
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL MONTEIRO BENAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS DO LITORAL NORTE 
FLUMINENSE ATRAVÉS DE DADOS DE REANÁLISE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Macaé, julho de 2020 



 

  
GABRIEL MONTEIRO BENAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS DO LITORAL NORTE 
FLUMINENSE ATRAVÉS DE DADOS DE REANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monografia apresentada ao Laboratório de 
Meteorologia do Centro de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro, como parte das exigências para a conclusão 
do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Clima 
Água e Energia: uma Abordagem Técnica e 
Integrada. 

 
 
 
 
 

 
Orientador: D.SC. Isimar de Azevedo Santos 

Co-orientador: D.SC. Rafael Malheiro da Silva do Amaral Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Macaé, julho de 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333.92 
B456a Benac, Gabriel Monteiro  
2020     Avaliação do potencial energético das ondas do 

litoral norte fluminense através de dados de reanálise / 
Gabriel Monteiro Benac. --- Macaé: Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 
Laboratório de Meteorologia, 2020. 
    55 f. : il.  
    Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Clima, 
Água e Energia: uma abordagem Técnica e Integrada) 
    Orientador: Isimar de Azevedo Santos. 
    Coorientador: Rafael Malheiro da Silva do Amaral 
Ferreira 
    Bibliografia: f. 53-55 
 
    1. Potencial energético das ondas do mar 2. Dados 



 

GABRIEL MONTEIRO BENAC

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS DO LITORAL NORTE 
FLUMINENSE ATRAVÉS DE DADOS DE REANÁLISE

Monografia apresentada ao Laboratório de 
Meteorologia do Centro de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro, como parte das exigências para a 
conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Clima Água e Energia: uma Abordagem 
Técnica e Integrada.

Aprovado em 30 de julho de 2020

BANCA EXAMINADORA

_______________________________________________
Prof. José Ricardo Siqueira, D.Sc., UENF

_______________________________________________
Prof. Nivaldo Silveira Ferreira, D.Sc., UENF 

_______________________________________________
Prof. Rafael Malheiro da Silva do Amaral Ferreira, D.Sc , UFRJ

(Coorientador)

_______________________________________________
Prof. Isimar de Azevedo Santos, D.Sc., UENF 

(Orientador)

_______________________________________________
Prof. Nivaldo Silveira 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos meus pais e mestres, 
com carinho dedico. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, a minha namorada Sheila e a minha família por sempre me 

apoiarem. Agradeço a  Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo ensino gratuito e de qualidade. 

Aos professores do programa de pós-graduação nível de Especialização em Clima 

Água e Energia: uma Abordagem Técnica e Integrada, pela dedicação durante o período do 

curso. 

Agradeço aos membros da banca examinadora, por terem aceitado contribuir com este 

trabalho.  

Agradeço principalmente ao professor Isimar de Azevedo que me auxiliou bastante a 

entender melhor sobre a climatologia de ondas e sobre os dados de reanálise. 

Agradeço também ao professor Rafael Malheiro que me auxiliou a entender melhor 

sobre a geração de energia elétrica através das ondas do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

RESUMO 

 

O intuito deste trabalho acadêmico foi o de avaliar o potencial energético das ondas do mar na 

região norte fluminense, em um período igual ou superior de uma década. Por não existirem 

dados de ondas medidos diretamente durante este período de tempo, foi necessário que se 

utilizassem dados de reanálise fornecidos pela National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), no período de janeiro de 2009 a maio de 2019. Os dados de reanálise 

das ondas foram comparados com dados fornecidos pela PETROBRAS no período de 1991 a 

1995, medidos por boias ondógrafas, o que ajudou confirmar sobre a validade dos dados de 

reanálise. A partir dos dados de reanálise foi possível avaliar os dados médios mensais de 

período e altura significativa das ondas na região norte fluminense. A faixa de valores do 

período é de 6 a 11s e faixa de valores de altura significativa varia de 1,2 a 2,2m, sendo que os 

maiores médias ocorrem no período de abril a novembro. Também foi possível calcular o 

potencial energético de uma região marítima próxima ao Farol de São Tomé no município de 

Campos dos Goytacazes. A faixa de valores varia de 4 a 14kW/m, em média, sendo que existem 

valores extremos tanto acima e abaixo dessa faixa. Os valores de maior potencial energético 

ocorrem no período de abril a novembro também, confirmando a análise anterior feita para a 

região norte fluminense.  

 

 

Palavras-chave: Potencial energético das ondas do mar. Dados de reanálise da Região Norte 

Fluminense. 

  



 

ABSTRACT 

 
The purpose of this academic work was to evaluate the energetic potential of sea waves in the 

northern region of Rio de Janeiro, over a period equal or greater than a decade. Because there 

are not enough wave data measured directly during this period of time, it was necessary to use 

reanalysis data provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

from January 2009 to May 2019. The reanalysis of wave data was compared with some data 

provided by PETROBRAS in the period from 1991 to 1995, measured by wave buoys, which 

helped to confirm the validity of the reanalysis data. From the reanalysis data, it was possible 

to evaluate the monthly average data of the period and significant wave height in the northern 

region of Rio de Janeiro. The range of values for the period is from 6 to 11s and the range of 

significant height ranges from 1.2 to 2.2m, with the highest averages occurring in the period 

from April to November. It was also possible to calculate the energy potential of a maritime 

region near the São Tomé Lighthouse in the municipality of Campos dos Goytacazes. The range 

of values ranges from 4 to 14kW / m, on average, with extreme values both above and below 

this range. The highest energy potential values occur in the period from April to November as 

well, confirming the previous analysis made for the northern region of Rio de Janeiro. 

 

 

Keywords: Energetic potential of sea waves. Reanalysis data from the Northern Fluminense 

Region. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda energética mundial, que segundo o órgão Energy Information 

Administration (2019), pode subir 2,4% ao ano, até o ano de 2050, associada a oscilação do 

mercado de petróleo e gás que representa a maior parte de consumo energético mundial e 

brasileiro, tornando necessário que se invista em fontes de energias renováveis. Outro fator que 

torna indispensável para que se invista nesse tipo de energia é a preservação do meio ambiente, 

pois a queima de combustíveis fósseis é o principal fator de poluição do mesmo. 

