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RESUMO 
 

 

 

O Brasil possui dimensões continentais e um vasto litoral. Estudos apontam que o 
litoral Nordestino Brasileiro possui elevado potencial para geração de energia 
através das marés do oceano. A energia hidrocinética das correntes marítimas é 
uma energia limpa, renovável e devido à previsibilidade das marés também é 
considerada constante e previsível. A demanda por energia elétrica no Brasil 
apresenta tendência de aumentar nos próximos 35 anos, devido ao crescimento da 
economia, da renda per capita e do consumo de eletricidade per capita. 
Consequentemente, existe uma necessidade crescente que novos modais para 
geração de energia elétrica sejam desenvolvidos. O referido trabalho apresenta um 
estudo para identificar as áreas no litoral Brasileiro que possuem potencial para 
geração de energia a partir das correntes do oceano. Serão utilizados 21 anos de 
dados do Experimento Mundial de Circulação Oceânica (WOCE) para identificar tais 
regiões através de ferramentas de análise. Duas técnicas serão desenvolvidas, 
primeiramente serão identificadas regiões com elevada energia cinética, em seguida 
dentre essas regiões serão identificadas áreas que apresentem Estruturas 
Coerentes Lagrangeanas. Isso significa que ao final serão identificadas áreas que 
apresentam elevado potencial de energia cinética levando em conta a dinâmica 
espacial e temporal das correntes marinhas. A identificação dessas áreas encorajara 
o desenvolvimento dessa nova tecnologia no Brasil e sua implantação para geração 
de eletricidade apresentando menor impacto ambiental se comparada a parques 
eólicos sobre o oceano (offshore) e a usinas hidrelétricas. 
 
 
 
Palavras-chave: Energia Hidrocinética, Litoral Brasileiro, Estruturas Coerentes 
Lagrangeanas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Brazil has continental dimensions and a vast coastline. Studies show that the 
Brazilian Northeast coast has high potential for power generation through ocean 
tides. The tidal energy is a clean, renewable source and because of the predictability 
of the tides it is also considered constant and predictable. Electricity demand in Brazil 
will increase in the next 35 years due to economic growth, per capita income and per 
capita consumption of electricity. Consequently, there is a growing need for new 
modes of power generation to be developed. This work presents a study to identify 
areas in the Brazilian coast where there is potential for power generation through 
ocean currents.  There, 21 years of data will be used, from the World Ocean 
Circulation Experiment (WOCE) to identify such regions through analysis tools. Two 
techniques will be developed; first to identify regions of the ocean with high kinetic 
energy, then among these regions, will be identified Lagrangian coherent structures. 
This means that regions with a high kinetic energy potential will be identified, taking 
into account the spatial-temporal dynamics of ocean currents. Identifying these areas 
will encouraged the development of this new technology in Brazil and its 
implementation to produce electricity while having a lower environmental impact 
compared to wind farms offshore and hydroelectric plants. 
 
 
 
 
Keywords: Hydrokinetic Energy, Brazil Coastline, Lagrangian Coherent Structures. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

A demanda mundial por energia elétrica cresce constantemente, devido ao 

crescimento econômico e populacional. A Agência Internacional de Energia (IAE) 

publicou um estudo prevendo que a demanda mundial por energia crescerá em 37% 

até o ano de 2040 (WEO, 2014). Para satisfazer a necessidade crescente de 

produção de energia, tanto formas tradicionais como renováveis de produção de 

energia estão sendo exploradas no mundo todo. 

  A energia hidrocinética das marés pode ser aproveitada para a geração de 

eletricidade, através da implantação de turbinas marítimas capazes de converterem 

energia mecânica de rotação em energia elétrica (DOE, 2015).  

 A energia cinética das ondas é causada por ciclos de maré regulares 

influenciados pelas fases da lua. Intermitência é um problema da energia eólica e da 

energia solar, como por exemplo, dias nublados e dias com baixo fluxo de vento. 

Estas fontes de energia renovável exigem frequentemente o uso de formas 

tradicionais de geração de energia para compensar os momentos de intermitência 

(MCT, 2015).  

