem ser 

analisados com cautela. Entre os contrapontos não citados até então, Taormina et 

al., (2018) elenca os seguintes: revolvimento do fundo marinho, ressuspensão de 

sedimentos, poluição química e emissão de ruídos subaquáticos, estes sendo os 

principais impactos relatados durante todas as fases do parque eólico desde a 

instalação até o descomissionamento (DEGRAER, 2019; THOMPSON, 2019; 

MICHAELIS, 2021). 

Com base nos estudos de Degraer (2019) e Leyris (2019), acredita-se que 

seja importante a realização de um diagnóstico e monitoramento da situação do 

habitat bêntico, das condições do solo, áreas de desova e berçário dos animais a fim 

de relacionar os dados obtidos antes e durante a instalação e operação das usinas 

eólicas offshore. 

Segundo Degraer (2019), Thompson (2019) e Vasconcelos (2019), são 

apresentados alguns métodos para auxiliar na prevenção, mitigação e compensação 

das consequências ao ambiente submarino: 

 fazer uma avaliação dos riscos do aparecimento de espécies exóticas; 

 considerar o uso das tecnologias de fundações flutuantes; e 

 compartilhar de cabos submarinos ou definir corredores, para redução da 

emissão de ondas eletromagnéticas.  

2.5.2 Aves e Morcegos 

As aves afetadas são tanto àquelas caracterizadas como espécies 

marinhas quanto às limícolas, que vivem em regiões úmidas e costeiras. No Brasil 

existem cerca de 132 espécies oceânicas e 32 que forrageiam no ambiente offshore. 

Os impactos à avifauna são predominantes durante o período de operação das 

usinas e ocorrem devido à interação entre as aves e a tipologia eólica, que pode 

ocasionar mortes por colisão, danos no habitat, desvios nos padrões migratórios e 



56 

 

de deslocamento devido ao efeito barreira. Em contrapartida, também é possível 

ocorrer aumento da população de aves como consequência da maior oferta de 

alimentos, peixes, nas proximidades das estruturas (DEGRAER, 2019; THOMPSON. 

2019; LEYRIS, 2019; FIALHO, 2019; BRASIL, 2019). 

Em relação aos morcegos, apesar de nas regiões do Atlântico Sul não 

haver registros da presença nesses animais, há relatos que em alguns países eles 

sejam impactados por colisões e barotrauma, principalmente as espécies 

migratórias, por procurarem locais para repouso e se depararem por uma área de 

mudança de pressão em volta das hélices (BRASIL, 2019; LEYRIS, 2019; MATTOS; 

CAMPOS; VASCONCELLOS, 2010). 

Com base nos estudos de Thompson (2019), Degraer (2019), Leyris 

(2019) e BRASIL (2019), são levantadas seguintes formas de monitorar e 

diagnosticar o comportamento dos animais nos locais de implantação dos 

empreendimentos: 

 observar e comparar o comportamento das espécies, como as rotas 

migratórias, alturas de voo, locais de forrageio, procriação e repouso, 

antes do empreendimento e durante a operação; 

 fazer o uso de mapeamento por modelagem a fim de obter uma estimativa 

dos riscos de colisão; e 

 fazer o uso de câmeras para monitorar e obter dados de colisão após 

instalação das torres. 

Ainda segundo os autores citados somados a Mattos, Campos e 

Vasconcellos (2010), alguns métodos para auxiliar na prevenção, mitigação e 

compensação das consequências: 

 a instalação de usinas mais afastadas da costa, mais de 10km, reduz os 

impactos às aves limícolas quase a zero; 

 a organização das turbinas em filas; 

 a instalação de transmissores de microondas para reduzir a aproximação 

de morcegos; 

 a utilização de sistema de regulagem ativa dos aerogeradores, isto é, ao 

identificar a aproximação da fauna alada a velocidade das hélices são 
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reduzidas, vale ressaltar que esta medida ocasiona na redução da 

produção de energia; 

 a instalação de iluminação de balizamento; 

 a conciliação das alturas de voo dos animais com as turbinas, assim como 

os sistemas de regulagem, esse método pode não ser compatível com o 

melhor potencial de geração dos locais estudados; e 

 a adoção de medidas de compensação, como por exemplo produzir 

habitats favoráveis ou reduzir o número de predadores. 

2.5.3 Mamíferos Marinhos 

Quando em fase de instalação das torres eólicas nas águas, durante a 

dragagem e cravação de estacas, além da mudança da estrutura do substrato mole 

dos bentos, acabam sendo propagados ruídos no ambiente subaquático. Os 

mamíferos marinhos sofrem perturbações físicas auditivas ou não, podendo 

acarretar em respostas comportamentais, como afastamento das regiões de 

instalações, mudança nos padrões de vocalização, subidas à tona para respiração, 

encalhes, gastos energéticos excessivos, ou até mesmo óbito. Observa-se que a 

instalação anual de parques afetou mais as comunidades marinhas do que 

construção simultânea. Para fases de operação, não há registros certos em estudos 

realizados nos países europeus sobre impactos para esses animais (DEGRAER, 

2019; LEYRIS, 2019; THOMPSON, 2019; VASCONCELOS, 2019). 

Com base nos estudos de Vasconcelos (2019), Degraer (2019), Leyris 

(2019) e Thompson (2019), são levantadas as seguintes formas de diagnóstico e 

monitoramento dos animais nos locais de implantação dos empreendimentos: 

 a realização de monitoramentos periódicos anuais através de pesquisas 

visuais, com o uso de aeronaves e embarcações, antes e durante as 

atividades de instalação e operação, para identificação dos padrões de 

composição, movimentações sazonais e de curta duração; e 

 a realização de estimativas de níveis de ruídos subaquáticos cumulativos, 

por meio do uso de modelagem matemática, para atividades construtivas, 

levantamento de dados geofísicos da indústria de óleo e gás e sonares 

militares; 
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Ainda segundo os autores, alguns métodos para auxiliar na prevenção, 

mitigação e compensação das consequências: 

 optar pela construção simultânea de parques eólicos, evitando realizar 

instalações anualmente; 

 aplicar dispositivos de monitoramento marinho para controlar as 

atividades construtivas quando em presença de animais; 

 utilizar técnicas de mitigação de ruídos ao perfurar o solo, como cortinas 

de bolha; 

 promover o uso das tecnologias de fundações flutuantes; 

 evitar áreas em que haja ruídos cumulativos; e 

 executar construções fora das épocas de reprodução e locais de 

ocorrência desses animais. 

2.5.4 Paisagem, pesca e outros usos 

Os efeitos de percepção e interferência visual causados pelos parques 

eólicos offshore em relação à paisagem dependem do tipo de costa e da distância 

em que são instalados, sendo de maior nível quando próximos à terra podendo 

haver rejeição popular. Já em determinados países o setor de turismo pode ser 

beneficiado ao promover atividades de observação dos parques (DEGRAER, 2019; 

VASCONCELOS, 2019).  

De acordo com Thompson (2019) e Vasconcelos (2019), devido a 

possibilidade de aumento e diversificação de espécies nas proximidades das 

estruturas eólicas, o efeito às comunidades pesqueiras pode ser positivo em 

algumas regiões já em outras pode haver proibição de atividades de pesca nas 

regiões das usinas. 