O consumo de energia elétrica acompanha o consumo de energia primária, devido ao 

processo de automatização da indústria e o aumento do número de equipamentos elétricos de 

uso comercial. A Figura 1 mostra a matriz elétrica brasileira, que é peculiar por ter o maior 

porcentual de energia elétrica ser gerada através de um recurso hídrico.  

 

 
Figura 1 Matriz Elétrica Brasileira. . Fonte: ABSOLAR 2019. 

 

 
Apesar de ser vantajoso para o Brasil gerar a maior parte de sua energia elétrica através 

dos seus recursos hídricos, que é um recurso renovável, o crescimento do consumo, faz com 

seja necessário cada vez que se diversifique a matriz elétrica brasileira. Essa diversificação é 

prioritariamente feita por térmicas movidas por energias primárias como a nuclear, o petróleo 

e gás natural e a biomassa. Esse tipo de geração possui a vantagem de ser bem controlado, 

porém é um tipo de geração que consome muito os recursos naturais no processo de geração, 

além de serem mais agressivas ao meio ambiente. A alternativa mais sustentável para o Brasil 
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tem sido a de investir no em sítios de geração de energia renovável como a energia eólica e a 

solar, que tem crescido nas últimas décadas. 

Um exemplo de energia renovável no Brasil que ainda é muito pouco aproveitada é a 

energia proveniente das ondas dos oceanos. Estudos feitos pela COPPE da UFRJ em meados 

de 2013, apontam que a costa brasileira possui um grande potencial teórico de geração de 

energia elétrica através dos oceanos, que pode ser observado na Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Potencial teórico estimado de ondas e marés.                                                      

Fonte: (COPPE/UFRJ; SEAHORSE WAVE ENERGY, 2013). 

 
 
 Na Figura 1.2, os números que estão em verde é a energia proveniente das ondas do 

mar, já o número que está em laranja é a energia gerada pelas marés. Pode-se perceber pela 

Figura 1.2, que a região sudeste é a segunda região mais favorável para se gerar energia através 

das ondas do mar, perdendo apenas para a região sul. 

Apesar do grande potencial teórico brasileiro, a geração de energia undi-elétrica é 

pouco aproveitada, por estar na fase de pesquisa. Um dos principais problemas desse tipo de 

geração é a falta de dados do litoral brasileiro, para avaliar a viabilidade da mesma, pois essa 

fonte de energia é bastante intermitente pelo fato de estar associada a fatores meteorológicos e 

climáticos. 
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Este trabalho de pós-graduação teve como objetivo aplicar dados oceanográficos de 

reanálises como um ponto de partida para uma pesquisa sobre a viabilidade da produção de 

energia elétrica a partir das ondas do mar na região norte do estado do Rio de Janeiro. 

Os objetivos específicos são: 

Abordar de forma geral sobre a energia das ondas do mar e sobre alguns mecanismos 

de geração de energia elétrica a partir da energia das ondas.  

Dissertar sobre a importância de se conhecer a climatologia de ondas do mar da região 

onde se pretende gerar a energia elétrica a partir da energia das ondas do mar. 

Discutir sobre a importância dos dados de reanálise, como alternativa para as regiões 

onde não se têm dados suficientes medidos de forma direta. 

Analisar a variabilidade de geração energética na região Norte Fluminense. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DAS ONDAS DO MAR 

 

A ideia de se aproveitar a energia das ondas do mar surgiu com Mounsieur em meados 

em 1799 (BURMAN; WALKER, 2009). A partir dessa ideia surgiram vários mecanismos de 

conversão das ondas, desenvolvidos principalmente após a crise do petróleo em 1973. Os países 

que investiram nessa nova energia renovável foram os países europeus, dentre eles o Reino 

Unido, Portugal, Irlanda, Noruega, Suécia e Dinamarca, pelo fato de considerarem viável a 

geração de energia proveniente das ondas do mar. 

O desenvolvimento das tecnologias para geração desse tipo de energia foi bem diverso. 

Segundo Soresen e Weinstein (2008), já são registradas mais de 4000 patentes de diversos 

mecanismos de geração no mundo. Isso se deve as diferentes características do mar ao redor do 

globo como, por exemplo, a altura média das ondas e o clima de ondas. Essas particularidades 

induzem a diversificação da forma que a energia das ondas pode ser aproveitada, uma vez que 

existem alguns mecanismos que se adaptam a algumas regiões e não a outras, devido à 

diversidade de climas de ondas. Devido a essa diversidade de maneiras de se gerar energia, 

existem várias formas de se classificar esses dispositivos, sendo que existem duas que são as 

mais usuais, a classificação quanto ao mecanismo utilizado e quanto a profundidade de coluna 

 

Segundo Falcão (2010), a classificação de acordo com o mecanismo utilizado pode ser 

dividida de duas formas. A primeira leva em conta a profundidade do mar e a segunda considera 

o mecanismo de geração. 

A forma de classificar os dispositivos de geração de energia elétrica através das ondas 

do mar pela profundidade do mar, segundo a European Ocean Energy Association (EU-OEA, 

2012), pode ser dividida em três tipos segundo o Quadro 2.1. Já para Aquatic Renewable Energy 

Technologies (AQUARET, 2012), os tipos de geração podem se dividir em até seis. Os detalhes 

destes diferentes tipos segundo a empresa Aquaret podem ser vistos no Quadro 2.2 e na Figura 

2.1. 
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Quadro 2.1Classificação dos dispositivos de geração de energia devido a profundidade do mar. 

Classificação Profundidade h (m) Características 

Dispositivos Costeiros h<20 

São dispositivos instalados próximos a 

costa. Eles têm a vantagem de estarem 

mais próximos da região de consumo. 

Porém tem a desvantagem de gerar 

pouca energia, pois as ondas que 

chegam a costa são menos intensas por 

sofrerem processo de refração ao longo 

do percurso. 

