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1 Sobre a EPE



Sobre a EPE – Empresa de Pesquisa Energética

www.epe.gov.br

Empresa pública federal vinculada ao

Ministério de Minas e Energia

Desenvolvemos estudos e estatísticas

relacionadas à energia para apoiar a

formulação, implementação e avaliação

das políticas energéticas nacionais

EPE é membro do Conselho 

Nacional de Política Energética 

(CNPE) com direito a voto



Estatísticas, 

estudos e 

relatórios técnicos

Webmap

EPE

Vídeos 

informativos

Conteúdo 

educacional

Redes 

sociais

Alguns de nossos produtos
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Eólicas 
offshore e o 
planejamento 
energético 
nacional



• Horizonte de médio prazo (10 anos)

• Abordagem tática e operacional

• Resultados dos leilões de geração e de transmissão de

energia

• Expansão da geração é indicativa

• Expansão da transmissão é determinativa

• Sinalização econômica para o mercado

• Equilíbrio entre oferta e demanda de energia

Disponível em: http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2029

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2029)

PDE 2029:

Expansão indicativa (2024 a 2029): 55 GW

Estimativas de investimentos 

(geração centralizada e transmissão): R$ 407 bi



Geração eólica para os próximos 10 anos (PDE 2029)

Aumento da participação 

das eólicas considerando 

somente projetos onshore

(expansão contratada e 

indicativa)

Primeiro PDE a considerar a 

tecnologia eólica offshore

como candidata à expansão

Ainda não competitiva



• Publicado em Setembro/2018

• Perspectiva de longo prazo (30 anos)

• Mapeamento do potencial energético disponível no país

para todas as fontes, incluindo uma primeira tentativa de

identificar o potencial eólico offshore brasileiro

Disponível em: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-416/NT04%20PR_RecursosEnergeticos%202050.pdf

✓ Expansão observada no cenário internacional

(tecnologia comprovada e redução de custos)

✓ Processos de licenciamento ambiental em curso para

projetos eólicos offshore no Ibama

Necessidade de mais informações!

Plano Nacional de Energia (PNE 2050)
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Roadmap
Eólicas 
Offshore 
Brasil 2035



Que ações o Brasil precisa adotar para ter 

parques eólicos offshore operando em 2035? 

✓ Identificar oportunidades e barreiras para que projetos

eólicos offshore consigam competir com as demais fontes de

energia existentes no Brasil

✓ Contribuir para melhorias nas políticas e regulações

aplicáveis para esses empreendimentos

Principal objetivo do Roadmap



Em fase 

final de 

elaboração!

Dezembro/2019

Potencial eólico 

offshore

Aspectos legais e 

regulatórios

Aspectos 

tecnológicos e 

custos

Aspectos 

ambientais
Conexão ao Sistema 

Interligado Nacional

Construindo um 

futuro para eólicas 

offshore no Brasil

Temas abordados no Roadmap



✓ Acompanhamento dos projetos eólicos offshore que estão sendo propostos

➢ Interação com Ibama, Aneel e Marinha

➢ Interação com os empreendedores dos projetos

✓ Realização de workshop na EPE

➢ Abril/2019

➢ Primeira apresentação pública da proposta do Roadmap

✓ Consulta à documentos de referência

➢ Estudos técnicos internacionais e diferentes bases de dados

➢ Encontros técnicos com experts no desenvolvimento de projetos eólicos offshore

ao redor do mundo

O que a EPE tem feito?



4
Resultados 
preliminares



Potencial eólico offshore brasileiro (I)

Wind Atlas CEPEL ERA 5

Resolução espacial 1 km 5 km 30 km

Altura (m) 100 e 200 100 e 200 100

Distância da costa 30 km 70 km ZEE

Ano de referência 2015 2013 2000 – 2017

✓ Resultados apresentados por batimetria e regiões brasileiras

✓ Três bases de dados diferentes utilizadas

✓ Restrições não foram consideradas nessa fase



Potencial eólico offshore brasileiro (II)

Wind Atlas CEPEL ERA5

697 GW 
Até 50 m de 

profundidade
(7,0 – 7,5 m/s)

Total

6,91 TW



Principais fatores:

✓ Profundidade e fundação

✓ Distância da costa

✓ Tamanho do projeto

✓ Cadeia de suprimentos

✓ Outros??