Ainda segundo Vasconcelos (2019), em alguns países, como Alemanha, 

pode haver o risco de explosão de artefatos bélicos, abandonados na Segunda 

Guerra Mundial, durante a passagem de embarcações e construção das usinas e 

tubulações submarinas. 
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Alguns métodos que podem auxiliar na prevenção, mitigação e 

compensação das consequências (LEYRIS, 2019; SIMÕES; CATALINO, 2019; 

THOMPSON, 2019; VASCONCELOS, 2019): 

 limitar a pesca e ou a utilização de determinados artefatos de pesca; 

 fazer ajustes de layout na planta dos parques eólicos, organizando 

espaçamento, alinhamento e posicionamento das torres, assim como 

proteção e amarração dos cabos, possibilitando delimitar áreas de 

segurança para o setor de pesca; 

 preparar as comunidades pesqueiras para emergências; 

 instalar usinas mais afastadas da costa; 

 reduzir a interferência visual à distancias mais reduzidas utilizando 

coloração neutra para os aerogeradores, cinza por exemplo; e 

 instalar luzes sinalizadoras fixas ao invés de sinalização nas pás. 

A fim de resumir as informações desta seção e mostrar as inter-relações 

entre os grupos ambientais potencialmente afetados e os tipos de atividades de 

construção e operação de usinas eólicas offshore, são apresentados os diagramas 

conceituais adaptados de Michel et al (2007) nas Figuras 27 e 28. 
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Figura 27 – Diagrama conceitual das inter-relações entre os tipos de atividades associadas à 
construção de parques eólicos offshore e os fatores ambientais e grupos de recursos que são 

potencialmente afetados. 

 

Fonte: Adaptado de Michel et al (2007) 
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Figura 28 - Diagrama conceitual das inter-relações entre os tipos de atividades associadas à 
operação de parques eólicos offshore e os fatores ambientais e grupos de recursos que são 

potencialmente afetados. 

 

Fonte: Adaptado de Michel et al (2007) 

2.6 Aspectos Econômicos 

Os custos para geração de energia elétrica para fontes renováveis vêm 

ganhando uma redução atrativa nacional e internacionalmente. E, apesar do custo 

de energia estar reduzido em países em que já se têm parques offshore 

implementados, as despesas para energia offshore ainda sim se sobressaem em 

comparação à onshore. A necessidade de contratação de empresas específicas 

para o uso de embarcações de transporte e mão-de-obra especializada para 
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instalação e manutenção de equipamentos despende de altos custos (IRENA, 

2021a; EPE, 2020). 

Segundo Yeter et al. (2020), “o ciclo de vida de um parque eólico offshore 

consiste em várias fases desde o desenvolvimento do projeto até o 

descomissionamento, e a soma total gasta em todas as fases do ciclo de vida pode 

ser denotado como o custo do ciclo de vida.” Ainda consoante Yeter et al. (2020), a 

categorização dos custos envolvidos durante o ciclo de vida de um parque eólico 

offshore é feita por três grupos de custos: (1) custo total de investimento (CAPEX  

Capital Expenditure) que abrange os custos relacionados ao desenvolvimento do 

projeto, custos construtivos, transporte instalações e conexões com a rede, 

aquisições físicas; (2) custos operacionais (OPEX  Operational Expenditure), são 

os custos relacionados a parte operacional do parque, como manutenção, 

fiscalização, seguros, leasing e impostos; e (3) custo de descomissionamento 

(DECEX  Decomminssioning Expenditure), custos após o término de vida útil das 

turbinas offshore, como a remoção do local instalado. 

O custo equalizado de energia (LCOE) (R$/MWh) considera o total de 

custos mencionados anteriormente junto à Energia Anual Produzida líquida (EAP) 

durante o tempo de operação, descontados todo ano a uma taxa custo médio 

ponderado de capital (WACC – Weighted Average Cost of Capital). O LCOE é 

normalmente utilizado para mensurar o custo de produção de energia elétrica, e 

trata-se de um indicador econômico significativo por permitir comparar 

economicamente diferentes tecnologias de geração de energia, bem como custos de 

capital, risco e retorno (NUNES, 2020). De acordo com IRENA (2021a), comparando 

a média mundial ponderada do LCOE do ano de 2010 ao ano de 2020, atribuída aos 

novos projetos comissionados, constatou-se uma queda de cerca de 48%, isto é, de 

$0,162/kWh para $0,084/kWh. Um gráfico com o comportamento do LCOE entre os 

anos de 2010 e 2019 é apresentado na Figura 29. 
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Figura 29 – LCOE entre 2010 e 2019 

 

Fonte: IRENA (2021c) 

Como mostra a Figura 29, entre os anos de 2012 e 2014 o LCOE para 

energia offshore apresenta um aumento. Este se deve ao início das explorações de 

águas mais profundas e ainda ao uso de tecnologias de turbinas com capacidade 

nominais na faixa de MegaWatt. A queda entre os anos de 2014 e 2019 foi de 

$0,183/kWh para $0,115/kWh (IRENA, 2021c). 

A exposição a um ambiente mais abrasivo por parte dos componentes 

construtivos demanda o emprego de materiais e tratamentos específicos destes para 

que sua durabilidade e vida útil resistam ao processo natural de deterioração numa 

escala minimizada. Nesse contexto, devido à implantação das fundações bem como 

parte da torre ser feita de forma submersa, onde sua profundidade e sistema 

construtivo dependem do local e distância do local do projeto, passam a necessitar 

de estruturas mais altas e robustas. Desta forma, as usinas offshore tornam-se 

empreendimentos com custos mais elevados quando comparadas às usinas onshore 

(ERNST & YOUNG, 2009; TRAPP, 2009). 

Segundo IRENA (2021a), os custos de O&M (Operação e Manutenção) 

para parques eólicos offshore por kW (quilowatt) são superiores aos onshore. De 

2015 para 2018, de acordo com dados da empresa Ørsted, os custos de O&M 

reduziram em até 48%, de $118/kW para $67/kW dólares ao ano (ORSTED, 2021 

apud IRENA, 2021a). 
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Na Figura 30 (a) e (b), a seguir, pode-se observar a distribuição 

percentual para as mesmas categorias de participação dos custos para usinas 

onshore e offshore. 

Figura 30 - Participação dos custos [%] (a) Onshore; (b) Offshore 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Trapp (2009). 

O componente que se refere ao custo de turbina em (b), assim como em 

(a), se apresenta como sendo a parcela mais relevante do investimento total. No 

entanto, as parcelas restantes dos custos que para onshore correspondem a menos 

de 25% do total, quando projetados para o sistema offshore esse valor aumenta 

passa a representar mais de 50% do total (EPE, 2020; IRENA, 2012). 

O valor referente ao Capital Expenditure (CAPEX) pode sofrer alterações 

de acordo com a complexidade para a instalação bem como pela necessidade do 

uso de tecnologias mais avançadas na operação. A complexidade está diretamente 

relacionada com a distância entre a costa e o local onde os parques serão 

construídos, pois quanto mais distante, maior a tendência do aumento da 

profundidade. No entanto, existe a possibilidade de equilibrar esses valores, através 

do emprego de tecnologias como, corrente contínua em alta tensão (HVDC – High 

Voltage Direct Current), uma tecnologia mais barata, utilizada na transmissão de 

grandes quantidades de energia a longas distâncias (EPE, 2020). 