Dispositivos próximos a 

costa 
20<h<25 

São dispositivos que são instalados a 

cerca de 500m distante da costa, tem as 

mesmas vantagens dos dispositivos 

costeiros, com a vantagem de aproveitar 

ondas mais energéticas 

Dispositivos Offshore h>25 

São dispositivos instalados distante da 

costa em que a profundidade é maior que 

25m. A vantagem desses dispositivos é 

o fato de estarem expostos a ondas 

energéticas. A desvantagem é o custo 

por serem regiões distantes do local de 

consumo. Os projetos mais recentes dos 

dispositivos instalados nas regiões 

offshore são de dispositivos modulares 

pequenos e de grande capacidade de 

geração 

 

                                                Fonte: (EU-OEA, 2012) 

 

 

 

 

 

Quadro 2.2 Diferentes mecanismos de geração de energia através das ondas do mar.  
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Tecnologia Funcionamento 

a) Atenuadores 

Sistemas flutuantes que se alinham a frente de onda perpendicularmente. 

O dispositivo galga as ondas gerando a energia através dos movimentos de 

sua articulação. 

b) Sistema 

oscilante de 

simetria axial 

A energia é gerada através dos movimentos de subida e descida da 

estrutura flutuante provenientes de todas as direções, sendo que esta 

estrutura tem um diâmetro de poucos metros de dimensão se comparado 

ao comprimento de onda típico. 

c) Conversor 

Oscilante de 

translação das 

ondas (OWSC) 

O dispositivo é basicamente um coletor próximo a superfície, fixado a um 

braço colocado sobre um eixo, próximo ao leito do oceano. O mecanismo 

de geração está associado ao movimento das ondas que faz o braço oscilar 

da mesma forma que um pêndulo invertido. 

d) Coluna de 

água oscilante 

Esse dispositivo é composto por uma câmara e um gerador que fica sobre 

algum lugar firme na costa. A câmara armazena o ar ao ser pressurizado 

pelo movimento das ondas faz a turbina do gerador girar. 

e) Dispositivos 

de galgamento 

O dispositivo é constituído por uma rampa e de um reservatório. O 

processo de geração se dá através do galgamento das ondas sobre a rampa, 

sendo que a água do mar é armazenada no reservatório, criando uma certa 

baixa queda presentes no fundo do reservatório. Os reservatórios são 

geralmente de grande dimensão podendo ser móveis ou fixos. 

f) Sistema 

submerso de 

pressão 

diferencial 

Esses dispositivos são submersos alocados no leito do oceano em águas 

rasas. O processo de geração de energia se dá através do movimento das 

ondas do mar que induzem uma diferença de pressão que faz com que o 

equipamento se mova para cima e para baixo. 

 

Fonte: Aquaret, 2020. 
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Figura 2.1 Tipos de geração de energia das ondas do mar a) Atenuadores b) Sistema oscilante triaxial c) Conversor 

Oscilante de translação d) Coluna de água oscilante e) Dispositivo de galgamento f) Sistema submerso de pressão 

diferencial. Fonte:Aquaret, 2020. 

 

2.2 PARÂMETROS FÍSICOS DAS ONDAS DO MAR 

 

Os principais parâmetros para se descrever as ondas do mar são o comprimento (L), a 

altura (H), e profundidade que a mesma se propaga (h). A Figura 2.2, apresenta um esquema 

bidimensional de uma onda do mar que se propaga na direção positiva do eixo x. Na Figura 2.2, 

L é o comprimento da onda, dado pela distância entre duas cristas ou entre duas cavas que se 

sucedem. O tempo decorrido pela passagem por duas cristas ou duas vagas é o período T das 

da onda do mar entre a superfície da onda e o eixo x. 

 
Figura 2.2 Esquema bidimensional principais características das ondas.                                                                 

Fonte: Dean& Dalryple (1991) (modificado). 
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As ondas do mar sofrem diversos impactos, principalmente por causa da interação 

atmosfera-oceano, o que faz com que as ondas do mar raramente sejam funções harmônicas. 

Esse aspecto das ondas do mar torna difícil a análise determinística, sendo necessário que se 

faça uma abordagem probabilística, em que não são analisados muitos detalhes de uma única 

observação do movimento da superfície do mar, e sim de se contabilizar todas as ondas que tem 

uma forma parecida, e dessa forma fazer uma análise estocástica (análise que depende do 

tempo), caracterizando o mar no domínio do tempo.  

Existem limitações, quando se representam as ondas do mar no domínio do tempo, 

pois é um modelo que se baseia em um processo estacionário e de ondas independentes, o que 

não ocorre no mar, onde as ondas interagem frequentemente (KOMEN et al., 1994). É possível 

contornar essa dificuldade aplicando a transformada de Fourier das séries de dados no domínio 

do tempo para o domínio da frequência, como pode ser exemplificado na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 - Ilustração representativa da transformada de Fourier.                                                               

Fonte:Marine Renewables Infrastructure Network ( 2015). 

 

O gráfico no domínio da frequência representa melhor as ondas do mar, pois é 

contínuo, assim como as frequências das ondas no oceano (Figura 2.4), quanto mais amplo for 

o espectro mais irregulares são as ondas do mar.  
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Figura 2.4: Gráfico espectral de energia, domínio da frequência                                                         

Fonte: Holthuijsen, 2007. 

 
Para reduzir essa irregularidade das ondas e classificar o mar quanto a sua severidade, 

o parâmetro mais usual é a altura significativa, (Hs), que é definida como: 

 

 =                                                                 (1) 

 

Onde j é a posição da onda na ordem decrescente de alturas e N é o número total de 

ondas que são registradas, sendo que o valor da onda significativa é o valor da média da terça 

parte superior da série de dados. Essa seria a uma das formas de calcular as ondas significativa, 

a partir de dados medidos em boias ondógrafas, porém são poucos países que têm capital 

suficiente para investir na medição dos parâmetros das ondas do mar, sendo necessário se 

recorrer aos modelos de reanálise, onde são estimados os gráficos espectrais a partir de modelos 

computacionais, que será melhor explicado na Seção 3.3. Através desse modelo a altura 

significativa das ondas pode ser calculada, pela Equação 2. 

 

= 4,004                                                (2) 

 

Em que m0, é um parâmetro calculado a partir do espectro de energia das ondas, através 

da Equação 3, sendo que m0 é denominado o momento espectral de ordem 0 da onda. 

