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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



Objetivos do Roadmap

• Identificar possíveis barreiras e desafios a serem

enfrentados

• Apontar algumas recomendações ao planejamento

energético

• Compreender os aspectos relativos à fonte

Disponível em: http://bit.ly/EOLoffshoreBR 

Roadmap Eólica Offshore Brasil

Não possui como finalidade a proposição

de uma política de incentivo a essa 

fonte energética



Como o estudo está organizado?

Português

Inglês

Conteúdo interativo 
disponível!

https://storymaps.arcgis.com/stories/85011a3a5b5e4208abccf546cdd0de2f
https://storymaps.arcgis.com/stories/85011a3a5b5e4208abccf546cdd0de2f
https://storymaps.arcgis.com/stories/85011a3a5b5e4208abccf546cdd0de2f
https://storymaps.arcgis.com/stories/1565a407d4a443029e035b1844c8437b


Potencial eólico offshore brasileiro

697 GW 
Até 50 m de profundidade

(7,0 – 7,5 m/s)

Total

6,91 TW

Região
Potencial (GW)

0 – 20m 20 – 50m

Norte 78 119

Nordeste 146 210

Sudeste 10 37

Sul 42 55



Aspectos tecnológicos e custos (I)

✓ Tendência de redução do CAPEX para projetos eólicos offshore no cenário internacional

✓ Alta dependência de infraestrutura portuária e de logística

✓ Comparado à projetos onshore, são observados custos maiores de fundação, instalação, transporte de

estruturas e fabricação de equipamentos

Fonte: ORE Catapult / Offshore Wind Industry Council

Como o Brasil aproveitará 

a curva de aprendizado 

internacional?



Aspectos tecnológicos e custos (II)

$

Necessário realizar 

análises mais aprofundadas

para a fonte eólica offshore,

considerando o contexto

nacional

Fonte: Elaboração própria EPE



Conexão ao Sistema

✓ A conexão desses projetos ao sistema é normalmente feita

por sistemas de transmissão dedicados

✓ Sistemas de transmissão em CA e em CC são tecnologias

bem estabelecidas e com ampla utilização

✓ Brasil não deve enfrentar dificuldades com uso de

tecnologia de cabos submarinos dada a experiência

internacional e nacional (para conexão em CA)

O desenvolvimento de projetos eólicos offshore traz 

desafios adicionais ao planejamento da transmissão, 

podendo ensejar no desenho de reforços estruturais 

do sistema



Aspectos legais e regulatórios (I)

Fonte: Elaboração própria EPE

Tendência de realização de processos públicos competitivos para acesso 

à área



Aspectos legais e regulatórios (II)

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"



Aspectos ambientais

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



Desafios para o desenvolvimento eólico offshore no Brasil

O sucesso depende do 

engajamento de agentes 

governamentais, de mercado 

e de demais interessados



Praça Pio X, n. 54
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