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RESUMO 
 

Em virtude do cenário de médio e longo prazo onde pode ocorrer a redução na 

capacidade de produção e disponibilidade de extração de gás em campos 

petrolíferos, este estudo apresenta propostas de geração de energia elétrica 

complementar para auxiliar na produção e exploração de petróleo. Em alguns 

campos petrolíferos já maduros, verificam-se as características de aumento das 

necessidades de demanda de energia elétrica para a extração de óleos pesados e 

à mudança de método de elevação nos poços produtores de petróleo (gás lift 

para BCS). Uma das fontes de geração elétrica considerada como alternativa 

para suprir uma parcela da demanda elétrica na extração de petróleo, é oriunda 

da fonte eólica. Dentre as fontes renováveis, a energia eólica se apresenta 

como aquela com boas possibilidades para gerar energia elétrica em grandes 

blocos e concorrendo economicamente no mundo, em alguns casos, com fontes 

tradicionais de geração térmica devido ao constante desenvolvimento 

tecnológico ocorrido nos últimos anos. Serão apresentadas também outras 

formas de energia renováveis como fonte secundaria, por exemplo, a energia 

proveniente das correntes marítimas que utiliza subsídios similares à 

tecnologia eólica. Este tipo de energia alternativa ainda não possui muitos 

estudos e utilizações ao redor do mundo, porém, não deve ser descartada. A 

energia solar será citada, pois assim como a energia eólica, é uma fonte 

inesgotável e já sendo utilizado com muita freqüência. Desta forma, esta 

monografia apresentará propostas de fontes de energia renováveis que poderão 

ser aplicadas para gerar energia a fim de contribuir para a exploração de 

petróleo e principalmente reduzir a emissão de CO2 e gerar menos poluentes. 

 

Palavras - chave: Energia Eólica, Energia renovável, Petróleo. 
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CAPÍTULO 01 – INTRODUÇÃO 

 

 A demanda contínua e crescente de energia de baixo custo e a 

disponibilidade de recursos de hidrocarbonetos coloca ainda o petróleo como 

uma importante fonte não-renovável da matriz energética mundial para as 

próximas décadas do século XXI. 

 A indústria nacional de petróleo vem passando por um período 

favorável, visto as recentes descobertas de reservas em águas brasileiras que 

podem colocar o País entre os maiores produtores mundiais de petróleo.  

 No entanto, os desafios tecnológicos são muitos, pois as reservas estão 

no chamado pré-sal, camada de rochas-reservatório que se encontram abaixo de 

uma extensa camada de sal, em lâmina d’água que varia de 1500 a 3000 metros 

e soterramento entre 3000 e 4000 metros. 

 Atualmente, em campos de exploração de petróleo já maduros, algumas 

plataformas possuem projetos que não atendem a real demanda de exploração, 

devido à defasagem de tecnologias, com isso geram o aumento das necessidades 

de demanda de energia relacionadas a óleos pesados e à mudança do método de 

elevação (gás-lift para BCS). Este fato motivou o estudo de aplicações de 

energia alternativa nas plataformas off-shore, visto que o uso de BCS como 

método de elevação é o mais aplicado em campos maduros, porém é um método 

que consome muita energia produzida da plataforma. 

 A geração de energia na própria plataforma off-shore possui a vantagem 

de ser o método de geração mais utilizado e permite que a unidade tenha 

completo controle sobre o mesmo. Porém, isso implica na disponibilidade de 

combustível armazenado (diesel, óleo pesado) ou derivado do sistema de 

produção (gás e petróleo tratado), e além do mais, com a desvantagem da 

poluição resultante da queima desses combustíveis emitindo gases poluentes 

como o CO2 para a atmosfera. 
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 Com o crescimento de uma consciência ambiental em todo o mundo e, 

consequentemente, um cenário futuro em que as companhias de petróleo 

precisarão demonstrar à sociedade que estão distribuindo energia de forma 

ambientalmente correta, nada mais natural que o combate ao desperdício 

passasse a figurar no topo de suas pautas de prioridade. Assim, cada vez mais o 

tema eficiência energética é essencial para que se pense no futuro das empresas 

petrolíferas.  

 O desenvolvimento de tecnologias e a superação de barreiras 

econômicas, aos poucos, começam a facilitar o acesso às reservas de energias 

renováveis, que possuem enorme potencial para abastecer a demanda nacional. 

 Com isso, o uso de energias renováveis como geração complementar na 

exploração e produção de petróleo, deve ser tratado como um assunto de grande 

importância, pois além de contribuir no desenvolvimento do país no quesito 

exploração de petróleo, auxilia o estudo de novas tecnologias limpas. 

 Este estudo propõe o uso da captação de energia eólica nos oceanos, 

para auxiliar na geração de energia nas plataformas off-shore, visto que a energia 

eólica possui baixo impacto ao meio ambiente, custo do kWh relativamente 

baixo e de grande disponibilidade. Apesar dos custos relativamente altos para a 

instalação, os benéficos gerados compensam os investimentos. 

 Serão apresentadas também, outras fontes renováveis possíveis de 

geração secundária de energia, como por exemplo, a energia solar e por 

correntes marítimas, está última, sendo limitada devido aos poucos estudos 

realizados até a data presente da finalização desta monografia. 
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CAPÍTULO 02 – DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

2.1. O PETRÓLEO 

 

 Do latim petra (pedra) e oleum (óleo), o petróleo no estado líquido é 

uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro 

característico e cor variando entre o negro e o castanho-claro. 

 O petróleo é constituído, basicamente, por uma mistura de compostos 

químicos (hidrocarbonetos). Quando a mistura contém uma maior porcentagem 

de moléculas pequenas seu estado físico é gasoso e quando a mistura contém 

moléculas maiores seu estado físico é líquido, nas condições normais de 

temperatura e pressão. 

 O petróleo contém centenas de compostos químicos, e separá-los em 

componentes puros ou misturas de composição conhecida é praticamente 

impossível. O petróleo é normalmente separado em frações de acordo com a 

faixa de ebulição dos compostos. A tabela I mostra as frações típicas que são 

obtidas do petróleo (THOMAS, 2001). 