 

                                                      (3)  
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Outro parâmetro importante que pode ser obtido tanto no domínio do tempo quanto no 

domínio da frequência é o período. O período no domínio do tempo pode ser calculado 

semelhante a onda significativa dado pela Equação 4, em que o valor do período é a média do 

terço superior da série de dados. 

 

 =                                                           (4) 

 

Existem quatro tipos de medida de período que podem ser obtidas através do espectro 

de energia, o período de pico (Tp), o período médio (Tm) e o período de energia (Te) e o período 

correspondente ao valor da altura significativa (MANGOR; KARSTEN, 2020).  

O período de pico é o valor inverso da frequência de pico do espectro o ponto no eixo 

x correspondente a maior energia do espectro. O período médio é obtido através de um valor 

médio dos períodos que compõe o espectro. O período médio de energia é o inverso da 

frequência média de energia que é o ponto no eixo x correspondente a média da energia no 

espectro. O período correspondente a altura significativa é o inverso da frequência 

correspondente a altura significativa no gráfico do espectro. 

Existem dois tipos de espectro Pierson-Moskowitz e JONSWAP. O período de energia 

e o período de pico são valores bem próximos, tanto no espectro de Pierson-Moskowitz e 

JONSWAP, já quanto a relação do período médio no espectro de Pierson-Moskowitz, o período 

de médio é aproximadamente de 0,58Tp e o período relacionado a altura significativa vale 

0,69Tp. Já para JONSWAP essa relação não é estimada. Sabe-se que independente do tipo de 

espectro a ordem decrescente dos períodos é a seguinte, período de pico, período médio de 

energia, período relacionado a altura significativa e o período médio. 

 

2.3 POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS DO MAR 

 

A quantificação do potencial energético das ondas do mar pode ser estimado pela 

Equação 4, que dependa do valor da onda significativa HSe do período médio de energia. Nesse 

trabalho acadêmico, os dados utilizados foram de período médio, que é um valor sempre menor 

que o período médio de energia, não havendo risco dos cálculos de potencial energéticos 

estarem superestimados. 

 

P =                                                            (5) 
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Em que  é a densidade da água do mar que é dado por 1027 Kg/m³, g é a aceleração 

da gravidade que tem um valor de 9,8m/s². O potencial energético das ondas do mar é medido 

em kW/m.  

A direção das ondas é um parâmetro físico importante para a geração de energia 

elétrica a partir das ondas do mar, apesar de não estar presente na Equação 5. Este parâmetro 

define qual é a direção mais frequente que as ondas do mar estão presentes em uma determinada 

área, o que pode interferir muito na otimização ao se gerar energia elétrica a partir das ondas 

do mar. 

 

2.4 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE ,  

 

A circulação atmosférica que afeta a região sudeste do Brasil , é composta por frentes 

frias , ciclones, anticiclones, dentre outros sistemas atmosféricos que podem ser vistos na Figura 

2.5. 

 

 
Figura 2.5 Circulação atmosférica na América do Sul,  baixa troposfera.Fonte: Adaptada de Satyamurt et al., 

1998. 
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O Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, representado por EA (extratropical 

anticyclone) na Figura 2.5 gera ventos que giram no sentido anti-horário, estabelecendo 

condições de ventos fracos a moderados que variam o seu direcionamento entre o Norte e o 

Leste.  

Ao contrário, os ciclones, representados por CG (cyclogenesis) na Figura 2.5, são 

eventos meteorológicos em que ocorre forte convergência dos ventos, devido à baixa pressão 

na região. Enquanto sob a ação dos anticiclones os ventos são fracos e ocorrem poucas nuvens, 

os ciclones se caracterizam por aglomerados de dezenas de cumulo nimbos, resultando na 

produção de ventos muito fortes em direções variáveis e agitando grandemente o mar. Os 

ciclones subtropicais estão normalmente associados às frentes frias, representadas pela letra L 

(lowpressure center), o que faz com que as condições de tempo se tornem severas, ocasionando 

fortes ventos, tempestades e precipitação intensas. 

O mar da região norte fluminense se torna mais severo devido às ondas swell 

(marulhos), que são ocasionadas devido à presença de ciclones, muitas vezes distantes da região 

onde esse tipo de onda se aproxima da costa. Os ciclones, por serem regiões de baixa pressão, 

fazem com que a água se eleve nesse local, o que gera as ondas do tipo swell. Do mesmo modo, 

as vigorosas nuvens cumulo nimbos embebidas nestes ciclones perturbam o mar e essa 

perturbação se propaga gerando também as ondas swell., que pode  ser observado Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 Processo de formação das ondas do tipo swell Fonte:Trujillo e Thurman, 2011 

 
 

 
 
2.5 CLIMA DE ONDAS DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE 
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Um estudo sobre a caracterização do clima de ondas na bacia de campos foi feito na 

COOPE/UFRJ. Segundo Pinho (2003), o clima de ondas da bacia de campos pode ser 

classificado de quatro formas: Bom tempo, Bom tempo com ondas swell, Mau tempo de 

Sudoeste e Mau tempo de Sudeste. A situação de bom tempo é condição das do mar local, já o 

bom tempo com swell, é quando o clima de ondas é modificado devido aos tipos de onda swell. 

A situação de mau tempo de sudoeste, é quando o litoral da bacia de campos está sob influência 

de ciclones tropicais. A situação de mau tempo de sudeste, é quando o litoral da bacia de campos 

está sob influência de anticiclones polares que se deslocam atrás de uma frente fria. 

Os estudos desse trabalho acadêmico foram feitos baseados em dados de ondas 

fornecidos pela PETROBRAS no período de 1991 a 1995, medidos por boias ondógrafas. Esses 

dados foram tratados estatisticamente tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

frequência, gerando resultados de valores médios e extremos do clima de ondas da bacia de 

campos, que podem ser observados no Quadro 2.3.  

 

Quadro 2.3 Clima de Ondas da Bacia de Campos.  

Classificação Altura Hs (m) Período (s) 

Bom Tempo 1,5 e 2,0 6 e 7 

Bom Tempo com swell 1,5 e 2,0 11 e 12  

Mau tempo de sudoeste  1,5 e 2,0 8 e 12 

Mau tempo de sudeste 2,0 e 3,0 9 e 12 

Fonte: Pinho, 2003. 