 A previsibilidade inerente da energia das marés é altamente atraente para a 

gestão da rede, eliminando a necessidade de outras formas não renováveis de 

energia intervirem para manter a geração constante. Turbinas marítimas são 

instaladas no fundo do mar em locais com velocidades de corrente alta, onde 

extraem energia a partir do fluxo de água (MCT, 2015). 

 Turbinas marítimas são muito parecidas com os moinhos de vento 

subaquáticos exceto os rotores que são movidos por correntes marinhas. Os rotores 

submersos aproveitam o poder das correntes marinhas para conduzir geradores, 

que por sua vez produzem eletricidade. A água é 832 vezes mais densa que o ar, 

consequentemente, os rotores das turbinas de marítimas podem ser muito menores 

do que o rotor de turbinas eólicas, assim, é possível implantá-los muito mais 

próximos um dos outros e gerar quantidades equivalentes de eletricidade (OEC, 

2015). 

 Lumpkin & Johnson (2013) identificaram o litoral Nordestino do Brasil como 

uma área que possui elevado potencial para a produção de energia através das 

marés. Ele utilizou de dados disponibilizados publicamente pelo do Experimento 
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Mundial de Circulação Oceânica (WOCE). O mesmo foi concluído por VanZwieten et 

al. (2015) que utilizou o Sistema de Coordenadas Híbridas Oceânicas (HYCOM), 

também identificou o litoral de Nordeste Brasileiro como detentor de marés com 

elevado nível de energia cinética. 

 O Brasil não pode desperdiçar esse potencial para geração de energia, pois 

as projeções apontam para o crescimento cada vez maior do consumo de energia 

elétrica. A demanda de energia até 2050 deve aumentar em todos os setores: 

residencial, comercial e industrial. O consumo de energia per capita também irá 

crescer devido ao aumento da renda per capita (EPE, 2014a), (EPE 2014b). 

 Todos os fatores apontados acima encorajam a realizar este estudo pioneiro 

aqui no Brasil para identificar os locais de maior energia cinética disponível no Litoral 

Brasileiro e com o intuito de ir além dos trabalhos anteriormente publicados por 

pesquisadores estrangeiros, também deseja-se identificar áreas que apresente 

Estruturas Coerentes Lagrangeanas, ou seja, áreas em que o fluxo de água seja 

mais constante. 

 1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo desse trabalho é identificar regiões no litoral Brasileiro que apresentem 

marés com elevada energia cinética e em seguida identificar áreas nessas regiões 

que apresentem Estruturas Coerentes Lagrangeanas e assim determinar os 

melhores locais para implantação de turbinas marítimas no litoral Brasileiro. 

1.2.1 Objetivos Específicos  

 Apresentar a demanda de eletricidade no Brasil para os períodos de 2013 

– 2022 e 2012 – 2050. 

 Apresentar os componentes das turbinas marítimas. 

 Apresentar os tipos de turbinas marítimas disponíveis.  

 Apresentar os efeitos causados no meio ambiente por essa tecnologia. 

 Apresentar o detalhamento técnico da metodologia utilizada. 

 Identificar áreas no oceano do litoral Brasileiro com marés que apresentem 

elevada energia cinética. 

 Identificar a direção do fluxo das correntes marítimas das áreas com 

elevada energia cinética. 
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 Identificar Estruturas Coerentes Lagrangeanas nas áreas previamente 

identificadas. 

 Serão utilizados 21 anos de dados disponibilizados publicamente pelo 

Experimento Mundial de Circulação Oceânica. Os dados que serão utilizados neste 

estudo inclui latitude, longitude e velocidade da corrente há 15 metros da superfície 

do oceano. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: o capitulo 2 trata 

sobre a fundamentação teórica, o capitulo 3 trata sobre a metodologia, o capitulo 4 

descreve o cronograma para realização do Trabalho de Conclusão de Curso 1 e 2, 

por fim o capitulo 5 discute os resultados esperados. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

A matriz elétrica Brasileira em 2014 e nos últimos 40 anos possui como 

principal contribuinte a energia originada através de hidrelétricas. Em segundo lugar 

tem-se a energia produzida a partir do petróleo (óleo e gás). Ambas as fontes de 

eletricidade apresentadas possuem uma tendência de diminuir sua participação na 

matriz elétrica, abrindo espaço para as fontes renováveis (MME, 2015). O Gráfico (1) 

representa o percentual de participação de diferentes modais na matriz elétrica 

brasileira. 