 

Tabela I – Frações Típicas do Petróleo 

FRAÇÃO TEMPERATURA 
DE EBULIÇÃO 

( C) 

COMPOSIÇÃO 
APROXIMADA 

USOS 

Gás residual 
Gás líquefeito 
de petróleo - 
GLP 

-- 
Até 40 

C1 – C2 

C3 – C4 

Gás combustível 
Gás combustível 
engarrafado, 
Uso doméstico e 
industrial 

Gasolina 40 – 175 C5 – C10 Combustível de 
automóveis, 
solvente 

Querosene 175 – 235 C11 – C12 Iluminação, 
combustível de 
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aviões a jato 
Gasóleo leve 235 – 305 C13 – C17 Diesel, fornos 
Gasóleo 
Pesado 

305 – 400 C18 – C25 Combustível, 
matéria prima p/ 
lubrificantes 

Lubrificantes 400 – 510 C26 – C38 Óleos lubrificantes 
Resíduo Acima de 510 C38 + Asfalto, piche, 

impermeabilizantes 
Fonte: THOMAS, 2001 

 

 Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de petróleo possuem 

características diferentes. Alguns são pretos, densos, viscosos, liberando pouco 

ou nenhum gás enquanto que outros são castanhos ou bastante claros, com baixa 

viscosidade e densidade, liberando quantidade apreciável de gás. Outros 

reservatórios, ainda, podem produzir somente gás. Entretanto, todos eles 

produzem análises elementares semelhantes às dadas na tabela II (THOMAS, 

2001).  

 

Tabela II – Análise elementar do óleo cru típico (% em peso) 

Hidrogênio 11 – 14% 

Carbono 83 – 87% 

Enxofre 0,06 – 8% 

Nitrogênio 0,11 – 1,7% 

Oxigênio 0,1 – 2% 

Metais Até 0,3% 

Fonte: THOMAS, 2001 

 

 A alta porcentagem de carbono e hidrogênio existente no petróleo 

mostra que os seus principais constituintes são os hidrocarbonetos. Os outros 

constituintes aparecem sob a forma de compostos orgânicos que contem outros 
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elementos, sendo os mais comuns o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio. Metais 

também podem ocorrer como sais de ácidos orgânicos (THOMAS, 2001).  

 

2.1.1. A energia que move o mundo 

 

 O petróleo é a fonte de energia que movimentou a economia no último 

século e continua sendo um dos principais recursos consumidos no mundo. 

Hoje, cerca de 87% da energia no mundo é proveniente de fontes não-

renováveis, principalmente petróleo, carvão e gás natural. Mas a tendência é que 

esses recursos, tão valorizados, tornem-se cada vez mais caros e escassos. 

 Para 2030, está previsto um consumo de energia no planeta 50% maior 

que o atual. E, segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 60% da 

demanda total de energia primária ainda virá de petróleo e gás natural 

(PETROBRAS a, 2007). 

 A figura 1, que compara o consumo mundial de energia com as reservas 

mundiais de gás natural, petróleo, urânio, carvão e a radiação solar absorvida 

pela Terra em um ano, revela que a única fonte de energia sustentável, em longo 

prazo, é a solar, capaz de garantir as necessidades de todos os seres que habitam 

a Biosfera, entre eles os homens, por milhões de anos. 
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Figura 1 – Reservas estimadas e produção anual das fontes energéticas 

Fonte: FERREIRA, 2007 

 

 A principal diferença entre estas fontes e as renováveis reside no fato 

que suas reservas esgotam-se rapidamente em virtude da utilização acelerada 

pelo homem destes recursos e, desta maneira, impossibilitando sua 

recomposição pela natureza. 

 Contrariamente, as fontes alternativas constituem-se em uma opção ao 

paradigma vigente baseado em combustíveis fósseis e caracterizam-se pelo fato 

de serem energias limpas e renováveis. Nesta classificação estão as energias 

solares, eólicas, hidráulicas, das ondas, das marés e do hidrogênio (FERREIRA, 

2007). 
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 Na figura 2, as fontes de energia primária utilizadas mundialmente e o 

uso final desta energia são apresentados. 

 

 
Figura 2 – Consumo mundial de energia primária e seu uso final 

Fonte: FERREIRA, 2007 

  

 A matriz energética mundial é baseada na utilização de fontes não-

renováveis, com a participação de 38% do petróleo e derivados, 26% de carvão 

mineral e 6% de combustível nuclear. A larga aceitação dos combustíveis fósseis 

em detrimento de outras fontes pode ser explicada pelo seu baixo preço 

praticado no mercado. Esse motivo, também, configura-se em um obstáculo para 

o desenvolvimento das tecnologias renováveis, uma vez que, não considerando 

seus aspectos ambientais positivos, estes não alcançam competitividade 

econômica. 

 Tanto para substituir o petróleo como para suprir o crescimento da 

demanda por energia, os países e as grandes empresas passaram a investir em 

fontes limpas e renováveis. Neste cenário de energia cada vez mais escassa e 

cara, usá-la com a melhor eficiência é uma necessidade (PETROBRAS a, 2007). 

 A tabela III mostra a comparação entre as fontes de energia primária. 
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Tabela III – Comparação entre as fontes de energia primária 

 
Fonte: WEC 2004 

 

2.1.2. Método de Elevação do Petróleo 

 

 Quando a pressão do reservatório é suficientemente elevada, os fluidos 

nele contidos alcançam livremente a superfície, dizendo-se que são produzidos 

por elevação natural. Os poços que produzem desta forma são denominados de 

poços surgentes. 

 Quando a pressão do reservatório é relativamente baixa, os fluidos não 

alcançam a superfície sem que sejam utilizados meios artificiais para elevá-los. 

O mesmo ocorre no final da vida produtiva por surgência ou quando a vazão do 

poço está muito abaixo do que poderia produzir, necessitando de uma 

suplementação de energia natural através de “elevação artificial”. Utilizando 

equipamentos específicos reduz-se a pressão de fluxo no fundo do poço, com o 

consequente aumento do diferencial de pressão sobre o reservatório, resultando 

em um aumento de vazão. 

 A seleção do melhor método de elevação artificial para um determinado 

poço ou campo depende de vários fatores. Os principais a serem considerados 

são: número de poços, diâmetro do reservatório, produção de areia, razão gás-

líquido, vazão, profundidade do reservatório, viscosidade dos fluidos, 

mecanismo de produção do reservatório, disponibilidade de energia, acessos aos 
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poços, distância dos poços às estações ou plataformas de produção, 

equipamentos disponíveis, pessoal treinado, investimento, custo operacional, 

segurança, entre outros (THOMAS, 2001). 

 A seguir serão descritos dois métodos de elevação artificial muito 

utilizado na exploração de petróleo. 