Esse estudo foi o mais representativo do clima de ondas da região norte fluminense 

encontrado, devido a escassez de medidos por boias ondógrafas. Esses dados servem de 

parâmetro para analisar de forma preliminar, os dados fornecidos pelo NOOA/NCEP estão 

coerentes com os dados das ondas do mar medidos diretamente. 

O termo clima de ondas se refere às características do litoral de uma determinada 

região, como a foi representado no Quadro 2.3 em relação a  bacia de campos. Apesar de esse 

termo causar certa estranheza para a meteorologia, é de uso comum na oceanografia e na 

engenharia naval, dentre outras ciências que tem como objeto de estudo o mar. 
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METODOLOGIA 
 

3.1. DADOS 

 

Uma maneira de se amenizar o problema da escassez de dados para se fazer um estudo 

climatológico é através dos dados de reanálise. Esses dados são disponibilizados por grandes 

centros de meteorologia e oceanografia, como a National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOOA), em que dados de diversas fontes são coletados ao redor do globo e 

processados em modelos matemáticos e computacionais. A partir desses dados, é possível 

estabelecer climatologias de diversos parâmetros das ondas oceânicas, como altura 

significativa, período, direção, e por consequência a energia média disponível na região em 

cada mês do ano.  

A climatologia ou média dos dados oceanográficos é uma boa aproximação para se 

estimar a viabilidade de geração de energia das ondas, porém omite os dados extremos, que 

podem inviabilizar a alocação dos diversos tipos de geradores, pois dependendo da energia da 

onda, esses equipamentos podem ser danificados, o que prejudica os futuros investimentos 

nesse tipo de geração de energia. Sendo assim os dados diários de reanálise podem ser 

considerados para se avaliar os dados extremos, associando os mesmos a possíveis fenômenos 

atmosféricos como ciclones e frentes frias, entre outros.  

Dados mensais sobre o Oceano Atlântico Sul, disponíveis nas bases de dados 

ambientais da NOAA, foram usados neste trabalho, incluindo a altura significativa, a direção e 

o período das ondas. Sendo que as ondas significativas são consideradas ondas sea e swell 

combinadas. O período de coleta desses dados foi de 10 anos e 5 meses, de janeiro de 2009 a 

maio de 2019. 

 

3.2 DADOS DE REANÁLISE 

 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), para se fazer um estudo 

climatológico, é necessário que se tenha uma série de dados de pelo menos 30 anos, quando 

não houverem dados por um período de 30 anos seja por defeitos nos equipamentos ou por 

qualquer outro motivo, o tempo mínimo passa a ser de 10 anos (INMET, 2020). No Brasil os 

dados de onda são bastante escassos e não cobrem boa parte do litoral do país, sendo assim para 

se fazer estudos climatológicos das ondas é necessário recorrer aos dados reanálise. (Considero 

que os dados de reanálise podem ser uma alternativa para obtenção de dados e, assim, 
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possibilitar proceder os estudos de potencial energético. Porém existem outras alternativas, 

diversos medidores in situ, técnicas de sensoriamento remoto, através de imagens de satélites 

que operam na faixa das micro-ondas (SAR), radares náuticos etc. 

A reanálise de uma série de dados é baseada em modelos matemáticos e 

computacionais e dados de sensoriamento remoto em que são definidas grades em que os 

parâmetros físicos são estimados. Essa técnica é uma forma eficiente para contornar o problema 

da falta de dados para regiões remotas ou lugares onde não se tem condição financeira de se 

investir em um sistema de medição in loco. Esse tipo de aquisição de dados não substitui as 

medições diretas, como a de bóias ondógrafas, mas é uma maneira acessível de se estimar os 

parâmetros físicos para projetos conceituais de geração de energia elétrica através das ondas do 

mar, obras portuárias e costeiras, entre outros projetos. 

 

3.3 MODELO ESPECTRAL DE ONDAS WAVE WATCH III (WW3) 

 

O modelo espectral de ondas, WaveWatch III (WW3), é um dos modelos de previsão 

numérica de ondas. O WW3, desenvolvido em 1989, e é considerado um modelo de 3ª geração. 

A vantagem desse modelo em relação aos demais de 1ª e 2ª geração, é  a capacidade de se 

representar as ondas em todo o globo terrestre e de descrever eventos extremos. Essa descrição 

mais detalhadas do mar é devido a inclusão de processos físicos como a refração e o campo de 

tensão das ondas que varia de acordo com a profundidade e as correntes no oceano, o processo 

de crescimento e decaimento das ondas devido às ações dos ventos, as interações não lineares 

entre as ondas, a dissipação da energia das ondas pelo processo de whitecapping  (emulsão de 

água e bolhas de ar, que ocorre na crista da onda e de cor branca) e  o atrito com o fundo do 

mar. 

Esse modelo é baseado na equação do balanço de energia espectral, sendo assim a 

superfície do mar é descrita em função da densidade de energia, o que consiste na representação 

dos raios das ondas através do método numérico Lagrangeano. A abordagem dos modelos de 

grades geralmente utiliza o método numérico Euleriano(HOLTHUIJSEN et al., 2003). 

Existe também um modelo mais avançado para águas rasas o SWAN (Simulating 

Waves Nearshore). Esse modelo é mais utilizado para o monitoramento das ondas próximas a 

ilhas e a costa , avaliando a questão de erosão das praias, dentre outros fatores. O modelo WA 

WaveWatch III, por ser um modelo de águas profundas represente melhor as questões 

relacionadas a geração de energia, visto que as ondas quando se aproximam da costa perdem 

muita energia devido a como a refração e o campo de tensão das ondas, dentre outros fatores. 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral da região Norte Fluminense , possui uma extensão aproximada de 180 km, 

compreendendo os municípios de Macaé, Carapebús, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São 

João da Barra e São Francisco de Itabapoana (Figura 3.1).  

 

 
Figura 3.1: Mapa da Mesorregião Norte Fluminense. Fonte: Abreu, L, R. (2020). 

