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Atlantic Energias Renováveis

● Nasceu em 2009 com a missão de gerar energia renovável com responsabilidade

socioambiental e alto grau de investimento em qualidade tecnológica e capital humano,

contribuindo para o desenvolvimento do país;

● Potencial de geração de 642 MW de energia eólica em empreendimentos localizados nos

estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul;

● É referência no mercado brasileiro de energia renovável, sempre buscando segurança e os

melhores resultados para investidores, colaboradores e sociedade;



Portfólio de ativos Complexo Eólico Lagoa do Barro

Lagoa do Barro - PI

195 MW de potência instalada

65 aerogeradores - Nordex/Acciona AW 125 / 3.0

Em implantação

Parque Eólico Eurus II

João Câmara - RN

30 MW de potência instalada

15 aerogeradores - Vestas V100 / 2.0

Início das operações em janeiro de 2015

Parque Eólico Renascença V

Parazinho - RN

30 MW de potência instalada

15 aerogeradores - Vestas V100 / 2.0

Início das operações em janeiro de 2015

Complexo Eólico Morrinhos

Campo Formoso - BA

180 MW de potência instalada

90 aerogeradores - Gamesa G97 / 2.0

Início das operações em agosto de 2015

Sede e Centro de Operações

Curitiba - PR

Complexo Eólico Santa Vitória do Palmar

Santa Vitória do Palmar - RS

207 MW de potência instalada

69 aerogeradores - Nordex/Acciona AW 125 / 3.0

Início das operações em outubro de 2016



Futuros investimentos

+ 60 MW
Expansão do Complexo Eólico Lagoa do Barro

+ 166 MW
Novo complexo eólico em Tanque Novo, na Bahia

+ 178 MW 
Expansão do Complexo Eólico Santa Vitória do Palmar

Novos ventos sopram para o futuro!



Projetos sociais

Eurus II (RN), Renascença V (RN) e Morrinhos 

(BA)

Morrinhos (BA)

Todos os parques eólicos

Morrinhos (BA)

Todos os parques eólicos

Centro Educacional João Paulo II, Curitiba 

(PR)

Todos os parques eólicos

Eurus II (RN), Renascença V (RN) e 

Morrinhos (BA)

Patrocínio ao Gladiadores Quad Rugby, Curitiba (PR)

Eurus II (RN), Renascença V (RN) e Morrinhos(BA)



Pesquisa & Desenvolvimento

A Atlantic Energias Renováveis criou a área de P&D em setembro de 2017

em uma parceria pioneira no mercado com a Universidade Federal de

Santa Catarina (UFSC) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).



Evolução no monitoramento dos ativos

Complexo Eólico  Santa Vitória do Palmar 
Santa Vitória do Palmar - RS



“A dinâmica do mercado de geração de energia fomenta a evolução dos sistemas 

implementados para os Centros de Operações, assim novas funções foram 

agregadas para o atendimento das necessidades das empresas”



Adoção da utilização de normas (ISA 18.2, ANSI/ISA

101.01-2015 - Human Machine Interfaces), padrões e

melhores práticas para desenvolvimentos de sistemas

voltados ao centro de operação, garantindo benefícios às

empresas: redução da complexidade, redução de

erros e efetividade à operação.

Com o aumento da competitividade, veio a necessidade

de reduzir custos e ter maior assertividade tanto na

tomada de decisão quanto na manutenção e operação

do sistema. Isso fez com que novas ferramentas fossem

implantadas para análise dos dados: Business

Intelligence e Machine Learning.
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Captura de dados

(SCADA)

Compactação e 
armazenagem

(Historiador)

Processamento 
utilizando Machine 

Learning

Evolução no monitoramento dos ativos

77 pontos monitorados 791 pontos monitorados

• Monitoramento das principais 

variáveis ambientais, de 

geração e de monitoramento de 

aerogerador

• Somente alarmes do nível 

emergência

• Atuação Reativa do COG

• Monitoramento de Todas as 

variáveis disponíveis do 

aerogerador

• Priorização e categorização de 

todos os alarmes, avisos e 

eventos

• Atuação Preditiva do COG



AMAVII – WTG02: Em inspeção programada, foi identificado a

quebra de 02 dentes da engrenagem da Gearbox. WTG limitada em

1MW até conclusão da análise da engenharia da Acciona.















OBRIGADO!
Hudson Souza

E-mail: hudson.souza@atlanticenergias.com.br 

Telefone: (41) 9802-0047

atlanticenergias.com.br