2.7 Conclusão do capítulo 

Até então, foram apresentados de maneira resumida os principais conceitos 

referentes aos princípios da energia eólica. A geração de energia eólica tem como 
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recurso primário o vento, o aproveitamento deste recurso para transformação em 

energia elétrica está associado a uma série de fatores e etapas. Como visto, as 

massas de ar são causadas pela diferença de pressão e temperatura, logo estas são 

variáveis de acordo com a localização na superfície terrestre e pelas estações do 

ano levando um mesmo local a ter diferentes densidades do ar dependendo da 

época do ano. Tendo isto em vista, é interessante ao fazer uma análise, mesmo que 

abrangente, do potencial de geração eólica, considerar não somente a velocidade do 

vento, mas também a massa específica do ar, além das características do terreno e 

outros fatores importantes na região em que será estudada a implantação de 

aerogeradores.  

Em acréscimo às equações e aos conceitos extensivos à análise do 

aproveitamento eólico, também de forma simplificada são apresentados os principais 

elementos físicos que compõem um sistema de geração eólica offshore, em que a 

captação da energia é proveniente dos ventos atuantes nos locais fora da costa, no 

mar, por exemplo. Ainda, dentro dos conceitos de análise de confiabilidade do 

sistema de geração, são elencados alguns pontos que devem ser levados em 

consideração no planejamento de uma estrutura de captação eólica somados ao 

ambiente hostil no qual se pretende fazer a instalação. Contudo, a fim de ter uma 

análise mais rica acerca da implantação de usinas eólicas no mar, é necessário 

ponderar os aspectos técnicos em conjunto com aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. 

Ainda, foram descritos alguns dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos associados à instalação de parques eólicos offshore, estes itens têm 

como objetivo serem complementares às análises técnicas restritas às condições 

meteorológicas dos locais estudados. As características socioambientais e 

econômicas são estudadas, atentando-se aos benefícios e danos que podem ser 

ocasionados. Essas, quando associadas às técnicas acerca da geração de energia, 

contribuem para o surgimento de oportunidades fazendo com que as tecnologias 

prosperem. Diversas ações são tomadas a fim de mitigar os impactos, concomitante 

à otimização na produção de energia. 

Ao refletir acerca dos conteúdos abordados é viável uma investigação do 

potencial eólico de uma determinada região. Após a coleta de informações 

referentes a pesquisas realizadas com base em dados internacionais, é viável fazer 
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um estudo acerca do potencial de geração eólica. O capítulo subsequente é 

conduzido para uma análise do potencial eólico no mar brasileiro, expondo estudos 

existentes e apresentando elementos obtidos através de atlas interativo. 
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3 MAPEAMENTO DO POTENCIAL EÓLICO OFFSHORE BRASILEIRO 

A matriz elétrica (Figura 31) é formada por diferentes recursos, fóssil ou 

renovável, voltados estritamente para geração de energia elétrica. 

Figura 31 – Participação das fontes na matriz elétrica brasileira 

 

Fonte: EPE (2021a) 

Como visto na ilustração da Figura 31, o Brasil tem na sua matriz elétrica 

predominantemente fontes renováveis, o que representa para o ano de 2020 cerca 

de 84,8% do total, para geração de energia elétrica (EPE, 2021a). 

Segundo a ANEEL (2021), foram acrescentados à matriz elétrica do país 

1.787,4MW, sendo que a energia eólica corresponde a 83% de toda capacidade 

instalada em no primeiro semestre de 2021. 

3.1 Recurso Eólico 

De acordo com Pesquisa realizada pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), o potencial técnico de geração de energia fora da costa, no mar, aumenta na 

medida em que há um distanciamento em relação à costa. A tendência é de explorar 

profundidades do mar na faixa de 50m, nessas regiões o potencial é de 700GW 

(GANDRA, 2020). Já foi identificado que recursos técnicos energéticos para a Zona 

Econômica Exclusiva Brasileira (ZEE), explorando linhas d’água mais profundas, 

entre 0 até 100 metros, o potencial de geração pode ser em torno de 1,3TW e 

1,78TW (PIMENTA et al., 2019; ORTIZ; KAMPEL, 2011).  
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Beirão e Celso (2015) trazem que a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) é a 

delimitação marítima pertencente ao Estado, cuja exploração econômica é de 

exclusividade deste, sendo a do Brasil ilustrada na Figura 32. Para a utilização de 

recursos offshore, devem-se garantir a liberdade de navegação e liberdade de 

sobrevoo. Alguns países não utilizam desta convenção para fins econômicos. 

Figura 32 – Zona Econômica Exclusiva do Brasil 

 

Fonte: Jokura (2011) 

Se considerado a ZEE à costa Brasileira, conforme Pimenta et al. (2019), 

esses recursos aumentam para 7,2TW chegando a 8,0 TW se considerada a ZEE 

em torno do Arquipélago de Trindade e Martin Vaz (PIMENTA et al., 2019; ORTIZ; 

KAMPEL, 2011). 

Tendo como base o estudo de Ortiz e Kampel (2011), em que os autores 

consideram um potencial eólico de geração offshore de 1,78TW e fator de 

capacidade de 39,55%, estima-se produção energética nacional em 

aproximadamente 6150 TWh ao ano, representando quase 11 vezes o consumo 

anual de eletricidade no Brasil em 2020, foi de 540,2 TWh, conforme dados da EPE, 
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no Balanço Energético Nacional 2021 – Relatório Síntese/Ano Base 2020.) (NUNES, 

2020; EPE, 2021a). 

3.1.1 Portos no Brasil 

Conforme seção 2.4.1.6, é de extrema importância uma estrutura 

portuária para que seja viabilizada a construção, manutenção e o 

descomissionamento de um empreendimento eólico offshore. Sendo assim, dentro 

do planejamento de exploração do potencial no mar brasileiro é necessário fazer um 

levantamento dos portos existentes na costa, para que futuramente sejam 

adaptados da melhor forma para utilização. A Figura 33 mostra o Sistema Portuário 

Nacional, com a localização dos portos organizados. 

Figura 33 - Mapa de portos organizados 

 

Fonte: ANTAQ (2021) 

O Brasil possui 37 portos organizados, sendo 11 localizados na região 

sul, 9 na região sudeste e 11 na região nordeste e 6 na região norte. Todos os 

portos, com exceção dos de Porto Velho (Norte) e Cachoeira do Sul e Estrela (Sul), 
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são considerados marítimos, viabilizando o suporte às atividades de instalações 

offshore. 

3.1.2 Licenciamento Ambiental 

O Licenciamento Ambiental é uma ferramenta de gestão ambiental 

estabelecido pela Lei Federal n.º 6938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). 

Consiste em um processo administrativo para licenciar instalações, ampliações, 

modificações e operações de atividades ou empreendimentos que pretendem utilizar 

dos recursos naturais, ou ainda que possam durante as fases do projeto, causar 

danos ambientais, como poluição e ou degradação (IBAMA, 2021a). 

No Brasil, o licenciamento ambiental offshore é realizado pelo IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 

autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Para o processo 

de licenciamento devem ser obtidas licenças para cada fase do projeto, sendo as 

licenças (IBAMA, 2021a), 

atos administrativos pelos quais o órgão ambiental estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle e monitoramento ambientais que deverão 
ser cumpridas pelo empreendedor — o responsável pelo 
projeto/empreendimento/atividade/obra licenciados. De modo geral, podem 
ser emitidas as licenças e autorizações ambientais relacionadas a seguir, 
sem prejuízo de outros atos autorizativos definidos em demais 
regulamentos. 
 