 

A Figura 3.1, além da localização das cidades, mostra o local do Farol de São Tomé, 

que fica no município de Campos dos Goytacazes, pelo fato de ser uma região escolhida para 

se fazer o cálculo do potencial energético das ondas neste trabalho acadêmico Essa região faz 

parte da Bacia de Campos, que é um local onde é feita a exploração de petróleo e gás desde os 

meados da década de 1970. Apesar do desenvolvimento da indústria de petróleo e gás ser 

notável, os dados coletados por essas empresas são de difícil acesso devido a questões de sigilo 

empresarial. Dessa maneira a implementação dos sítios de produção energética, é dificultada 

pela ausência de boas estimativas dos parâmetros físicos das ondas. Apesar de existirem 

pesquisas na área, a falta de dados confiáveis, não transmite a confiança necessária para que 

empresas do ramo possam investir nesse tipo de geração de energia. 
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A seguir são apresentados alguns resultados de altura significativa, direção média das 

ondas, velocidade do vento médio e alguns casos extremos de ondas a partir de dados diários 

no ano de 2019.  

 

3.5. MÉTODOS 

 

Para se fazer a análise dos dados, foram primeiramente coletados os dados de reanálise 

do modelo da NOAA/NCEP, WAVEWATCH III, arquivados no site oficial da NOAA, 

http://polar.ncep.noaa.gov/waves. Os dados fornecidos são dados diários, em intervalos de 3 

em 3 horas, começando às 00:00h indo até as 21:00h.  

A partir dos dados de reanálise da NOAA/NCEP, foram feitos mapas que representam 

as médias mensais dos parâmetros físicos de altura significativa, direção e período das ondas, 

ao longo da última década na região norte fluminense. Essas figuras foram geradas pelo 

software gráfico denominado Grid Analysisand Display System (GrADS), criado pela 

universidade George Mason University, através doorgãoCenter for Ocean-Land-

AtmosphereStudies (COLA). Este software permite a manipulação e visualização de dados 

geofísicos em geral, trabalhando com matrizes de dados em diversos formatos binários em que 

as variáveis assumem 4 dimensões: latitude, longitude, níveis verticais e o tempo.  

A partir dos dados de reanálise também foram feitos gráficos de um ponto próximo ao 

Farol de São Tomé, na latitude 22S e longitude 41W, com a finalidade de se exemplificar como 

os dados podem ser utilizados para se estimar o valor do potencial energético das ondas para 

um projeto preliminar de geração de energia. Esse local foi escolhido para exemplificar como 

os dados de reanálise podem ser utilizados para se calcular o potencial energético, pois essa 

região pertence a região norte fluminense. 

O potencial energético foi calculado através da Equação 5, demonstrada na Seção 2.4. 

Esse cálculo foi feito  em uma planilha de cálculos, referentes a mesma região do Farol de São 

Tomé, em que foi aplicado ao resultado final um condicional numa escala degradê em verde, 

em que os valores mais baixos de energia estão na cor verde mais claro e os valores mais altos 

nas cores mais escuras. 

Outro procedimento foi de calcular a energia mínima necessária para que o 

aproveitamento energético seja viável. O valor mínimo calculado, também através da Equação 

5, foi de 3,44 kW/m, que considera a altura da onda de 1 m e o período de 7s. A partir do valor 

mínimo outro condicional foi aplicado a mesma, em que os valores abaixo de 3,44 kW/m 

passaram a estar escrito em negrito.  
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Esse valor de 1 m de altura significativa e de um período de 7s, foi arbitrado 

considerando tanto a questão climatológica da região Norte Fluminense quanto as 

características dos principais tipos de mecanismos de geração de energia a partir das ondas do 

mar. 

Considerando a questão climatológica, o Quadro 2.3, apresentado na Seção 2.6, mostra 

que o valor mínimo de altura significativa medido pelas boias ondógrafas está na faixa 1,5 a 

2,0 m com periodicidade na faixa de 6 a 7s. Já quanto aos diferentes tipos de dispositivos de 

geração, os dispositivos de galgamento necessitam de ondas com uma certa altura capaz de 

galgar as estruturas, os dispositivos de eixo oscilante mesmo podendo ser instalados em águas 

rasas, para que a geração de energia seja viável e necessário que a ondas tenham uma altura 

significativa na faixa de 1,0 a 1,5m e com periodicidade na faixa entre 6 e 7s.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. ALTURA DA MÉDIA DAS ONDAS MENSAIS 

  

Os dados de altura significativas das ondas foram dados de ondas vagas (sea) e 

ondulação (swell) combinados, sendo que esses dados são médias mensais num período de 10 

anos e 5 meses, de janeiro de 2009 a maio de 2019. As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram essas 

médias mensais no período de verão do Hemisfério Sul, isto é, nos meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro.  

 

 

Figura 4.1 Altura média mensal das ondas em dezembro (isolinha em metros)                                 
Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.2 Altura média mensal das ondas em janeiro  (isolinha em metros)                                                   

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 
Figura 4.3 Altura média mensal das ondas em fevereiro  (isolinha em metros)                                                   

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Vê-se que o mês de abril parece ser um mês com alturas de onda maior que outros 

meses, ao longo dos litorais dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Já os meses de 

janeiro e março, parecem ser meses com ondas de menores altura, próximo à costa. O mês de 

fevereiro se assemelha ao de abril, porém com as ondas maiores concentradas na região norte 

fluminense. 
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A Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 mostram os resultados dos meses de outono no Hemisfério 

Sul, meses de março a maio. O mês de maio em relação a abril tende a ter maiores ondas 

próximo ao litoral. 

 

 

Figura 4.4: Altura média mensal das ondas em março (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 
Figura 4.5: Altura média mensal das ondas em abril (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.6: Altura média mensal das ondas em maio (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Vê-se que no outono as ondas no Oceano Atlântico Sul, próximo à costa do Sudeste 

do Brasil, têm um comportamento mais severo em relação aos meses de verão tendo em média 

ondas com maiores alturas significativas. 

A seguir, as Figura 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam as médias mensais da altura significativa 

das ondas nos meses de inverno, de junho a agosto.  