 
 

Gráfico 1. Percentual de Participação na Matriz Elétrica Brasileira. Fonte: MME, 2015 
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 As projeções sobre a demanda de energia elétrica no período de 2012 a 2022 

indica que o Brasil cresce no sentido de maior consumo de eletricidade per capita. 

Nesse mesmo período projeta-se que o consumo de energia elétrica cresce em 

5,8% ao ano para a classe comercial, cresce em 4,3% ao ano para a classe 

residencial e cresce em 3,4% ao ano para a classe industrial. Sendo o aumento total 

do consumo de eletricidade igual a 4,1% ao ano (EPE, 2014.b). A Tabela (1) mostra 

o consumo de eletricidade na rede no período de 2012 – 2022, nela a categoria 

‘Outros’ se refere ao consumo do poder público, do serviço público, da iluminação 

pública, da rural, do consumo próprio das concessionárias e do consumo de veículos 

elétricos.   

 

Tabela 1. Consumo de Eletricidade na rede elétrica no Brasil em GWh. Fonte: EPE, 
2014.b  
 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2012 117.012 183.824 78.805 67.866 447.506 

2013 121.890 190.914 83.230 70.527 466.561 

2014 127.545 199.593 88.028 73.074 488.240 

2015 133.347 206.465 93.117 75.715 508.644 

2016 139.319 212.315 98.505 78.461 528.600 

2017 145.528 219.556 104.387 81.335 550.806 

2018 151.904 226.109 110.615 84.305 572.932 

2019 158.436 233.231 117.200 87.371 596.239 

2020 165.132 241.340 124.166 90.538 621.175 

2021 171.803 249.748 131.351 93.696 646.598 

2022 178.659 257.397 138.979 96.974 672.008 

Variação (% ao ano) 
2012 – 2017 4.5 3.6 5.8 3.7 4.2 

2017 – 2022 4.2 3.2 5.9 3.6 4.1 

2012 – 2022 4.3 3.4 5.8 3.6 4.1 

 

 Deve-se ressaltar que enquanto o consumo industrial na rede cresce em 

media 3,4% ao ano, sua autoprodução de energia aumenta em um ritmo de 9,0% ao 

ano, dessa forma o consumo industrial total de eletricidade cresce aproximadamente 

4,8% ao ano. Por outro lado, o crescimento do consumo residencial de eletricidade 

no Brasil é consequência de um efeito combinado do crescimento médio do numero 

de consumidores ser 2,4% ao ano, ao mesmo tempo em que o consumo por 

consumidor cresce em 1,9% ao ano (EPE, 2014.b).  

 Seguindo o mesmo padrão de crescimento, as projeções para o período de 

2013 – 2050 também preveem aumento no consumo de energia elétrica no Brasil. O 
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Gráfico (2) mostra o consumo total de eletricidade em Twh para o período de 2013 – 

2050, o crescimento do consumo será de 3,2% ao ano (EPE, 2014.a). 

 

 

Gráfico 2. Estimativa do Consumo total de eletricidade entre 2013 - 2050 em TWh. 
Fonte: EPE, 2014a 
 

 O Gráfico (3) mostra o percentual do consumo de eletricidade na rede para os 

mesmos períodos abordados no Gráfico (2), porém separado em classes. 