 

(a) GÁS LIFT 

 É um método de elevação artificial que utiliza a energia contida em gás 

comprimido para elevar fluidos (óleo e/ou água) até a superfície. O gás é 

utilizado para gaseificar a coluna de fluido (gás-lift contínuo) ou simplesmente 

para deslocá-la (gás-lift intermitente) de uma determinada profundidade até a 

superfície. É um método muito versátil em termos de vazão (1 a 1700m3/d), de 

profundidade (até 2600 metros, dependendo da pressão do gás de injeção), e é 

propício para poços que produzem fluidos com alto teor de areia, elevada razão 

gás-líquido, além de exigir investimentos relativamente baixos para poços 

profundos (THOMAS, 2001)  
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Figura 3 – Sistema simplificado de gás lift 

Fonte: SILVA, 1999 

 

(b) BOMBEIO CENTRÍFUGO SUBMERSO - BCS 

 A utilização do bombeio centrífugo submerso (BCS) está se expandindo 

na elevação artificial de petróleo pela crescente flexibilidade dos equipamentos 

disponíveis. Neste tipo de bombeio, a energia é transmitida para o fundo do poço 

através de um cabo elétrico. Lá, a energia elétrica é transformada em energia 

mecânica através de um motor de superfície, o qual está diretamente conectado a 

uma bomba centrífuga. Esta transmite energia para o fluido sob a forma de 

pressão, elevando-o para a superfície (THOMAS, 2001).  

 Até alguns anos atrás, o bombeio centrífugo submerso era considerado 

um método de elevação artificial para poços que produziam a altas vazões, sob a 
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influência de influxo de água. Eram poços que produziam com alto teor de água 

e baixa razão gás-óleo. Atualmente, poços com fluidos de alta viscosidade e 

poços com altas temperaturas estão sendo produzidos economicamente por este 

método de bombeio (THOMAS, 2001).  

 Basicamente, O BCS é composto, de baixo para cima, conforme mostra 

a figura 4, do motor elétrico, o qual recebe o suprimento de energia através de 

um cabo elétrico e que aciona o eixo da bomba; da seção do selo (ou protetor) 

para evitar a contaminação do motor pelo fluido do poço; da admissão que é por 

onde entra o fluido para a bomba, podendo ser intake ou separador de gás, 

dependendo da situação individual do poço, e da bomba propriamente dita. Este 

conjunto de componentes é normalmente chamado de conjunto de fundo 

(SILVA, 1999). 

 

 
Figura 4 – Esquema simplificado do método de elevação por BCS 

Fonte: SILVA, 1999 
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2.2. ENERGIA EÓLICA 

 

 A energia eólica é aproveitada pela transformação da energia cinética 

dos ventos em energia elétrica. Há muito tempo, equipamentos chamados de 

moinhos de vento já realizavam trabalhos como bombear água e moer grãos. A 

turbina eólica hoje utilizada é um equipamento de grandes dimensões - turbinas 

de geradores eólicos mais modernos chegam a medir 60 metros e pesar mais de 

20 toneladas cada uma – formado essencialmente por um conjunto de duas ou 

três pás, com perfis aerodinâmicos eficientes, que impulsionadas pela força dos 

ventos, aciona geradores que operam a velocidades variáveis, para garantir uma 

alta eficiência de conversão. 

 A instalação de turbinas eólicas normalmente apresenta viabilidade 

econômica em locais em que a velocidade média anual dos ventos seja superior 

a 3,6 m/s. Existem atualmente, mais de 20 000 turbinas eólicas de grande porte 

em operação no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa, espera-

se gerar 10 % da energia elétrica a partir da eólica, até o ano de 2030 

(GUADAGNINI, 2006). Vale ressaltar que para turbinas de grande porte, são 

necessárias velocidades médias mais elevadas, acima de 6m/s. 

 A energia eólica apresenta as seguintes características, que justificam o 

seu aproveitamento (BISPO, 2000): 

• Renovável, pois é subproduto da energia solar; 

• Não poluidora, a não ser pelos aspectos relacionados com a 

poluição sonora e visual causadas pelos equipamentos de 

captação que alteram a paisagem local e emitem ruídos 

desagradáveis; 

• Disseminada, estando presente em todo o planeta; 

• Alto potencial disponível, estimado acima de 10 vezes o 

potencial hidráulico. 
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 Embora o Brasil produza e exporte equipamentos para usinas eólicas, 

essa tecnologia de geração de energia elétrica ainda é pouco usada em território 

nacional, destacando-se as Usinas do Camelinho, em MG (1MW), de Mucuripe 

(1,2MW) e da Prainha (10MW) no Ceará, e a de Fernando de Noronha em 

Pernambuco (GUADAGNINI, 2006).  

 No entanto, com o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas – 

PROINFA, novas usinas estão sendo instaladas. Algumas delas estão citadas a 

baixo: 

• Pedra do Sal – usina eólica localizada no Piauí tem capacidade 

para produzir 18 MW por meio de 20 aerogeradores; 

• Eólica Praia Formosa – usina com 50 geradoras está localizada 

no município de Camocim, no Ceará; 

• Usina eólica de Beberibe – usina instalada no Ceará, conta com 

32 unidades geradoras eólicas de 0,8 MW cada, totalizando 25,6 

MW; 

• Usina de Rio do Fogo – localizada no Rio Grande do Norte, 

composta por 62 aerogeradores E-48, de 800 KW, totalizando 

49,6MW; 

• Parque eólica do Sudeste – localizado no município de São 

Francisco do Itabapoana/RJ, possui 17 aerogeradores de 1,65 

MW cada, somando uma potência de 28 MW; 

• Usina eólica Osório – localizada em Osório/RS, possui 75 

turbinas de 2MW, com potência de 150MW. 

  

2.2.1. Conceitos Básicos 

 

 O aerogerador é o equipamento responsável pela conversão da energia 

cinética contida nos ventos em eletricidade. Como o vento é a fonte de energia 
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primária deste equipamento, para se avaliar a sua operação e produção 

energética é fundamental que se possua um conhecimento aprofundado do 

comportamento dos ventos da região onde se pretende instalar estes 

equipamentos. 

 Para o cálculo da energia elétrica gerada por uma futura usina eólica é 

necessário que se faça a medição dos parâmetros ambientais através da 

instalação de uma torre anemométrica no local pretendido, coletando-se os 

dados de velocidade e direção dos ventos, pressão atmosférica e temperatura 

local. O período mínimo de medição destes parâmetros não deve ser inferior a 

12 meses, cobrindo desta forma as variações sazonais anuais do regime dos 

ventos. As medições de velocidade e direção dos ventos devem ser realizadas 

em duas alturas, uma na altura do eixo do aerogerador pretendido e a segunda na 

altura em que a ponta da pá do aerogerador passará em frente de sua torre 

(PETROBRAS a, 2008).  

 A massa de dados coletada deve ser então tratada por programas 

específicos, onde um resumo do comportamento dos ventos deste local é 

traduzido na forma de uma distribuição de freqüências. 

 Com este resultado é possível saber com que freqüência em um 

determinado período de tempo (um ano, por exemplo) uma determinada 

velocidade de vento ocorre. Esta distribuição, a maior parte das vezes, é 

aproximada por uma distribuição estatística. A distribuição de Weibull é mais 

comumente utilizada (Figura 5). 
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Figura 5 – Comparação entre os valores da distribuição de freqüências medido (barras 

em azul claro) e os valores obtidos com a distribuição estatística de Weibull (curva em 

azul escuro) para um determinado local. 

