
Investimento Total: R$ 670 000 000
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERAESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

F.F.P.P.: R$ 205.000.000
Financiamento: R$ 465.000.000

Investimento Total: R$ 670.000.000

Origem dos Recursos e Financiamento direto

Agentes Repassadores: g p
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FASE DE CONSTRUCCIÓNFASE DE CONSTRUCCIÓN
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PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO EN BRASIL

• Subsidiaria de ENERCON GmbH:, Alemania

• Mayor fabricante de aerogeneradores de América Latina

• Ampliación de sus instalaciones en Sorocaba (SP)

• Instalación de una fábrica de para torres de concreto en 
Gravataí (RS)
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INFRAESTRUTURA DE OBRA Y LOGÍSTICAINFRAESTRUTURA DE OBRA Y LOGÍSTICA
DIFICULDADESDIFICULDADES

I. O Transporte das peças que compõem cada aerogerador exigiu mais de 3.000 caminhões pesados para
transportar peças de até 35m de comprimento, 40 ton de peso e 4,5m de altura.

II. Para a execução das fundações, foram necessários mais de 5.000 caminhões para o transporte e colocação
de concreto e aço circulando pelas estradas turísticas do litoralde concreto e aço, circulando pelas estradas turísticas do litoral.

III. Durante os periodos de maior intensidade, trabalharam na obra mais de 1.000 pessoas de 40 empresas.

I. Foi desenhada toda uma estratégia de logística para o transporte dessas peças desde distâncias que variavam
entre os 100 e os 1.500km, através de estradas com raios de curvatura maiores de 30m e rampas menores do

%

SOLUÇÕESSOLUÇÕES

10%.

II. Foi instalada uma usina própria de concreto na obra com capacidade de 2.000 m3/dia e acordado um plano de
logística com as autoridades rodoviárias, limitando os trabalhos nos finais de semana e feriados.

III A infra estrutura da obra teve que atender as necessidades desses trabalhadores Além do anterior foi
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III. A infra-estrutura da obra teve que atender as necessidades desses trabalhadores. Além do anterior, foi
necessário um árduo labor de RH para garantir hospedagem para todos na região.



I N id d d li t b lh d té 4 d

DIFICULDADESDIFICULDADES
DRENAJEDRENAJE

I.Necessidade de realizar trabalhos de até 4m de
profundidade nas fundações e instalar cabos elétricos
subterrâneos em áreas com lençol freático pouco
profundo.

II.Necessidade de execução de caminhos de acesso e
plataformas de montagem de 1.250m2 para cada um
dos 75 aerogeradores, atravessando inclusive regiões
alagadas.

I Rebaixamento contínuo do lençol freático através de

SOLUÇÕESSOLUÇÕES
I. Rebaixamento contínuo do lençol freático, através de

ponteiras a cada 1m, em torno da escavação.

II.Macrodrenagem estratégica entre as lagoas
existentes na região para evacuar temporariamente
grandes volumes de água, assim como elevar os
acessos e aterros até a cota 1m sobre o nível do solo,
antes de permitir à água retornar a sua situação
natural.



75 CIMENTACIONES DE 16m DE DIAMETRO75 CIMENTACIONES DE 16m DE DIAMETRO
450 m3 de Concreto cada base 450 m3 de Concreto cada base 
60.000 kg de Acero cada base 60.000 kg de Acero cada base 
32 Pilotes de 20 a 36m de profundidad32 Pilotes de 20 a 36m de profundidad
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CIMENTACIONES - PILOTAJE

DIFICULDADESDIFICULDADES
I. Necessidade de atravessar camadas de argilas de baixa

resistência, localizadas em profundidades que variam entre os
20 30 it l dif i i l

DIFICULDADESDIFICULDADES

20 e 30m, para evitar recalques diferenciais no longo prazo.

II.A execução das últimas 7 fundações, com profundidade maior
que 30m, não foi possível pelo método da hélice continua.

SOLUÇÕESSOLUÇÕES
I. Utilização de fundações profundas mediante estacas para

atravessar camadas de argilas localizadas até profundidades
que variam entre os 20 e 30m. Foram projetadas para cada
b 32 héli í i i (diâ 50 )base 32 estacas hélice contínua verticais (diâmetro 50cm),
para cargas de trabalho de 1.450 kN de compressão, 300 kN
de tração e 50 kN de esforço horizontal.

II Foi revisado o projeto das 7 fundações mais profundas eII. Foi revisado o projeto das 7 fundações mais profundas, e
mudado o processo de execução para estacas metálicas
cravadas. Em total foram necessários 47.872 metros de
estacas Hélice continua e 6.720 metros de estacas metálicas.
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75 TORRRES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN75 TORRRES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
•• Fabricadas Fabricadas enen Gravataí Gravataí -- RSRS

•• Más de 50.000 m3 de Más de 50.000 m3 de hormigónhormigón enen la obrala obra

•• Más de 8 000Más de 8 000 tonton de acero (equivalentede acero (equivalente alal acero de la Torre Eiffel)acero de la Torre Eiffel)•• Más de 8.000 Más de 8.000 tonton de acero (equivalente de acero (equivalente alal acero de la Torre Eiffel)acero de la Torre Eiffel)
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225 PALAS225 PALAS
•• 5,8 5,8 TonTon cadacada

•• 35m cada35m cada35m cada35m cada
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I A l t di t t i id útil l b i

GERADOR SÍNCRONO
SALTO TECNOLÓGICOSALTO TECNOLÓGICO VANTAGENSVANTAGENS

I. Acoplamento direto que garante uma maior vida útil pela baixa
velocidade de giro, inferior a 25 rpm.

II. Alta eficiência e disponibilidade com menor manutenção pela ausência
de multiplicadora.

III Alt lid d d i d ê i d t b õ d

I. A Enercon desenvolveu uma tecnologia baseada no gerador
síncrono para a converter a energia do vento em energia
elétrica e um sistema eletrônico de controle de potência que
regule a freqüência em função das necessidades da rede, III.Alta qualidade da energia gerada e ausência de perturbações na rede.

IV.Possui uma quantidade mínima de peças mecânicas e óleos,
provocando uma grande redução de resíduos gerados. São
aerogeradores muito silenciosos.

V Design inovador

g q ç ,
independentemente da velocidade do vento.

V.Design inovador
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