Aspectos tecnológicos e custos (I)

Redução projetada do CAPEX – projetos eólicos offshore
(IRENA, 2016) ?

Curva de 
aprendizado 
para o Brasil

Variação do CAPEX nos últimos 
anos foi de

US$ 2.000/kW a US$ 7.000/kW



Aspectos tecnológicos e custos (II)

Comparação entre custos de projetos eólicos onshore e offshore (Fonte: IRENA, 2016)

OffshoreOnshore

✓ Custos maiores de fundação e de instalação

✓ Custos maiores para o transporte das estruturas

✓ Custos adicionais para a fabricação dos equipamentos

Motivos para o

CAPEX$

?
Turbina

Conexão ao sistema

Fundação (construção civil)

Planejamento e instalação

Alta dependência de infraestrutura portuária e de logística



Conexão ao Sistema Interligado Nacional

✓ A conexão desses projetos ao sistema é normalmente feita

por sistemas de transmissão dedicados

✓ Definição da tecnologia a ser utilizada e das dimensões do

sistema são parte do projeto eólico offshore

✓ Sistemas de transmissão em CA e em CC são tecnologias

bem estabelecidas e com ampla utilização em projetos

eólicos offshore

O desenvolvimento de projetos eólicos offshore em 

escala traz desafios adicionais ao planejamento do 

SIN, podendo ensejar no desenho de reforços 

estruturais para algumas regiões.



Aspectos legais e regulatórios

Constituição Federal (1988)

Mar territorial = bem da União

Incertezas sobre qual órgão federal possui 

a competência legal para realizar a cessão 

de áreas para projetos eólicos offshore na 

ZEE brasileira

Fonte: CIRM

Diferentes órgãos 

envolvidos nos 

processos autorizativos

Brasil não é um "one-stop shop"



Fonte: Ibama

Parque Eólico 

Offshore Caucaia 

Parazinho – Iparaná

Complexo Eólico

Offshore 

Asa Branca I

Planta Piloto de 

Geração Eólica 

Offshore – Petrobras 

Aspectos ambientais (I)

Projeto 

Nova 

Energia 



Aspectos ambientais (II)

Fonte: Ibama 

Decreto nº 8.437/2015 – processo de licenciamento 

ambiental de geração de energia deve contemplar 

também sua conexão até uma subestação do SIN

✓ Conexão ao SIN pode contemplar grandes extensões em trechos

continentais:

➢ Custos com indenizações e desapropriações pelo empreendedor

➢ TRs emitidos pelo Ibama refletem preocupação com a

complexidade socioambiental da zona costeira

Embora previsto em lei, ainda não há nenhum tipo de 

zoneamento que contemple a totalidade das águas 

jurisdicionais brasileiras até o momento

Zoneamento ambiental / Planejamento Espacial 

Marinho



5
Considerações 
finais



As discussões estão apenas 
começando!

Algumas questões para o planejamento energético

• Serão necessários investimentos em outros

setores (p. ex., infraestrutura portuária, logística,

indústria)? A infraestrutura atualmente existente

no país oferece o suporte que o setor precisa?

• O desenvolvimento de projetos eólicos offshore

em escala implicará em reforços estruturais do

sistema de transmissão existente? Se positivo,

como fazer ao menor custo possível?

• Será necessário estruturar um plano/programa

nacional específico para estimular o

desenvolvimento de projetos eólicos offshore no

Brasil? Considerando o contexto nacional, como

preparar adequadamente o caminho para a

eólica offshore?

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Offshore-wind-projects-hasten-Asia-s-renewable-shift-from-solar2
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