Fonte: PETROBRAS a, 2008  

 

 A distribuição estatística de Weibull caracteriza-se por dois parâmetros: 

um de escala (A, em m/s) e outro de forma (k, adimensional), sendo v a 

velocidade do vento em m/s (equação 1). 

 

 

 Além da informação do comportamento da velocidade média do vento 

no tempo, outra informação importante é o comportamento da direção do vento. 

Esta informação é normalmente sintetizada na forma de uma distribuição de 

freqüências em um gráfico polar, comumente conhecido por “rosa-dos-ventos” 

(Figura 6). 

 

(1) 
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Figura 6 – Exemplo de rosa-dos-ventos de uma determinada localidade. 

Fonte: PETROBRAS a, 2008 

 

 Uma vez conhecidos os parâmetros de freqüência da velocidade e 

direção dos ventos da localidade, é necessário conhecer a correlação entre a 

velocidade do vento incidente no aerogerador e a potência elétrica gerada por 

este nesta condição. Esta informação está contida na curva de potência do 

aerogerador, onde para cada velocidade de vento tem-se uma potência elétrica 

gerada associada (Figura 7). As curvas de potência variam em função da 

tecnologia empregada no aerogerador, densidade do ar, turbulência, etc. 

 De posse de todos estes parâmetros, é possível calcular a produção 

energética anual de um determinado aerogerador ou usina eólica através de um 

software comercial específico (PETROBRAS a, 2008).  
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Figura 7 – Exemplo de uma curva de potência para um aerogerador de 640 kW de 

potência nominal. 

Fonte: PETROBRAS a, 2008 

 

2.2.2. Turbinas Off-shore 

 

 As turbinas eólicas desenvolvidas para captação off-shore são turbinas 

de grandes dimensões e grande capacidade, sendo maiores que as usadas em 

terra. Atualmente as maiores turbinas possuem uma potência de 5 MW e um 

diâmetro de aproximadamente 125 m. A figura 8 mostra os principais 

componentes de uma turbina off-shore. Essa turbina é uma Vestas V80 de 2 MW 

e com 80 m de diâmetro, usada no parque eólico de Horns Rev, na Dinamarca 

(PORTELLA, 2007). 
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Figura 8 – Principais componentes de uma turbina off-shore  

Fonte:PORTELLA, 2007 

 

 A parte superior da turbina (nacelle) é constituída por diversos sistemas 

de controle que estão interligados entre si. A figura 9 mostra a parte interna de 

uma GE 3.6sl (PORTELLA, 2007). 
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Figura 9 – Parte interna de uma turbina GE 3.6sl. 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

2.2.3. Formas de sustentação 

 

 A seguir são mostradas as formas pelas quais as turbinas são fixadas no 

fundo do mar, sendo a gravity e a monopile, as únicas usadas no momento.  

 

(a) Gravity Possui uma base larga e tem um formato de uma taça cônica, 

que reduz os impactos das camadas de gelo sobre a turbina. Usada até 5 

metros de profundidade. 
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Figura 10 – Sustentação tipo Gravity 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

(b) Monopoli É a mais usada. Possui uma base mínima, e seu uso depende 

das propriedades do solo no fundo do mar. Profundidade limite de 30 

metros. 

 
Figura 11 – Sustentação tipo Monopoli 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

(c) Tripod Possui uma grande base, proposta de uso em águas profundas. 

Profundidades maiores que a monopile. Não há experiência com 

turbinas off-shore, somente a concepção. 
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Figura 12 – Sustentação tipo Tripod 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

(d) Flutuante A turbina é ligada ao fundo do mar através de cabos. 

Proposta de uso em águas muito profundas. A Siemens instalou em 2009 

a primeira turbina eólica flutuante em grande escala do mundo na costa 

da Noruega. Instalada a 220 metros de profundidade, a turbina possui 

2,3 MW de potência. (ENERGIA, 2009) 
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Figura 13 – Sustentação tipo Flutuante 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

 A figura 14 mostra os tipos de sustentação com suas respectivas 

profundidades, como também, o aumento da energia disponível, à medida que se 

afasta da costa, captando energia em águas mais profundas. A figura refere-se ao 

potencial off-shore dos Estados Unidos. 
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Figura 14 – Tipos de Sustentação com as respectivas profundidades 

Fonte: PORTELLA, 2007 

 

2.2.4. Potencial de Geração eólica no Brasil 

 Estimativas de potencial eólico no Brasil variam de 20 a 140 GW. O 

maior potencial está localizado no Nordeste (tabela IV), coincidentemente a 

região mais pobre em outros potenciais energéticos do país (ESPARTA, 2008). 
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Tabela IV – Potencial de geração eólica no Brasil - por região 

REGIÃO CAPACIDADE (GW) POTENCIAL DE 

GERAÇÃO DE 

ELETRICIDADE 

(TWh/ano) 

Norte 12,84 36,45 

Nordeste 75,05 144,29 

Centro-Oeste 3,08 5,42 

Sudeste 29,74 54,93 

Sul 22,76 41,11 

TOTAL 143,47 272,20 

Dados: CEPEL 2001 

Fonte: ESPARTA, 2008 

 

2.3. ENERGIA SOLAR 

 

 Potência energética que abastece a Terra e faz pulsar todas as formas de 

vida no planeta, O Sol é a maior fonte de energia renovável. A pesquisa e a 

utilização dessa força primordial, permanente e não poluente, avança ano a ano, 

onde se aproveita os raios solares para o aquecimento de água e a geração de 

eletricidade. 

 Renovável a cada manhã, a energia do Sol é convertida de duas 

maneiras principais: a térmica, proveniente do calor produzido; e a fotovoltaica, 

quando a sua luz é convertida em eletricidade. Para virar energia térmica, o calor 

é retido em coletores especiais e transmitido à água ou a outro material; para se 

converterem em energia elétrica, os raios interagem com filmes finos de 

semicondutores, resultando na liberação de elétrons, que formam correntes de 

eletricidade (PETROBRAS b, 2007).  



 25 

 Atualmente, a tecnologia de aquecimento termossolar é uma realidade 

que gera, além de energia, milhões de empregos em todo Mundo, contribuindo 

ainda, para o desenvolvimento sustentável no Planeta (PETROBRAS b, 2008).  

 Dados do aquecimento solar no mercado mundial: 

• 141 milhões de metros quadrados de coletores solares instalados; 

• 98,4 GWth de potência nominal térmica instalada; 

• 58.177 GWh (209.220 TJ) de produção anual de energia; 

• 25,4 milhões de toneladas de CO2 evitadas (9,3 bilhões de litros de óleo 

equivalente). 