 

Figura 4.7: Altura média mensal das ondas em junho (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.8: Altura média mensal das ondas em julho (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 

Figura 4.9: Altura média mensal das ondas em agosto (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Vê-se que o comportamento das ondas nos meses de inverno é mais ameno, em relação 

a maio, julho e agosto. Os meses de maio e julho têm ondas maiores próximo à costa do litoral 

norte fluminense. Pode-se notar que no mês de agosto ondas com altura média de 2 metros se 

aproximam do litoral norte fluminense, esse direcionamento das ondas pode estar associado a 

ciclones ou a frentes frias no Oceano Atlântico. 
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O comportamento das ondas oceânicas próximo à costa fluminense nos meses de 

primavera é mostrado nas Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 a seguir. 

 

 

Figura 4.10: Altura média mensal das ondas em setembro (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 

Figura 4.11: Altura média mensal das ondas em outubro (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.12: Altura média mensal das ondas em novembro (isolinha em metros) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 mostram os meses de setembro a novembro, 

representando a primavera no Hemisfério Sul. Esta estação do ano apresenta uma maior altura 

média das ondas próximas ao litoral norte fluminense do que nos outros períodos analisados 

acima. Vemos na Figura 4.5 que o mês de setembro apresenta ondas médias maiores próximas 

a costa em relação a agosto, porém em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Pode-se perceber que nesta estação do ano, primavera e início do verão, as médias das ondas 

são maiores que nas outras estações, e que existe uma previsão de ondas com alturas de 2 a 2,2 

metros de altura próximas ao litoral norte do estado do Rio de Janeiro e do estado do Espírito 

Santo. O valor médio da altura significativa é maior nesse período do ano por causa de 

fenômenos meteorológicos como ciclones e frentes frias presentes no Atlântico Sul. Pode-se 

notar também que ao longo desses 10 anos as médias de altura significativa tem um valor 

mínimo de 1,2 m e um valor máximo de 2,2 m, próximo a costa da região norte fluminense, 

segundo o modelo WAVEWATCH III . 
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4.2 PERÍODO DAS ONDAS PRIMÁRIAS  

 

Os dados de período das ondas também são semelhantes aos dados de alturas das 

ondas, também representam uma média mensal das ondas da região norte fluminense. Através 

das Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 pode-se mostrar os meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

representando a estação do verão. 

 

Figura 4.13: Período,  média mensal das ondas em dezembro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 
Figura 4.14: Período  média mensal das ondas em janeiro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.15: Período  média mensal das ondas em fevereiro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Através das Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 pode-se notar que o mês de fevereiro tem um 

período médio maior que os meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, considerando a latitude 

22º S e a longitude 40º W, o período das ondas em dezembro e janeiro e cerca de 7 a 8s enquanto 

no mês de fevereiro o período médio passa a ser cerca de 10s. 
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As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 mostram os resultados da média dos períodos mensais 

nos meses de março, abril e maio, que representam a estação do outono.  

 
Figura 4.16: Período  média mensal das ondas em março (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 

Figura 4.17: Período  média mensal das ondas em abril (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.18: Período  média mensal das ondas em maio (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Pode-se perceber que o período médio das ondas, varia um pouco do mês de fevereiro 

para março, no mês de março a média dos períodos próximo à costa do litoral norte fluminense 

passa a ser cerca de 9 a 10s comparados com 11s aproximadamente em fevereiro. O mesmo 

ocorre em relação ao mês de março comparados aos outros meses do outono, no mês de março 

o período varia de 9 a 10s próximo a costa norte fluminense, enquanto que em abril e maio, o 

período médio passa a ser 11s. 
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As Figuras 4.19, 4.20 e 4.21 mostram os resultados da média dos períodos mensais 

nos meses de junho, julho e agosto, que representam a estação do inverno.  

 

Figura 4.19: Período  média mensal das ondas em junho (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 
Figura 4.20: Período  média mensal das ondas em julho (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figure 4.21 Período  média mensal das ondas em agosto (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 

Ao comparar o mês de maio com o mês de junho, percebe-se que o mês de junho tem 

um período médio mensal de 9 a 10s, comparado com 11s em maio. Pode-se notar também que 

essa mudança se estende aos outros meses do inverno, o período médio das ondas predominante 

próximo a costa, também está próximo de 9 a 10s. 
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As Figuras 4.22, 4.23 e 4.24 mostram os resultados da média dos períodos mensais 

nos meses de setembro, outubro e novembro, que representam a estação da primavera. 

 

 

Figura 4.22 Período  média mensal das ondas em setembro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

 
Figura 4.23 Período  média mensal das ondas em outubro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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Figura 4.24 Período  média mensal das ondas em novembro (isolinha em segundos) 

Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Ao comparar o mês de setembro com o mês de agosto, pode-se perceber que o período 

médio não sofre muita variação, o período permanece numa faixa de 9s. Os meses na época da 

primavera tendem a ter valores médios de períodos similares, cerca de 9 a 10s. Pode-se notar 

também que nesses 10 anos de dados , o período médio  mínimo segundo o modelo numérico 

WAVEWATCH III, foi de 7 s e o período máximo foi de 11s, próximo a costa norte fluminense 

 

4.3 COMPORTAMENTO DAS ONDAS NO FAROL DE SÃO TOMÉ 

 

Os dados mensais, no período de janeiro de 2009 a maio de 2019, de um local próximo 

ao Farol de São Tomé foram escolhidos, latitude 22S e longitude 41W, foram escolhidos para 

exemplificar como os dados de reanálise podem ser úteis para prever a viabilidade da produção 

de energia elétrica, na região norte fluminense. A Figura 4.25, representa a média mensal das 

ondas, a Figura 4.26 representa o período e a Figura 4.27 representa a direção das ondas. 
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Figura 4.25: Farol de São Tomé série temporal das alturas significativas. Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Pode-se notar pelo gráfico que os picos das médias de altura significativa, estão mais 

concentrados no período de abril a outubro na maioria dos anos, com valores de 1,5 a 2,0 metros 

de altura. Pode-se perceber também que de dezembro a março, a altura a média das alturas 

significativas é menor, com valores de 1,0 a 1,5 m, na maior parte da série temporal. Esse tipo 

de padrão das ondas pode ser um indício das ondas do tipo swell, que são frequentes no litoral 

da região norte fluminense nas   estações do inverno e da primavera. 
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Figura 4.26: Farol de São Tome série temporal do período da ondas . Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 