As três etapas são definidas em: 

 a Licença Prévia (LP): é obtida na fase inicial de projeto e prova a 

localização e concepção do empreendimento; 

 a Licença de Instalação (LI): autoriza a construção do empreendimento; e 

 a Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento. 

No final de 2020, foi lançado o Termo de Referência Padrão para Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) de Complexos 

Eólicos Marítimos, elaborado pelo IBAMA, processo nº02007.003499/2019-91 

(BRASIL, 2020). 
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3.1.3 Exclusões Socioambientais na costa 

No estudo através de uma análise multicriterial realizada por Silva et al. 

(2019), foram levantadas possíveis limitações na aplicabilidade de usinas eólicas ao 

longo do litoral do Brasil, esse mapeamento é apresentado na Figura 34. 

Figura 34 – Sobreposição áreas de Exclusões Socioambientais (a) e regiões de potencial 
Socioambiental (b) 

 

Fonte: Silva et al. (2019) 

A Figura 34 (a) mostra os mapas das áreas de exclusão socioambientais 

sobrepostos ao mapa de velocidades de vento na costa brasileira (no estudo, os 

autores restringiram o estudo em velocidades superiores a 7m/s), já em (b) é 

possível ter uma visão mais clara das interseções, mostrando as áreas que 

teoricamente seriam livres para exploração offshore.  
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As "Áreas Prioritárias para Conservação” ou de preservação são o que 

mais dificultam na implementação deste recurso, excluindo a maioria das áreas com 

potencial offshore da região Sul, nas proximidades da costa, do litoral entre Rio de 

Janeiro e Sul da Bahia e do extremo Norte do país (SILVA et al., 2019). 

No estudo das exclusões ambientais, Silva et al. (2019) cita que Ho et al. 

(2018), em seu estudo levanta alguns dos principais critérios para avaliação dos 

impactos ambientais na inclusão de parques eólicos offshore, sendo eles: 

manutenção de Áreas protegidas, preservação de Recifes de Coral, Aves, 

Mamíferos Marinhos e Bentos e demais grupos biológicos. Para as exclusões 

sociais, segundo mesmo autor: impacto visual, atividades pesqueiras e presença de 

outras estruturas. 

Além das exclusões citadas, no estudo, os autores ponderaram 4 (quatro) 

fatores atrativos para a geração eólica offshore: Velocidade de vento, Profundidade 

das águas, distância da costa e Distância dos portos. As representações desses 

fatores ao longo da costa do Brasil se encontram nas Figuras 35 e 36. 
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Figura 35 – Velocidade de vento considerando exclusões socioambientais (a) e Profundidade 
das águas na costa do Brasil (b)  

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2019) 

A Figura 35 conta com a aplicação dos fatores de Velocidade de vento, 

acima de 7m/s a uma altura do cubo de 100m, considerando as áreas de aplicação 

livres para exploração (a) e a batimetria no mapa do Brasil (b). 
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Figura 36 – Distância de Portos (a) e Distância da Costa (b) 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2019) 

Já na Figura 36, constam os fatores de Distância de Portos (a) e as 

Distâncias da Costa do Brasil (b). 

Ao sobrepor os mapas da área útil  obtidos por meio das exclusões 

socioambientais  aos fatores apresentados, nota-se que para velocidades acima de 

7m/s, são compreendidas profundidades acima de 20m, distanciamento em relação 

aos portos existentes em até 200km e à\ costa em até 70km. 
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3.1.4 Projetos Eólicos Offshore em desenvolvimento  

Atualmente existem 22 (vinte e dois) projetos de usinas de geração eólica 

offshore com pedido para processo de licenciamento ambiental com aprovação do 

IBAMA. Os empreendimentos estão listados na Tabela 4, divididos por estado. 

Tabela 4 - Empreendimentos em processo de licenciamento ambiental pelo IBAMA 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado em IBAMA (2021b) 

De acordo com o acervo disponibilizado online pelo IBAMA, os 

empreendimentos listados na Tabela 4 estão em processo de licenciamento. A 

localização e distribuição de cada um, exceto Ventos do Açu e Dragão do Mar, 

podem ser visualizadas na Figura 37. 
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Figura 37 – Empreendimentos em processo de licenciamento ambiental no Brasil 

 

Fonte: IBAMA (2021b) 

Por ainda estarem em fase de projeto e no aguardo de licenciamento, 

nota-se que as projeções de alguns parques estão sobrepostos a outros. 

3.2 Análise do potencial eólico offshore  

Ainda que no Brasil não existam parques eólicos sobre as águas, diversos 

estudos já foram realizados a fim de se obter um levantamento das condições do 

vento de toda costa do território para que futuramente seja possível explorar essas 

áreas. 

Nesta seção serão apresentados, de forma resumida, alguns atlas eólicos 

offshore da costa brasileira e as suas metodologias. Além dos estudos realizados 

pelo CEPEL (2013) e EPE (2020), também é exposto o aplicativo online Atlas Eólico 

Global (GWA – Global Wind Atlas) como uma alternativa para estudos relacionados 

ao tema. 
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3.2.1 Mapa Eólico Brasileiro, estudo realizado pela CEPEL 

Em 2013, o CEPEL (Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, da 

Eletrobrás) em parceria com o INPE (Instituto Brasileiro de Pesquisa Espacial) 

incluiu estudos com mapas do recurso eólico offshore na segunda edição do Atlas 

Eólico Brasileiro. 

Com base em uma ferramenta de modelo numérico para modelagem e 

previsão de fenômenos atmosféricos, RAMS (Regional Atmospheric Modeling 

System), desenvolvido nos anos 80 na Universidade Estadual do Colorado, o INPE 

desenvolveu o Brams (Brasilian developments on the Regional Atmospheric 

Modeling System), para previsão de tempo e clima. O mapeamento foi realizado 

através da utilização de dados anemométricos de 39 parques eólicos em operação, 

e várias estações do Brasil. Sendo algumas pertencentes ao INPE, ao INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) e ao DECEA/ICEA (Departamento de Controle 

do Espaço Aéreo/ Instituto de Controle do Espaço Aéreo) (CEPEL, 2017). 

A Figura 38 mostra o mapa temático da costa brasileira referente ao 

potencial eólico offshore para 100 metros de altura, cujas informações foram obtidas 

através das simulações do modelo Brams para o ano de 2013. 
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Figura 38 – Mapa temático para potencial eólico brasileiro para altura de 100m 

 

Fonte: CEPEL (2017) 

Ao observar a Figura 38, pode-se constatar que para alturas de 100m, as 

regiões da costa brasileira que apresentam melhores velocidades de vento são o 

Sul, para os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Sudeste com 

litoral Carioca e Norte-Nordeste entre Pará e Pernambuco. As velocidades para 

costa do Brasil, para este estudo em 100m, ficam entre 6m/s e 10m/s. 

3.2.2 Mapa Eólico Brasileiro Offshore, estudo realizado pela EPE 

Em 2020, a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) publicou o trabalho 

ROADMAP Eólica Offshore Brasil (EPE, 2020), onde apresenta um estudo do 

potencial eólico sobre o mar brasileiro. 
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Nesse trabalho, a EPE comparou três bases de dados. A base de dados 

ERA5, que é disponibilizada pelo ECMWF (European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts) fornecia maiores alcances de informações. A resolução dos 

dados horários era de 30 km para a ZEE, entre os anos 2000 e 2017. A ERA5 é uma 

reanálise atmosférica global, baseada em medições de satélite (EPE, 2020). 