 

 

Gráfico 3. Percentual do Consumo de eletricidade na rede por classe de 2013 – 
2050. Fonte: EPE, 2014.a 
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 As projeções indicam que o Brasil terá aumento em sua demanda por energia 

elétrica (EPE, 2014a), (EPE 2014b), (MME, 2015), logo será necessário o 

investimento em fontes de energia renováveis que atendam o conceito de 

sustentabilidade no âmbito econômico, ambiental e social. (Sachs, 1993) 

2.2 ENERGIA CINÉTICA PROVENIENTE DAS CORRENTES MARITIMAS 

A energia das correntes marítimas é produzida pela queda e ascensão das 

marés que provocam a movimentação das correntes do oceano. A partir dessa 

movimentação, obtém-se energia cinética das ondas para movimentar as pás das 

turbinas, transformando a energia mecânica de rotação das pás em energia elétrica. 

A eletricidade obtida é então transmitida através de cabos subterrâneos para as 

centrais de distribuição de energia (MCT, 2015). 

2.3 COMPONENTES DAS TURBINAS MARÍTIMAS 

Existem vários equipamentos para conversão de energia hidrocinética 

provenientes dos mares oceânicas. Em geral, todos possuem um conjunto de 

componentes em comum: rotores, trem de potência, ancoradouro e fundação. Todos 

os equipamentos necessitam de proteção contra oxidação e incrustação biológica. 

(Polagye & Previsic, 2010) 

2.3.1 Rotor 

O rotor extrai energia das correntes marítimas e converte em energia 

mecânica. A rotação do eixo do rotor pode ser paralela a direção do fluxo (turbina de 

eixo horizontal) ou perpendicular a direção do fluxo (turbina de eixo vertical). Existem 

diversos tipos de rotores, a escolha deles em geral se caracteriza pela comparação 

entre eficiência e custo econômico (Polagye & Previsic, 2010). 

 A velocidade rotacional do rotor é limitada pela eficiência e possibilidade de 

ocorrer cavitação. Idealmente, a taxa de rotação ótima é a que permite a melhor 

relação de velocidade de ponta (a relação entre a velocidade da ponta do rotor e a 

velocidade da corrente). Dependendo do design do rotor a relação de velocidade de 

ponta ótima varia entre 4 e 8 (Polagye & Previsic, 2010).  

Atentando para que a velocidade de ponta do rotor não seja muito alta para 

não haver a formação de bolhas de cavitação. Cavitação deve ser evitada, pois 

reduz o desempenho aerodinâmico, corrói a superfície da pá e gera ruído adicional 

(Polagye & Previsic, 2010).   
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2.3.2 Trem de Potência  

Após a energia cinética das correntes marítimas ser convertida em rotação 

mecânica, necessita-se de um trem de potência para converter a rotação em 

eletricidade. Trens de potência podem ser separados entre: aqueles que incorporam 

uma caixa de cambio elevadora de velocidade entre o eixo do rotor e o gerador 

elétrico, aqueles em que o eixo do rotor está diretamente acoplado ao gerador e 

aqueles em que a conexão entre o eixo do rotor e o gerador é hidráulica. Em quase 

todos os casos, eletrônicos de controle de potencia são necessários para conectar a 

potência de saída do aparelho com a rede elétrica (Polagye & Previsic, 2010).  

2.3.3 Amarras 

A amarra (componente que liga a turbina ao solo oceânico) das turbinas pode 

ser rígida ou flexível. Exemplos de amarra rígida incluem pilares similares aos dos 

parques eólicos offshore, por causa da quantidade de material desse tipo de amarra 

a profundidade para a instalação da turbina é limitada diante dos custos para realizar 

a mesma (Kawase et al. 2010). Amarras flexíveis possuem como vantagem os 

custos dos materiais serem mais baixo, o que elimina a limitação da profundidade de 

ancoragem, porem devido ao material ser flexível ele deve possuir um controle do 

fator de flutuabilidade para compensar a força gerada para baixo devido a massa da 

turbina (Polagye & Previsic, 2010). 