 

 Os níveis solarimétricos médios de radiação solar variam de região para 

região devido, principalmente, às diferenças de latitude, condições 

meteorológicas e altitudes. Esses níveis podem ser estimados por meio de 

extrapolação de dados de uma rede de estações meteorológicas ou com base em 

observações realizadas por satélites. Mas, para estudos mais aprofundados do 

potencial de um determinado sítio, com vistas a um projeto específico de maior 

vulto, é recomendável também a realização de medições locais, no sentido de 

avaliar as influências localizadas de relevo, poluição, etc., para correlacionar 

com a série histórica obtida por meio de estações meteorológicas próximas. Um 

parâmetro muito utilizado para avaliar o potencial de uma região para 

aproveitamento da energia solar é a quantidade média de energia que chega a 

uma superfície horizontal de 1m2 a cada dia ou a cada ano. Este valor é 

usualmente dado em kWh/m2/dia ou kWh/m2/ano (ALVARENGA, 2006).   

 A forma de mais fácil e mais praticada de utilização da energia solar é 

sua conversão direta em calor de baixa temperatura. Nos sistemas chamados 

ativos, é utilizado um tipo de coletor onde o calor é transportado através de um 

fluido, como nos aquecedores residenciais de água. No sistema passivo, a 

conversão se processa sem necessidade de um elemento especial e dedicado ao 
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processo. Este é o caso de notáveis projetos de arquitetura modernos e antigos 

onde se procura tomar partido de materiais, geometria e cores das edificações e 

ambiente construído para promover maior conforto térmico. 

 Para se aumentar as possibilidades de utilização da energia solar, ainda 

serão necessários grandes esforços para desenvolvimento tecnológico nas áreas 

de conversão em eletricidade e seu armazenamento. As enormes possibilidades 

de sua exploração para melhorar o conforto térmico do ambiente construído vão 

depender fortemente de uma revisão de conceitos de práticas de construção e 

urbanização das cidades. No entanto os desafios tecnológicos nessa área são 

mais modestos e poderão representar em curto prazo importantes economias de 

eletricidade em sistemas de aquecimento de água e climatização de ambientes. 

 No caso particular do Brasil - que por ser um país tropical recebe uma 

incidência muito grande de raios solares - este tipo de aproveitamento pode ter 

um papel muito importante principalmente na substituição de chuveiros 

elétricos, responsáveis por mais de 2% do consumo total nacional 

(GUADAGNINI, 2006) 

 

2.4. CORRENTES MARÍTIMAS 

 

 A água doce pode mover turbinas e gerar energia em todos os 

continentes. A força da água salgada também pode produzir eletricidade, visto 

que este cobre dois terços do planeta. 

 Corrente marinha é o fluxo das águas dos oceanos, ordenadas ou não, 

decorrentes da inércia da rotação do planeta, da temperatura e da diferença de 

densidade da água. A figura 15 mostra um exemplo do fluxo dessas correntes. 
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Figura 15 – Fluxo das correntes marítimas 

Fonte: ALBERTO, 2009 

 

 O aproveitamento do comprovado potencial energético dos oceanos 

configura, atualmente, como uma possibilidade promissora para produzir energia 

limpa e sem impactos ao meio-ambiente. Marés, ondas e correntes marítimas são 

recursos renováveis cujo aproveitamento para a geração de eletricidade registra 

significativos avanços tecnológicos, encontrando respaldo nos princípios de 

acessibilidade, disponibilidade e aceitabilidade, propalados pelo Conselho 

Mundial de Energia (WEC, 2004) para o desenvolvimento de alternativas 

energéticas. A exploração da energia das marés já é uma realidade comercial na 

Europa, enquanto que conversores de energia das ondas encontram-se em pleno 

desenvolvimento no mundo, inclusive em fase inicial de comercialização. 

 A capacidade de geração das ondas oscila de acordo com as condições 

marítimas, que variam durante o ano. Mas, mesmo em fase preliminar, estudos 

indicam que o Brasil pode tirar do oceano até 15% da energia elétrica que 

consome. 

 O princípio mecânico do conversor é o mesmo das hidrelétricas, 

movidas pela água represada dos rios. No equipamento, flutuadores 
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movimentados pelas ondas do mar acionam uma bomba hidráulica, que conduz a 

água até uma câmara de armazenamento. O líquido, retido a alta pressão, é 

liberado de forma controlada em jatos, que fazem girar uma turbina acoplada a 

um gerador de eletricidade. A força dos jatos corresponde à força de uma queda 

d’água com mais de 400 metros de altura no conversor real, que pode gerar até 

50 kW capazes de abastecer 20 residências.  

 Como o conversor tem projeto modular, vários deles podem ser 

agregados para formar uma usina movida a ondas – complexo energético que, 

dependendo do número de conversores, pode gerar energia na escala de 

megawatt (MW) ou até gigawatt (GW) (PETROBRAS b, 2008). 

 As correntes marítimas, produzidas pelos ventos, gradientes de pressão e 

força de Coriolis, provocam a movimentação de grandes massas de água através 

dos oceanos, disponibilizando quantidade incrível de energia cinética. A figura 

16 apresenta um sistema visando obter energia das correntes marítimas.  

 As correntes marítimas comportam valores consideráveis de energia 

cinética, mas pouco densas, e são assim difíceis de explorar, sendo os melhores 

lugares para exploração os Estreitos (exemplo. Estreito de Gibraltar). Diante da 

costa da Florida, a Corrente do Golfo é particularmente densa e poderia servir 

para acionar geradores de corrente. A velocidade da corrente, a 

aproximadamente 30 km da costa, atinge cerca de 10 km/h, calculando-se que 

com 50 turbinas de 150 metros de diâmetro cada uma, seria possível produzir 

uma potência de 20 000 MW, ou 20 vezes a potência de uma grande central 

convencional.  
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Figura 16 – Sistema visando à obtenção de energia pela corrente marítima 

Fonte: UNISANTA, 2009 

 

 As grandes energias utilizáveis do oceano podem ser classificadas, pelo 

seu potencial, do seguinte modo (CIMM, 2009): 

a) A exploração do gradiente térmico entre a superfície e o fundo: 40 bilhões de 

MW; 

b) A exploração dos gradientes de salinidade (por exemplo) na foz dos rios: 1,4 

bilhões de MW; 

c) A exploração das correntes marítimas: 5 milhões de MW; 

d) A exploração das marés: 2,7 milhões de MW; 

e) A exploração das ondas: 2,5 milhões de MW. 
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2.4.1. Equipamentos utilizados para aproveitar a energia das correntes 

marítimas 

 

 As variantes de turbinas de correntes de maré podem ser agrupadas em 

três tipos: as turbinas hidrocinéticas de eixo horizontal (axial flow turbine), de 

eixo vertical (cross flow turbine) e hidrofólio oscilante. 