Na Figura 39, o Mapa da velocidade de vento a 100m de altura para o 

litoral brasileiro. 

Figura 39 – Mapa eólico offshore da velocidade de vento à 100m, base ERA5 

 

Fonte: EPE (2020) 

A Figura 39 mostra o mapa com a velocidade média anual do vento na 

costa brasileira, para toda a área do mar territorial brasileiro, ZEE, isto é, 200 milhas 

náuticas, o que corresponde a 370,4km. 

Na Tabela 5, é mostrado o potencial eólico brasileiro offshore estimado. A 

EPE não apresentou a metodologia de estimativa do potencial eólico, apenas 

ressaltou que as análises consideraram nenhuma restrição nas áreas exploráveis, 
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como por exemplo, áreas de proteção ambiental, rotas comerciais, rotas migratórias 

de aves, áreas de exploração de petróleo ou outras áreas com usos conflitantes. 

Tabela 5 – Potencial eólico offshore acumulado do Brasil 

 

Fonte: EPE (2020). 

Na Tabela 5 estão destacados (em laranja) os resultados da integração 

cumulativa para velocidade acima de 7m/s, que podem ser consideradas atrativas. 

Os resultados indicam que, a 100 m de altura, o potencial do Brasil seria de 697 GW 

e 2536TWh para uma área de aproximadamente 203km², onde as águas possuem 

profundidade de até 50 metros. 

3.2.3 Atlas Eólico Global, GWA 

O Atlas Eólico Global (GWA - Global Wind Atlas) foi desenvolvido pelo 

DTU Wind Energy (Departamento de Energia Eólica) da Universidade Técnica da 

Dinamarca. O GWA (2021) é um aplicativo online gratuito e interativo, desenvolvido 

para a identificação de áreas adequadas para geração de energia eólica onshore e 

offshore em praticamente qualquer lugar do mundo. A versão atual (GWA 3.1) foi 

desenvolvida pelo Departamento de Energia Eólica da Universidade Técnica da 

Dinamarca (DTU Wind Energy) e o Grupo do Banco Mundial (The World Bank e IFC 

- International Finance Corporation). 

O GWA adota modelo em microescala WAsP (Wind Atlas Analysis and 

Application Program), um dos mais tradicionais e confiáveis modelos utilizados no 

setor eólico mundial, com dados de reanálise para fornecer o primeiro mapa eólico 

global de alta resolução disponível. Essa metodologia é a mesma já utilizada na 

elaboração do Atlas Eólico Europeu e conta com 61 estações anemométricas 

distribuídas entre os países do Oriente.  
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Combinando modelos de mesoescala (WRF – Weather Research and 

Forecasting) e microescala (WAsP) consolidados, e reanálise de longo prazo com 

dados de alta confiabilidade (ERA5), o GWA oferece como resultado o 

comportamento do vento em alturas de até 200 metros, tanto onshore quanto 

offshore, incluindo variações sazonais, diárias e horárias. A Figura 40 ilustra a 

metodologia. 

Figura 40 – Metodologia utilizada para mapeamento onshore e offshore do GWA 

 

Fonte: Adaptado de GWA (2021) 

O mapeamento offshore alcança uma distância de cerca de 300km de 

todas as costas. A Figura 41 mostra o mapa eólico mundial legenda de cores, 

indicando as velocidades médias anuais a 100 metros de altura. 

Figura 41 – Velocidade média de vento, atlas mundial 

 

Fonte: GWA (2021) 

A Figura 42 mostra o mapa eólico mundial, indicando as densidades de 

potência médias anuais a 100 metros de altura. 
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Figura 42 – Densidade média anual de potência eólica 

 

Fonte: GWA (2021) 

A Figura 43 apresenta parte do mapa eólico da América do Sul, 

destacando o Brasil, mostrando as velocidades médias anuais do vento a 100 

metros de altura. 

Figura 43 – Velocidade média anual em m/s, costa do Brasil. 
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Fonte: GWA (2021) 

A Figura 44 apresenta parte do mapa eólico da América do Sul, 

destacando o Brasil, mostrando as densidades de potência médias anuais do vento 

a 100 metros de altura. Observa-se o grande potencial eólico offshore no sul do 

Brasil, especialmente a partir do sul da ilha de Santa Catariana até o extremo sul do 

país. 

Figura 44 – Densidade de potência média anual em W/m², costa do Brasil. 

 

Fonte: GWA (2021) 

É possível averiguar visualmente, a partir da interação na interface 

fornecida pela GWA, que o intervalo de densidade de potência média no sul do 

Brasil fica entre 400 e 800W/m² da região de Florianópolis/SC até o Chuí/RS, como 

mostra a Figura 44, caracterizando a região com alto potencial eólico offshore e de 

maior extensão marítima. Na região sudeste esse intervalo fica entre 350 e 700 

W/m² entre Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ. Por fim, o Nordeste com pontos quentes 
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de densidade de potência principalmente na costa do estado do Rio Grande do 

Norte. 

3.3 Atlas Eólicos  

No Brasil, vários governos estaduais já publicaram atlas eólicos do 

território do respectivo estado. No entanto, a grande maioria apresentou o estudo 

apenas para o potencial eólico sobre o solo (onshore), não considerando o potencial 

eólico sobre a água (offshore). 

Apenas quatro estados apresentaram informações sobre o recurso eólico 

em ambiente offshore: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Bahia. 

Resumidamente, os dados são mostrados para cada um dos estados. 

3.3.1 Rio Grande do Sul 

Publicado em 2002, foi o primeiro atlas eólico no Brasil a mapear os 

recursos eólicos offshore. Esse trabalho foi uma realização do Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações. 

Foi elaborado pela empresa Camargo Schubert utilizando o modelo de mesoescala 

MesoMap e o modelo de escoamento atmosférico WindMap, em microescala 

(resolução: 1km x 1km), balizados com dados de 21 estações de medições de vento 

de superfície com alturas entre 42 m e 50 m, implantadas e operadas pelo Governo 

do Estado (CAMARGO SCHUBERT, 2002). 

As Figuras 45 e 46 apresentam o mapa eólico offshore a 50, 75 e 100 

(cem) metros de altura, tanto sobre as três maiores e principais lagoas, quanto sobre 

o mar, numa faixa de 20 km ao longo da costa.  
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Figura 45 - Potencial eólico offshore sobre lagoas e mar, 50m e 75m 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2002) 

 

Figura 46 – Potencial eólico offshore sobre lagoas e mar, 100m 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2002) 
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As Figuras 45 e 46 apresentam um recorte do mapa do estado do Rio Grande 

do Sul nos quais é possível visualizar um gráfico de cores que indicam as médias 

anuais de velocidade de vento [m/s], para o litoral e a costa do estado, abrangendo 

as três principais lagoas do estado: Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim e Lagoa 

Mangueira. Essas lagoas são de pequena profundidade e ainda sim possuem 

grande extensão horizontal, viabilizando a exploração de geração eólica offshore no 

local (CAMARGO SCHUBERT, 2002). 

Na tabela 6 são mostrados os potenciais eólicos estimados offshore, apenas 

para as lagoas. 