 

Pode-se perceber pela Figura 4.26 que os valores do período médio varia de 3,5 s a 

14s, porém não se pode inferir sobre algum tipo de sazonalidade dos períodos, das ondas , pelo 

fato de ser uma medição baseadas nas médias mensais, e também por se tratar de um dado que 

combina os dois tipos de onda sea e swell. Uma outra observação que pode ser feita é que as 

Figuras 4.25 e 4.26 tem um gráfico com uma forma semelhante, por exemplo se a média da 

altura sobe de um mês para outro, o valor da média do período também sobe. 
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A Figura 4.27 representa a variação da média mensal da direção das ondas do litoral 

próximo ao Farol de São Tomé. Este parâmetro é importante para a geração de energia 

principalmente quanto ao posicionamento dos dispositivos geradores, para que ocorra um 

melhor aproveitamento energético das ondas do mar.  

 
Pode-se notar que a média da direção próxima a região do Farol de São Tomé varia de 

60° a 160°, aproximadamente, ou seja, média das ondas do litoral dessa região, vem de nordeste, 

norte na maior parte do ano. 

 
4.4 POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS EM FAROL DE SÃO TOMÉ 

 

Figura 4.27:Farol de São Tomé série temporal da direção das ondas . Fonte dos dados: NOAA/NCEP. 
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O potencial das ondas foi calculado através da Equação 4, utilizando-se dos dados de 

período e altura significativa. Os valores podem ser observados na Tabela 4.1, sendo que os 

valores das células estão em degradê, em que os valores menores estão mais para o verde claro 

e os valores médios maiores estão mais para o verde escuro. Outra distinção importante que se 

pode perceber, são os valores que estão em negrito, que são valores menores ou iguais a 3,44 

kW/m, que é o valor de uma altura significativa de 1,0 e de um período de 7,0 s , como foi 

explicado da Seção 3.4, que é um `valor de energia insuficiente para acionar qualquer 

dispositivo de geração de energia através das ondas do mar. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Pode-se perceber pela Tabela 4.1, que em 10 anos de dados de reanálise, apenas 12 

meses o valor da geração de energia estimada está abaixo do valor mínimo de geração, 

3,44kW/m, considerando a altura significativa de 1m e um período médio de 7s. Sendo assim 

esse resultado oferece um indício de ser uma boa região de geração de energia, apesar das 

aproximações não serem tão precisas, por se tratarem de valores obtidos por meio de modelos 

computacionais que muitas vezes podem se ignorar alguns fenômenos climatológicos da região 

em que os dados foram coletados, o que não substitui futuras medições diretas através de boias 

ondógrafas, até mesmo para que o modelo Wavewatch III possa ser validado, se o mesmo é 

coerente com os dados de campo da região.  

Foi possível perceber pela Tabela 4,1, a questão da sazonalidade, pois os valores 

maiores valores estão mais próximos do centro da tabela, entre os meses de abril e novembro, 

o que confirma o que foi demonstrado nas Seções 4.2 e 4.3. 

  

Tabela 4.1Potencial Energético das Ondas em Farol de São Tomé  (Potencial elétrico em kW/m)                        
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4. CONCLUSÕES 

 

Este estudo consistiu em analisar o potencial energético na região norte Fluminense, 

no estado do Rio de Janeiro, através de dados de reanálise do modelo da NOAA/NCEP, 

WAVEWATCH III, no período de janeiro de 2009 a maio de 2019. Através dos gráficos de 

altura significativa e período, pode-se notar que ao longo desses 10 anos, existem variações nos 

valores dos meses dos anos, o que reflete na capacidade de geração através das ondas do mar 

no litoral Norte Fluminense e também indica que a geração de energia elétrica é maior que nas 

estações do inverno e da primavera.A faixa de valores estimadas para o período foram de 6 a 11s e a  

faixa de valores de altura significativa variam de 1,2 a 2,2m. 

Através do exemplo da região de Farol de São Tomé pode-se concluir que existe a 

viabilidade de se gerar energia a partir das ondas do mar na região. A faixa de valores calculada 

foi de 4 a 14kW/m, em média, sendo que existem valores extremos tanto acima e abaixo dessa faixa.  

Pode-se perceber que os dados médios mensais de reanálise são coerentes com os 

dados medidos por boias ondógrafas da PETROBRAS, o que indica uma compatibilidade dos 

mesmos. Sendo que devem se fazer estudos mais aprofundados de validação do modelo para a 

região, se possível ajustando os parâmetros do modelo numérico a fim de que suas análises 

representem melhor o clima de ondas da região. 

As limitações deste trabalho acadêmico são o fato dos dados do modelo 

WAVEWATCH III não terem sido validados e também por só terem sido utilizados dados 

mensais. Os dados diários teriam evidenciado melhor a questão dos dados extremos, o que 

também é interessante de se avaliar em uma análise da viabilidade de geração energética a partir 

das ondas do mar.Quanto a validação dos dados , houve uma tentativa de se respaldar os 

resultados em dados coletados por boias ondógrafas pela PETROBRAS durante alguns anos na 

década de 1990. 

Para que esse tipo de geração de energia se desenvolva, é necessário que se façam 

pesquisas futuras relacionadas ao clima de ondas do litoral brasileiro, de modo que enfatizem a 

viabilidade de se ter acesso aos dados de onda medidos de forma direta, auxiliar na validação e 

refinamento dos modelos numéricos como WAVEWATCH III. A partir desses modelos 

numéricos mais refinados será possível transmitir mais segurança para as possíveis empresas 

do ramo sobre a real capacidade de geração de energia do litoral brasileiro. 

Para trabalhos futuros essa avaliação da capacidade de geração de energia pode ser 

feita para todo o estado do Rio de Janeiro, comparando os dados diários de reanálise com os 

valores dos dados de boais ondógrafas da marinha, assim como, utilizar outros modelos de 
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ondas como SWAN , para analisar a geração de energia em águas rasas, para que se faça a 

análise dos mecanismos de geração de energia próximo a regiões costeiras. 
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