 As turbinas hidrocinéticas de eixo horizontal são similares àquelas 

empregadas nos aproveitamentos eólicos. Inicialmente, foram propostos após a 

crise do petróleo da década de 1970, embora tenha se tornado realidade nos 

últimos 5 anos. Em relação à instalação no leito submarino, podem ser ancoradas 

através de cabos de amarração e suspensas por bóias flutuantes ou montadas 

sobre pilares (Figura 17) (Ferreira, 2007). 

 
Figura 17 – Turbinas hidrocinéticas de eixo horizontal. 

Fonte: Ferreira, 2007 

 

 Geralmente, as turbinas de maré são orientadas livremente na direção do 

fluxo da corrente. Suas dimensões são menores do que aquelas da turbina eólica, 
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devido à maior densidade da água em relação ao ar, resultando em menores 

custos de fabricação. 

 As turbinas de eixo vertical incluem a Tidal Fence (Figura 18a), 

utilizando turbina Davis, a turbina helicoidal ou Gorlov (Figura 18b) e a turbina 

Darrieus. 

 
Figura 18 – (a) Tidal Fence (b) Turbina Gorlov  

Fonte: Ferreira, 2007 

  

 Os conversores do tipo hidrofólio oscilante estão representados pelo 

Stingray da Engineering Business Ltd (Ferreira, 2007) empresa com grande 

experiência em tecnologia submarina. O dispositivo possui um hidrofólio 

ajustável conectado a uma alavanca, montados numa estrutura sobre leito 

marinho. O hidrofólio entra em movimento com a passagem da corrente, em 

movimentos verticais que acionam a rotação da alavanca. 

 Quando a alavanca chega ao fim do seu giro, o movimento é revertido 

para o sentido contrário. A geração de energia se dá através do bombeamento da 

água (Figura 19). 
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Figura 19 – Instalação do protótipo do Stingray 

Fonte: Ferreira, 2007 
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CAPÍTULO 3 – ENERGIA EÓLICA NA GERAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

3.1. ENERGIA EÓLICA – PANORAMA DE MERCADO 

 

3.1.1. Energia Eólica no Mundo 

 A potência eólica instalada acumulada no mundo alcançou no final do 

ano de 2007 o total de 94.123 MW, sendo que em somente no ano de 2007 

foram instalados 20.070 MW. Isto representa um crescimento de 31% em 

relação ao ano de 2006 e um aumento global de 27% na capacidade instalada. O 

valor de 94 GW de potência instalada demonstra que a energia eólica já 

alcançou a maturidade tecnológica. As figuras 20 e 21 mostram a evolução da 

capacidade instalada nos últimos 11 anos. 

 

 
Figura 20 – Evolução da capacidade instalada eólica acumulada no mundo no período 

1996-2007. 
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Figura 21 – Evolução da adição da capacidade instalada eólica no mundo no período 

1996-2007. 

 

 Os países com maior potência eólica adicionada em 2007 foram EUA e 

Espanha, com 5.244 MW e 3.449 MW respectivamente. Os países em 

desenvolvimento como China e Índia já estão no topo da lista dos dez países 

com maior potência instalada no final de 2007, Índia com 8.000 MW e China 

com 6.050 MW. 

 

 

Figura 22 – Evolução da adição da capacidade instalada eólica no mundo por regiões. 
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 Na divisão por região da capacidade instalada de energia eólica a Europa 

continua sendo o principal mercado do setor, no entanto, os mercados da Ásia e 

da América do Norte têm aumentado sua participação. O mercado da América 

Latina, África, Oriente Médio e do Pacífico, ainda não possuem significava 

participação no setor de energia eólica mundial (Figura 22). 

 
Figura 23 – Distribuição do mercado entre os 10 maiores fabricantes de aerogeradores 

para os anos de 2006 e 2007 

 

 A Europa continua sendo o principal mercado para energia eólica, onde 

as novas instalações representaram apenas 43% do total mundial, abaixo dos 

quase 75% do mercado registrado em 2004. Pela primeira vez em décadas, mais 

de 50% do mercado anual eólico está localizado fora da Europa, esta tendência 

deve se manter no futuro. 

 No final de março de 2008, atingiu-se a marca de 100 GW de energia 

eólica instalada no mundo, praticamente igual a 100% da capacidade instalada 

de geração de energia elétrica no Brasil. 
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 Na segmentação da participação dos fabricantes do mercado de energia 

eólica, a empresa dinamarquesa Vestas é a líder de mercado, tendo reduzido sua 

participação no mercado mundial de 28,2% em 2006 para 22,8% em 2007. 

 A empresa americana GE Wind passou a ocupar a segunda maior 

participação no mercado mundial com 16,6% em 2007. Duas empresas chinesas 

aumentaram sua participação em relação a 2006, a GOLDWIND com 4,2% e a 

SINOVEL com 3,4%. 

 O continente europeu lidera atualmente o mercado mundial de energia 

renovável, principalmente na fonte eólica. Esta fonte energética tem apresentado 

nos últimos anos o maior desenvolvimento entre as novas tecnologias para 

geração de energia elétrica, representando no ano de 2007 cerca de 40% da 

potência elétrica adicionada ao parque gerador do sistema elétrico europeu. 

 Desde o início do ano 2000, a Europa instalou um total de 158.000 MW 

a sua capacidade de geração elétrica, sendo distribuída nas seguintes fontes de 

geração: 

• 88.000 MW em termelétricas a gás natural; 

• 47.000 MW em energia eólica; 

• 9.600 MW em termelétricas a carvão; 

• 4.200 MW em termelétricas a óleo combustível; 

• 3.100 MW em hidroelétricas; 

• 1.700 MW em termelétricas movidas à biomassa; 

• 1.200 MW em usinas nucleares. 

 

3.1.2. Energia Eólica no Brasil 

 No Brasil, devido ao Programa de Incentivos as Fontes Alternativas – 

PROINFA criado pelo Ministério de Minas e Energia - MME, o país atingiu 247 

MW de potência instalada de energia eólica no final do ano de 2007. 
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Figura 24 – Situação do PROINFA em fevereiro de 2008. 

 

 Em 2006 foram instalados 208,3 MW de energia eólica no Brasil e em 

2007 apenas 10 MW foram instalados (Figura 24). As maiores dificuldades do 

PROINFA na área de energia eólica são: 

- Limitação de 60% de conteúdo nacional em valor de projeto, sendo que no 

Brasil existe apenas um fabricante de aerogeradores de grande porte; 

- A maior parte dos projetos contratados pelo PROINFA pertence a empresas 

pequenas que não tiveram capacidade financeira de conseguir o empréstimo 

necessário à instalação do projeto; 

- O aquecimento do mercado mundial eólico ocasionou um grande aumento nos 

preços dos aerogeradores nos últimos três anos, levando alguns projetos a 

inviabilidade econômica; 

- O aquecimento do mercado mundial eólico ocasionou dificuldade no 

fornecimento de aerogeradores em tempo hábil para instalação dentro dos prazos 

estabelecidos pelo PROINFA. 