Tabela 6 - Potencial Eólico-Elétrico Estimado 

 

Fonte: Adaptado de CAMARGO SCHUBERT (2002) 

Os valores de potencial apresentados na Tabela 6 são resultados de uma 

integração cumulativa e foram calculados considerando uma taxa de aproveitamento 

de 1,5MW/km², condizente com a tecnologia à época. Os resultados indicam que o 

potencial instalável de aproveitamento eólico offshore para ventos de velocidades 

iguais ou superiores a 7m/s sobre as três lagoas foram estimados em 18,52GW, 

19,51GW e 19,74GW quando à alturas de 50m, 75 e 100m, respectivamente. 
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Em 2014 foi publicada uma atualização do atlas eólico do estado de 2002, 

com melhor precisão devido à evolução das ferramentas e da tecnologia, além de 

uma maior quantia de dados de medições de vento. Para essa edição do Atlas 

Eólico, os recursos offshore foram novamente estimados, para lâminas d’água de 

até 50 m (CAMARGO SCHUBERT, 2014). 

Esse trabalho foi realizado por meio de uma parceria entre a empresa estatal 

federal Eletrosul Centrais Elétricas SA e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

por meio da AGDI - Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do 

Investimento. Foi elaborado pela empresa Camargo Schubert utilizando o modelo de 

mesoescala MesoMap e o modelo de escoamento atmosférico WindMap , em 

microescala (resolução 250m x 250m), balizados com dados de 70 estações de 

medições de vento de superfície, com alturas entre 80 m e 120 m. (CAMARGO 

SCHUBERT, 2014). Na Figura 47, tem-se o mapa offshore a 100 metros de altura. 
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Figura 47 - Potencial eólico offshore no litoral do Rio Grande do Sul, 2014 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2014) 

A Figura 47 apresenta o mapa do estado do Rio Grande do Sul no qual é 

possível visualizar um gráfico de cores que indicam as médias anuais de velocidade 

de vento offshore [m/s], para a costa do estado, abrangendo as três principais 

lagoas do estado: Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim e Lagoa Mangueira e uma faixa do 

mar até 50m de profundidade (CAMARGO SCHUBERT, 2014). Na tabela 7 são 

mostrados os potenciais eólicos instaláveis estimados offshore, para as lagoas e 

faixa marítima para altura de 100 metros e velocidades superiores à 7m/s. 
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Tabela 7 - Potencial eólico estimado offshore nas lagoas e mar, RS 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2014) 

Os valores de potencial apresentados na Tabela 7 são resultados de uma 

integração cumulativa e foram calculados considerando uma taxa de aproveitamento 

de 2,6MW/km². Os resultados indicam que o potencial instalável de aproveitamento 

eólico offshore para ventos de velocidades superiores a 7m/s sobre as regiões de 

batimetria de até 7 metros (para as lagoas) e entre 0m e 50m (no mar) foram 

estimados em 33,9GW e 80,3GW quando à altura de 100m, para as lagoas e sobre 

as águas do mar, respectivamente (CAMARGO SCHUBERT, 2014). 

3.3.2 Rio de Janeiro 

Publicado em 2003, o Atlas Eólico do Estado do Rio de Janeiro apresenta os 

recursos eólicos offshore apenas sobre as duas principais lagoas do estado, Lagoa 

de Araruama e Lagoa Feia. Esse trabalho foi realizado por meio de uma parceria 

entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria da Indústria 

Naval e do Petróleo, e a Eletrobolt - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. Foi 

elaborado pela empresa Camargo Schubert utilizando a modelagem de mesoescala 

MesoMap, e o modelo de escoamento atmosférico WindMap (desenvolvidos pela 

TrueWind Soluctions, hoje AWS Truepower LLC), em microescala (resolução 200m x 

200m), balizados com dados de 5 estações de medições de vento de superfície, com 

alturas entre 40 m e 61 m (CAMARGO SCHUBERT, 2003). A Figura 48 mostra os 

mapas eólicos offshore sobre as lagoas. 
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Figura 48 - Potencial eólico offshore sobre as duas principais lagoas do Rio de Janeiro 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2003) 

A Figura 48 apresenta os recortes das duas maiores lagoas do mapa do 

estado do Rio de Janeiro nos quais é possível visualizar um gráfico de cores que 

indicam as médias anuais de velocidade de vento [m/s] para as alturas de 50, 75 e 

100 metros. A Tabela 8 apresenta o potencial eólico offshore estimado, sobre essas 

lagoas. 

Tabela 8 - Potencial eólico offshore do estado do Rio de Janeiro 
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Fonte: Adaptado de CAMARGO SCHUBERT (2003). 

Os valores de potencial apresentados na Tabela 8 são resultados de uma 

integração cumulativa e foram calculados considerando uma curva de potência típica 

para um aerogerador de 1,5MW. Os resultados indicam que o potencial instalável de 

aproveitamento eólico offshore para ventos de velocidades iguais ou superiores a 

6,5m/s sobre as duas lagoas foram estimados em cerca de 0,4GW, 0,52GW e 

0,57GW quando à alturas de 50m, 75m e 100m, respectivamente (CAMARGO 

SCHUBERT, 2003). 

3.3.3 Espírito Santo 

Publicado em 2009, estimou os recursos offshore sobre o mar, ao longo da 

costa capixaba. Esse trabalho foi apresentado pela Agência de Serviços Públicos de 

Energia do Estado do Espírito Santo (ASPE) com dados de vento obtidos através da 

parceria com as Centrais Elétricas do Espírito Santo (ESCELSA). Utilizando a 

mesma metodologia do Atlas Eólico do Rio de Janeiro, e dados anemométricos de 6 

torres de medições, em níveis de 30m e 48m (CAMARGO SCHUBERT, 2009). A 

Figura 49 mostra o mapa eólico offshore do estado do Espírito Santo. 
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Figura 49 – Potencial eólico offshore no litoral do Espirito Santo 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2009). 

A Figura 49 mostra o mapa eólico do litoral do estado do Espírito Santo, no 

qual é possível visualizar um gráfico de cores que indicam as médias anuais de 

velocidade de vento [m/s] para 75 metros de altura em áreas de batimetria entre 0 e 

20 metros de profundidade. A Tabela 9 apresenta o potencial de geração eólica 

offshore no litoral do estado. 
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Tabela 9 – Estimativa do potencial eólico offshore, Espírito Santo 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2009) 

Os valores de potencial apresentados na Tabela 9 são resultados de uma 

integração cumulativa e foram calculados considerando uma taxa de aproveitamento 

de 1,5 MW/km². Os resultados indicam que o potencial instalável de aproveitamento 

eólico offshore para ventos de velocidades iguais ou superiores a 7 m/s sobre as 

regiões de batimetria entre 0m e 10m foram estimados em cerca de 0,33GW e 

0,41GW quando à alturas de 75m e 100m, respectivamente e sobre regiões de 

batimetria entre 0m e 20m foram estimados em cerca de 4,71GW e 5,55GW para as 

mesmas alturas. Nota-se que para velocidades iguais e ou superiores a 6,5m/s a 

capacidade instalável cresce para mais de dobro em comparação aos cálculos em 

7m/s para regiões de profundidade até 10m (CAMARGO SCHUBERT, 2013). 
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3.3.4 Bahia 

Publicado em 2013, estimou os recursos offshore sobre o mar, ao longo da 

costa do estado da Bahia. Esse trabalho foi realizado por meio de uma parceria 

entre o Governo do Estado da Bahia e o SENAI/BA. Utilizando a mesma 

metodologia do Atlas Eólico do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e dados 

anemométricos de 156 estações de medições de vento de superfície, em diversas 

alturas, sendo a maioria entre 90 m e 120 m (CAMARGO SCHUBERT, 2013). 

