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Acervo
Parques Eólicos

Quase 100 

parques eólicos

executados

Mais de 5 GW em 

projetos

Mais de 1.600 

fundações para 

aerogeradores

Mais de 800 km de 

vias de acesso

executadas



Projetos - Linha do tempo
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As Obras Civis



Acessos e Plataformas



Fundações



A Rede de 
Média Tensão



RMT Aérea



RMT Subterrânea



Linha do tempo



2005

2021

• Potência dos Aerogeradores: 0,8MW

• Altura das Torres: 60m

• Obras principalmente em áreas litorâneas ou 
planícies com solo de 1ª. ou 2ª. categoria

• Preço da Energia: R$ 320,00/MW

• Potência dos Aerogeradores: 6,2MW

• Altura das Torres: 125m

• Obras principalmente em serra com 
predominância de solos de 3ª categoria (Rocha)

• Preço da Energia: R$ 90,00/MW



Consequências dessa Evolução

• Maiores cargas nas fundações;

• Necessidade de guindastes 

maiores para montagem dos 

aerogeradores;

• Pressão nos preços das obras 

em função da redução do 

preço de venda da energia;

• Volume de concreto passa de 
280 para 600+m³;

• Estradas e plataformas com 

maior capacidade de suporte;

• Aumento do custo das obras 

civis .



Gestão eficiente de projetos e 
uso massivo de tecnologia



Exemplo: PE com 124MW de potência instalada

2005

2021

• 155 Aerogeradores

• 280m³ de concreto por fundação, totalizando 
43.400m³ de concreto

• Considerando 500m de distância média entre 
aerogeradores, 77,5km de estradas de acesso

• 20 Aerogeradores

• 650m³ de concreto por fundação, totalizando 
13.000m³ de concreto

• Considerando 500m de distância média entre 
aerogeradores, 10km de estradas de acesso



Preço energia

Volume de serviços

Mercado + competitivo



Gestão eficiente de projetos e 
uso massivo de tecnologia



Os desafios



• Controle de temperatura;

• Operação continua;

Obras em Serra

Alto volume de concreto

• Escavação em rocha;

• Restrição do número de frentes de trabalho;

• Dificuldade de compatibilização dos requisitos

de projeto com as curvas de nível.



Tendências e 
Inovações



• Fundações pré-moldadas (jabalcones);

• Automação de equipamentos da linha 

amarela

Controle de Temperatura

Industrialização/Automação

Uso de drones

• Uso de Nitrogênio líquido (Nitrocrete);

• Levantamento topográfico preciso e 

rápido;

• Acompanhamento da obra.



Gestão eficiente de projetos e 
uso massivo de tecnologia
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