 Neste momento, cogita-se uma provável dilatação de prazo para a 

finalização dos projetos contratados pelo PROINFA, bem como, um possível 
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leilão de energia especifica para energia eólica, para sinalizar ao mercado uma 

continuidade do apoio governamental as energias de fontes renováveis. 

 

3.2. PANORAMA ATUAL DE ENERGIA EÓLICA OFF-SHORE 

 

 Atualmente o total off-shore instalado no mundo é de aproximadamente 

1.000 MW, e está localizado no norte da Europa. A figura 25 mostra o total 

instalado em 2006 e o percentual de participação dos países que compõem esse 

total (PORTELLA, 2007).  

 A captação atual é feita em águas rasas, até 25 m. Em geral quanto mais 

longe da costa, ou seja, em águas mais profundas, maior será a velocidade dos 

ventos, e consequentemente maior a energia disponível. 

 
Figura 25 – Percentual de utilização de energia eólica off-shore no mundo - 2006 
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 Está previsto para 2010 o aumento da captação de energia eólica off-

shore, que passe dos 1.000MW para 11.000MW. A figura 26 mostra uma 

perspectiva panorâmica dos países que irão compor o quadro em 2010. 

 

 
Figura 26 - Perspectiva panorâmica dos países que irão compor o quadro em 2010 na 

geração de energia eólica off-shore. 

 

 
Até o momento, não existem estudos significativos no Brasil sobre o 

potencial eólico off-shore. O PROINFA ainda não conta com projetos desta 

magnitude. Um dos possíveis motivos para o pouco estudo nesta área se deve ao 

fato de existir poucos fabricantes de aerogeradores no país. É necessário superar 

essas dificuldades, atraindo mais fabricantes de aerogeradores para o país e 

oferecendo maiores incentivos fiscais, pois essas dificuldades não só tem 
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impedido o crescimento eólico em terra, como também impedirão o crescimento 

de uma possível captação off-shore.  

 A Empresa Brasileira de Petróleo – PETROBRAS, em janeiro de 2004, 

inaugurou em Macau (RN), a primeira unidade piloto eólica on-shore de 

potência instalada de 1,8 MW, com o objetivo de avaliar a tecnologia para 

instalação de novas unidades em outras regiões. Esse foi o primeiro projeto da 

companhia a receber o registro de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), segundo as regras do Protocolo de Quioto. O projeto consistiu na 

substituição de dois geradores elétricos e de uma bomba mecânica, ambos 

movidos a óleo diesel, por três geradores eólicos. A utilização da energia eólica 

nos geradores e na bomba da usina pode evitar a emissão de cerca de 1300 

toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Esta unidade produziu até outubro de 

2007, 19.284 MWh de energia. O fator de capacidade da usina é de 32,99%. 

 Atualmente, a Siemens, em parceria com a Empresa norueguesa 

StatoilHydro, instalou a primeira turbina eólica flutuante de larga escala do 

mundo. O equipamento está localizado a 12 quilômetros no Sudeste de 

Karmony, na Noruega, a uma profundidade de cerca de 220 metros. Com 

conexão à rede local, de acordo com a Siemens, a turbina começou a produzir 

eletricidade em fase de teste em Julho de 2009. Ao longo dos próximos dois 

anos, a turbina eólica flutuante será testada para fornecer uma análise da 

aplicação, o que possibilitará novas modalidades de geração de energia off-shore 

no futuro. 

 

3.3. VANTAGENS DA CAPTAÇÃO OFF-SHORE 

 

 A captação off-shore, assim como outra forma de captação de energia, 

apresenta algumas boas vantagens em seu uso, que estão listadas a seguir: 
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1. Melhor condição dos ventos: Ventos mais velozes e estáveis; 

2. Menor impacto visual e sonoro: Por estar localizado longe da costa, o 

impacto visual e sonoro que turbinas poderiam trazer, é reduzido 

consideravelmente; 

3. Menor risco de falha por fadiga: Devido à menor turbulência, as turbinas 

estão sujeitas a uma menor flutuação de esforços; 

4. Vasta disponibilidade, e podendo ser aproveitada em grandes áreas; 

5. Menor restrição ao tamanho das turbinas, podendo usar turbinas de 

grandes dimensões; 

6. Possibilidade de instalação próxima aos grandes centros consumidores; 

7. Baixo impacto ambiental; 

 

3.4. CUSTOS 

 

Os custos requeridos são mais elevados do que na terra, devido à 

sustentação das turbinas e à infra-estrutura elétrica. Os custos de operação e 

manutenção também são mais elevados do que na terra.  

 A figura 27 mostra a distribuição dos custos envolvidos para uma 

instalação off-shore (PORTELLA, 2007).  

 

 
Figura 27 – Distribuição dos custos envolvidos para uma instalação off-shore. 
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CAPÍTULO 4 – OUTRAS FORMAS DE ENERGIA 

 

 Outras fontes de energia renováveis devem ser estudadas para serem 

aplicadas em plataformas petrolíferas off-shore. Dentre elas, a energia solar já 

possui utilização em larga escala e estudos já consolidados de sua aplicação. No 

entanto, ainda faltam projetos para serem utilizados no auxilio da exploração e 

produção de petróleo em alto mar. 

 Outra energia alternativa, ainda em pouco uso, devido à falta de estudos 

e investimentos, porém deve ser analisada para viabilizar esta tecnologia, é a 

energia proveniente das correntes marítimas. Visto que as plataformas 

petrolíferas já possuem uma estrutura para ficarem ancoradas no leito marinho, 

projetos como turbinas submarinas podem ser estudas e aplicadas nessas 

plataformas a fim de auxiliar na produção. 

 

4.1. ENERGIA SOLAR 

 

 A energia solar, de um modo geral, nas industrias petrolíferas, 

apresentam oportunidades significativas de redução de custos e de economia de 

energia, tanto no uso final de combustíveis como no uso de energia elétrica, para 

aquecimento de fluidos.  

 As principais oportunidades encontradas até o momento concentram-se 

em: 

 

1 – Utilização Industrial na Extração e Tratamento do Petróleo: 

 A utilização de energia solar na separação primária de petróleo com alto 

BSW (Basic Sediments of Water) é, muitas vezes, viável em locais com pouca 

disponibilidade energética, substituindo a energia elétrica, o gás natural ou 

outros combustíveis. 
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 Nos poços na terra é comum a utilização de gás natural para o 

aquecimento da emulsão que vem dos poços nas estações concentradoras. A 

utilização da energia solar reduz essa necessidade em cerca de 60%. Com isso, 

pode-se não apenas dar outro uso ao gás, mas evitar emissões de efeito estufa. 