A Figura 50 apresenta o mapa eólico offshore e a Tabela 10 o potencial 

instalável estimado. 

Figura 50 – Potencial Eólico offshore no litoral da Bahia 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2013) 
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A Figura 50 mostra o mapa do litoral do estado da Bahia, no qual é possível 

visualizar um gráfico de cores que indicam as médias anuais de velocidade de vento 

[m/s] para 100 metros de altura em áreas de batimetria entre 10 e 50 metros de 

profundidade. A Tabela 10 apresenta o potencial de geração eólica offshore no litoral 

da Bahia. 

Tabela 10 – Potencial de geração eólica offshore, Bahia 

 

Fonte: CAMARGO SCHUBERT (2013) 

Os valores de potencial apresentados na Tabela 10 são resultados de uma 

integração cumulativa e foram calculados considerando uma taxa de aproveitamento 

de 2,6MW/km². Os resultados indicam que o potencial instalável de aproveitamento 

eólico offshore para ventos de velocidades iguais ou superiores a 7m/s sobre as 

regiões de batimetria entre 10m e 50m foram estimados em cerca de 87,5GW e 

77,4GW quando à alturas de 100m e 150m, respectivamente (CAMARGO 

SCHUBERT, 2013). 

3.4 Conclusão do capítulo 

Em relação ao potencial eólico offshore no Brasil, percebe-se que os ventos 

são favoráveis à construção de instalações na costa e lagoas. E ainda, alguns 

estados se apresentam mais promissores que outros. Somado a isso, a estrutura 

portuária brasileira demonstra ter potencial para atender as atividades requeridas 

para exploração neste setor, carecendo de adequações pontuais quando 

necessárias. A integração da geração eólica offshore à matriz elétrica do país 
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aumenta a capacidade de oferta de uma energia complementar à hidrelétrica, 

tornando a matriz potencialmente mais renovável, acarretando menores custos ao 

consumidor.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base na abordagem exploratória e analítica da literatura e nas 

informações estudadas neste trabalho, este capítulo é reservado para a conclusão e 

recomendações para projetos futuros. 

Considerando o crescimento populacional e o aumento da inclusão 

elétrica, tendo como uma das suas consequências o aumento do consumo de 

energia, a sociedade busca desenvolver mecanismos capazes de promover o 

crescimento sustentável, através do desenvolvimento tecnológico de forma 

consciente e eficiente. A expansão da geração de energia eólica é um importante 

exemplo, integrando tecnologia, energia limpa e meio ambiente.   

Nesse sentido, estão sendo desencadeados investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, voltados a alternativas de recursos renováveis na geração de 

energia elétrica. A geração de energia através do recurso eólico, além de atender a 

esse cenário, também apresenta um elevado crescimento mundial, sendo no Brasil a 

segunda fonte renovável mais utilizada para geração de energia na matriz elétrica. A 

energia eólica offshore é uma alternativa que permite dar continuidade a esta 

expansão e atualmente já é uma realidade em muitos países e se estima que em 

poucos anos seja tão competitiva quanto à geração onshore. 

 O aproveitamento eólico offshore apesar de ser recente, já foi idealizado 

há algumas décadas. Conforme os dados globais de capacidade instalada de 

geração eólica offshore, é possível notar o crescimento exponencial dessa fonte ao 

passar dos anos. Dentre a análise realizada, dois países se destacam pelo 

desempenho, sendo eles: a China, que pelo terceiro ano consecutivo (2018, 2019 e 

2020) praticamente duplica suas instalações em capacidade, se apresentando como 

um possível polo de desenvolvimento nesse setor; e a Holanda, que a pesar de 

deter somente 7,4% do total mundial, em GW, teve entre 2019 e 2020 um salto de 

133,5% da capacidade em seu domínio, atualmente encontra-se em construção o 

parque de Hornsea Project Two, que sozinha possui capacidade similar ao total 

instalado em 2020, e tem previsão de entrar em operação em 2022, o que leva a 

considerar o incentivo à fonte no país, mas também ao desenvolvimento gradativo 

na tecnologia das turbinas com maior capacidade de geração. Em contrapartida, o 

Reino Unido, que detém de quase 30% das instalações, cresceu somente 5% de 
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2019 para 2020 e a Dinamarca, pioneira nas instalações de parques eólicos nas 

águas, não estabeleceu nenhum novo empreendimento no mesmo período. 

Ainda, estima-se que até 2025 o incremento nas instalações offshore seja 

quadruplicado. Para isso, foram consideradas a exploração de novas tecnologias, 

queda nos custos, dentre as estimativas relacionadas aos países da Europa, 

América do Norte e Ásia. Sendo assim, a partir do momento em que os países que 

não pertencem aos continentes mencionados, mas que possuem potencial, 

começarem a se beneficiar deste setor, os números tendem a aumentar 

significativamente. 

Ao discorrer sobre a composição do sistema de geração eólica offshore, 

percebe-se que para manter a integridade do sistema e garantir a vida útil do 

parque, todas as estruturas e equipamentos nele utilizados, necessitam de materiais 

e de tecnologias robustas suficientes. Isso permite a operação em ambiente hostil, 

bem como deter de uma estrutura logística portuária, por exemplo, que garantem o 

transporte de materiais e pessoas para todas as fases de projeto. 

Levando em consideração as características dos rotores no sistema de 

geração de energia eólica com aplicação offshore, são feitas as seguintes 

considerações: 

 as particularidades de rotores de eixo vertical para utilização destes em 

áreas de ventos de baixa intensidade, inicialmente menos atrativos para a 

geração eólica, bem como regiões de grandes profundidades quando 

associadas às fundações flutuantes, a fim de compensar a sua baixa 

eficiência com custos reduzidos; e 

 o vortex, por ser uma tecnologia recente e projetada para áreas urbanas, 

com tamanho reduzido e de fundações simples, poderia ser testada a sua 

aplicabilidade em zona intertidal, rios e/ou lagoas de baixa batimetria. 

As principais motivações do sistema de geração offshore em relação ao 

onshore compreendem em: 

 a oportunidade de desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias;  
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 a redução da exposição ao impacto visual e de ruídos aos humanos, 

pelas instalações ficarem em alto mar, assim bastante afastadas dos 

centros urbanos;  

 a não ocupação de terras habitáveis, sendo uma alternativa para países 

que dispõem de pouco território;  

 a possibilidade de implantação de parques com maior quantidade de 

aerogeradores que em terra, pelo amplo espaço disponível;  

 a baixa rugosidade e livre de obstáculos, o que proporciona uma 

disponibilidade de ventos perenes, com maiores velocidades e de 

comportamento mais uniforme, melhorando a qualidade do recurso eólico; 

 a possibilidade de a altura da torre acima do nível do mar ser reduzida, 

em relação às onshore, por conta do nível de ar mais turbulento ser mais 

próximo ao solo e à superfície da água; e 

 os parques offshore costumam gerar mais durante o dia, coincidindo com 

a demanda, enquanto os parques onshore, localizados no interior do 

continente, tendem a ter suas maiores produções durante o período 

noturno. 

E, por fim, unindo os pontos positivos citados e associando-os à 

possibilidade de construção de turbinas maiores, mais robustas e potentes, sendo 

capazes de captar mais energia, o fator de capacidade, que é a proporção entre 

produção efetiva e capacidade de produção máxima instalada da usina, é ampliado. 

Além de tudo, as torres podem, de forma a facilitar a logística de instalação, serem 

pré-montadas em terra e então transportadas até o local da usina, por meio de 

plataformas elevadoras em navios. (CAMARA; ANDRADE; LEMOS, 2019; 

NOGUEIRA, 2020; OCEAN ENERGY COUNCIL, 2012; ESTEBAN et al., 2010; 

CBIE, 2020)  

Diante disso, é essencial investigar os impactos positivos e negativos, 

bem como ter uma ideia da análise de custos associadas que ocorrem ao 

estabelecer parques eólicos no oceano. 

Os custos apresentados para geração eólica offshore são baseados em 

referências internacionais de países com empreendimentos consolidados e em 

funcionamento  como no Brasil ainda não há parques instalados, os custos 
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apresentados podem não transmitir fidelidade quando forem ponderadas as 

peculiaridades associadas às estruturas logísticas que o país detém, bem como 

acesso às tecnologias de ponta e à mão de obra especializada. 

Referente aos atlas estudados para o mapeamento eólico offshore no 

litoral brasileiro, são feitas considerações nos parágrafos seguintes.  

Nenhum dos estudos apresentou restrições relacionadas aos aspectos 

socioambientais e econômicas nas áreas consideradas exploráveis para o 

levantamento do potencial eólico.  

Ao analisar os atlas eólicos, percebe-se que os ventos são favoráveis à 

construção de instalações na costa e lagoas. E, ainda, alguns estados se 

apresentam mais promissores que outros, como o Rio Grande do Sul, com um 

potencial de 114,2GW e Bahia com 87,5GW. Somado a isso, a estrutura portuária 

brasileira demonstra ter potencial para atender as atividades requeridas para 

exploração neste setor. 

A simulação realizada pelo CEPEL em 2013, resultou em melhores 

velocidades de vento, a 100m de altura, entre os estados de Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e entre Pará e Pernambuco, com velocidades 

entre 6m/s e 10m/s  com condições melhores no litoral catarinense e Maranhão, 

Piauí e Ceará. No entanto para esse mapeamento, apesar da CEPEL ser uma 

entidade capacitada e referência em pesquisa, os dados anemométricos obtidos 

foram através de estações em parques eólicos em funcionamento, ou seja, os 

sensores acabam sofrendo interferências devido ao efeito sombra dos 

aerogeradores, e o período de aquisição é relativo somente ao ano de 2013, sem 

ajustes de longo prazo. Com isso, pode-se dizer que esse atlas não está atualizado 

e seus resultados estão defasados. Por esta razão, o CEPEL apresentou o estudo 

como um trabalho preliminar. 

A simulação realizada pela EPE, conta com dados de satélite num 

período de 17 anos para toda extensão da ZEE brasileira, apresentando mapa de 

velocidade de vento médio anual. Este estudo apresenta um levantamento estimado 

de 2536TWh/ano de geração para ventos acima de 7m/s e batimetria de 50m. No 

entanto, adota uma metodologia própria utilizando apenas reanálise de dados de 

satélite, sem validação com modelos meteorológicos que considerem interferência 
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de micro e mesoescala. É uma simulação para fins de identificação das áreas mais 

promissoras e de percepção preliminar do potencial eólico. 

A metodologia de análise do Atlas Eólico Global (GWA) o torna uma das 

ferramentas mais precisas e de alta resolução para obtenção de dados do 

comportamento do vento. Ao analisar as velocidades médias anuais na costa do 

Brasil e em complemento aos estudos do CEPEL e EPE, é possível notar que pelo 

GWA as velocidades de vento se apresentam mais intensas para as mesmas 

regiões destacadas naqueles. E, em complemento às análises de velocidade de 

vento, um mapa da densidade de potência média anual, no qual é considerada a 

massa específica do ar para cada região, resultando numa maior extensão e 

potencial energético localizado na região Sul do país. 

A partir da análise dos mapas e das tabelas auxiliares dos estados, 

considerando ambiente de lagoas e mar, com velocidades superiores a 7m/s, 

captação do vento em 100m de altura e batimetria de até 50 metros, entende-se que 

o Brasil possui uma capacidade instalável estimada de 197,5GW e capacidade de 

geração de energia de aproximadamente 753 TWh.  

Acerca dos estudos por estado, nota-se que o levantamento eólico 

offshore só está presente nos atlas de alguns, sendo a versão mais recente de 2014. 

Atentando-se a isso, e visando realizar um estudo com resultados mais fiéis, seria 

cabível, nas condições atuais de busca por incorporar a fonte no país, a atualização 

dos estudos até então e a replicação a outros estados litorâneos.  

Considerando o estudo realizado por Silva et al. (2019) sobre as 

limitações na aplicabilidade da geração eólica no litoral brasileiro e comparando com 

a apresentação dos estudos de potencial, esses últimos acabam estimando um 

potencial sobredimensionado sobre uma faixa total que não corresponde à área útil 

real. Por isso, seria interessante excluir das análises futuras de potencial de 

geração, as regiões que inviabilizem a exploração, devido questões ambientais, 

sociais, técnicas e logísticas. 

O levantamento do potencial eólico offshore total no litoral do Brasil é 

realizado considerando todo mar pertencente aos limites da ZEE. Deve-se 

considerar no planejamento da construção de usinas para geração de energia eólica 

offshore, as atividades regulamentadas que utilizam deste mesmo espaço, como 
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toda circulação de embarcações, relacionadas ao transporte, à pesca, ao turismo 

bem como às atividades de exploração de petróleo e navais e ainda as áreas de 

preservação ambiental. Sabendo disso, e considerando que somente ao final de 

2020 foi liberado pelo IBAMA o primeiro documento, Termo de Referência, para 

licenciamento Ambiental, e o Brasil ainda não possui empreendimentos dessa 

alternativa, assume-se que o país carece de medidas normativas e regulatórias 

suficientes para que a geração eólica se enquadre às demais atividades marítimas, e 

então o país se beneficiar da inclusão de mais uma fonte de energia renovável em 

sua matriz elétrica. A realização de um zoneamento ambiental eólico do Brasil, pelo 

IBAMA, seria muito útil e recomendado. 

Neste sentido, conclui-se que, apesar dos desafios ora demonstrados, o 

Brasil possui significativo potencial de energia eólica offshore, maximizando a 

produção de energia limpa, conforme caracterizados no desenvolvimento do 

trabalho aqui apresentado.  

4.1 Recomendações para projetos futuros 

As informações apresentadas neste trabalho podem servir como base 

preliminar e incentivo para futuros estudos: 

 a utilização de diferentes tecnologias de turbinas para áreas de ventos 

menos intensos;  

 o detalhamento de custos e receitas associados a projetos eólicos 

offshore, permitindo uma avaliação de viabilidade econômica mais 

confiável; 

 a inclusão das áreas com restrições ambientais e sociais no estudo do 

potencial real do Brasil; 

 a análise da inclusão do setor eólico offshore e suas influências no SIN; e 

 a realização de estudos para o zoneamento ambiental eólico do mar 

territorial brasileiro. 
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