Esta tecnologia deve ser testada em poços off-shore, visto a eficiência 

encontrada em poços on-shore. 

 

2 – Utilização Industrial na Extração de Petróleo 

 A extração de petróleo com alta viscosidade é outra aplicação viável da 

energia solar. Há poços em terra que possuem petróleo de alta viscosidade. É 

comum que precisem de injeção de água sob alta temperatura ou vapor de baixa 

pressão. Um dos processos consiste em utilizar uma pequena caldeira, com um 

tanque de água, aquecendo-se a água e injetando-se diretamente no poço. Esta 

tecnologia, apesar de demandar espaço para acoplar todos os equipamentos, e 

visto que uma plataforma off-shore muitas vezes tem limitação de espaço, deve-

se prever em novos projetos espaços condizentes para a instalação desses 

aparatos. 

 A instalação de um sistema de aquecimento termossolar, com 

reservatório de água anexo, para injeção de água aquecida ou de vapor por 

batelada, reduzem significativamente as necessidades de acompanhamento 

desses poços, permitindo a reativação de diversos deles. 

 Para temperaturas mais altas e vapor podem ser utilizados coletores 

solares parabólicos (figura 28) para água e óleo térmico. 
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Figura 28 – Coletores solares parabólicos concentram a radiação solar aumentando a 

temperatura no receptor. 

 

4.2. CORRENTES MARÍTIMAS  

 

 A busca por alternativas energéticas que causem menos impactos ao 

meio ambiente passou a fazer parte do planejamento estratégico das nações. O 

aproveitamento do comprovado potencial energético dos oceanos configura, 

atualmente, como uma possibilidade promissora para produzir energia limpa. 

Marés, ondas e correntes marítimas são recursos renováveis, cujo 

aproveitamento para a geração de eletricidade registra significativos avanços 

tecnológicos e apresenta vantagens, em termos de acessibilidade, disponibilidade 

e aceitabilidade, que vem sendo propagadas pelo Conselho Mundial de Energia 

para o desenvolvimento de alternativas energéticas. 

 Segundo o Professor Segen Estefen, Coordenador de Engenharia 

Oceânica da COPPE/UFRJ, considera que a extração da energia eólica já se 

encontra em fase comercial, enquanto a extração das energias das ondas ainda 

está em fase de desenvolvimento, com alguns protótipos em operação, as 

estimativas se revelam ainda mais positivas. Admitindo o valor de dois milhões 

de dólares por MW instalado de energia das ondas e um mercado correspondente 

de 5% da potência instalada em termos mundiais, este setor poderia movimentar 

recursos da ordem de um trilhão de dólares. 
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 Antes de instalar uma turbina submarina para aproveitar a energia 

proveniente das correntes marítimas, estudos devem ser elaborados da região, a 

fim de verificar o potencial das correntes do local. 

 A figura 29 mostra um fluxograma das atividades que devem ser 

avaliadas a fim de validar o local onde pode ser aproveitado da energia 

proveniente do mar. 

 
Figura 29 – Fluxograma das atividades para avaliação de locais favoráveis ao 

aproveitamento da energia do mar. 

 

 Existem muitos riscos para as firmas de energia marinha. Altos custos 

iniciais, competição de outras fontes renováveis e o temor dos investidores 

quanto à forma como essas tecnologias funcionarão na prática são fatores que 

podem prejudicar a inserção da energia oceânica na lista dos meios bem aceitos 

para a geração de energia elétrica. Além do mais, é necessário um apoio 

governamental generoso e consistente para possibilitar que esta indústria 

incipiente decole. Atualmente energia elétrica derivada da energia marinha custa 

pelo menos dez vezes mais do que a eletricidade produzida por meio das fontes 

tradicionais. 
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 Existem poucas referências na literatura técnica sobre a concepção e o 

uso de turbinas hidrocinéticas para gerar eletricidade, e o conhecimento 

disponível nesta área de aplicação é igualmente restrito. Geralmente, este tipo de 

turbina é derivado de turbinas de vento, pois o funcionamento de ambas é 

similar. 

 A figura 30 mostra o esquema de turbinas submarinas num projeto no 

Mar da Irlanda, para gerar energia a partir das correntes marítimas. Este projeto 

pode ser adaptado para ser utilizado nas pernas das plataformas off-shore, caso o 

potencial da região se mostre favorável para a utilização deste mecanismo.   

 

 
Figura 30 – Esquemas de Turbinas Submersas no mar da Irlanda 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 O Brasil apresenta uma grande vantagem em relação a muitos países, em 

se tratando da imensa costa que o cerca. A localização estando entre a região dos 

trópicos, também é um fator positivo, pois faz com que o Brasil receba grande 

quantidade de raios solares em boa parte do ano e em quase todo seu território. 

Com isso, vento, oceano e luz solar, são meios naturais presentes no país que 

podem ser usados sem limite para a geração de energia limpa.  

 Na industria petrolífera, tecnologias cada vez mais avançadas estão 

sendo requeridas para aproveitar ao máximo a exploração de uma reserva. 

Conseqüentemente, essas tecnologias requerem o uso significativo de energia 

elétrica. Uma das principais contribuições desta monografia se deve a proposta 

de uso de energias limpas como geração de energia complementar para a 

exploração e produção de petróleo. 

 O uso da energia eólica off-shore ainda é novidade, porém é vantajoso o 

seu uso, visto que quanto mais distante as turbinas eólicas estiverem da costa, 

mais vento conseguem captar. Essas “usinas” eólicas off-shore podem ser a 

solução na complementação de energia nas plataformas petrolíferas. Apesar do 

custo inicial ser elevado, porém apresentam grandes vantagens em longo prazo e 

principalmente auxiliam na minimização de emissão de CO2 para a atmosfera. 

 O uso de coletores solares já vem sendo usado na indústria petrolífera, 

entretanto o uso é on-shore. Esta tecnologia deve ser implantada também em 

plataformas de exploração e produção off-shore. 

 As correntes marinhas são energias pouco exploradas no Brasil, no 

entanto seu potencial é elevadíssimo. Esta tecnologia deve ser mais aprofundada 

em seus estudos. O uso de turbinas submersas para captar a energia das correntes 

nas pernas das plataformas petrolíferas pode ser uma boa opção para a geração 

de energia complementar. 
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Alternativas de Energia declaro para os devidos fins e efeitos, e para fazer prova 
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expressa no parágrafo único do art. 11 da resolução n. 1, de 3 de abril de 2001, 
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O Art. 299 do Código Penal Brasileiro dispõem sobre o crime de falsidade 
ideológica que: 
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre 
fato juridicamente relevante: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte”. 
Este crime engloba Plágio e compra fraudulenta de documentos científicos. 
Por ser verdade, e por ter ciência do referido artigo, firmo a presente declaração. 
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