2.3.4 Fundação 

Independente de a amarra ser rígida ou flexível, ambas devem ser ancoradas 

no solo oceânico de maneira a assegurar tanto a turbina como a amarra contra 

movimentação. Dois tipos de ancoras podem ser selecionados: uma opção é uma 

ancora penetrante, como uma pilar perfurado o solo oceânico; outra opção é uma 

ancora que utiliza apenas a gravidade (não perfurando o solo oceânico) e fricção 

para assegurar a turbina em apenas um local. Comparando ambas as opções, a 

pegada da ancora penetrante é menor do que da ancora que utiliza da gravidade 

para se firmar (Polagye & Previsic, 2010) 

2.3.5 Transmissão Elétrica 

As linhas de transmissão de eletricidade ficam entre 1 a 3 metros abaixo do 

solo oceânico. A técnica preferencial para instalação das linhas de transmissão é a 

perfuração direcional horizontal partindo da subestação próxima ao litoral. A 

viabilidade dessa técnica depende do local de implantação das turbinas, não sendo 
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apropriada a todos os tipos de sedimentos e requer avaliação geotécnica antes de 

sua aplicação (Polagye & Previsic, 2010).   

 Para evitar a movimentação dos cabos de transmissão, a porção que 

permanece abaixo do solo oceânico pode ser aparafusada ou então apenas o peso 

dos cabos pode ser suficiente para garantir sua imobilidade. Técnica semelhante 

pode ser usada para os cabos entre as turbinas (Polagye & Previsic, 2010). 

2.3.6 Profundidade de Implantação 

Equipamentos implantados em regiões mais altas de coluna d’agua são 

capazes de gerar mais energia, porem o custo de sua amarra é mais alto (Kawase et 

al. 2010). A profundidade média de implantação das turbinas é de 50 metros de 

coluna d’agua, não são recomendado profundidades maiores que 80 metros por 

razões operacionais, enquanto que a profundidade mais rasa já considerada para 

implantação foi 10 metros de coluna d’agua. Profundidades muito rasas apesar de 

simplificarem o processo de instalação, possuem maior risco de incrustação 

biológica por causa da proximidade com a zona fótica e pode representar perigo 

para o trafego de navios (Polagye & Previsic, 2010). 

2.3.7 Plantas Comerciais 

Atualmente ainda não foram desenvolvidas plantas comerciais de turbinas 

marítimas. A maioria das instalações para extração de energia das correntes 

marítimas foi feita com apenas uma turbina com intuito de analise da tecnologia e 

dos efeitos ambientais. O projeto ‘Verdant Power RITE’, envolve um arranjo de seis 

turbinas distribuídas em três linhas com duas turbinas, porem sua duração e 

tamanho ainda não pode ser considerado como uma planta comercial (Polagye & 

Previsic, 2010).  

 Existe a expectativa de no verão de 2016 haja a implantação de cinco 

turbinas marítimas na Grã-Bretanha, o local de implantação esta entre duas ilhas 

conhecidas como Skerries e Camel Head, a menos de 1 km da costa de Anglesey, 

em profundidade de coluna d’agua entre aproximadamente 20 a 40 metros (MCT, 

2015). 
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2.4 TIPOS DE TURBINAS MARITIMAS 

Nessa seção serão discutidos os diferentes tipos de turbinas marítimas para 

obter energia atrás de correntes oceânicas. Com o intuito de comparação, a potencia 

fornecida pela turbina é dada em relação à velocidade de corrente de 2.5 m/s. 

2.4.1 HS300 – Hammerfest-Strom (Hammerfest, Noruega) 

 A HS300 é uma turbina com rotor de eixo horizontal e três pás (Fig. 1). O rotor 

possui um alinhamento fixo. O equipamento foi instalado como um protótipo em 

2003 em uma profundidade de 50 metros em Kvalsundet na Noruega. Não há 

informações publicas sobre as especificações do projeto. O protótipo está conectado 

a linhas de transmissão publica e tem funcionado com sucesso desde que foi 

instalado.  

 
 

Figura 1. Instalação do HS300 da Hammerfast-Strom. Fonte: SPR, 2015. 
 

http://islayenergytrust.org.uk/tidal-energy-project/
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2.4.2 SeaGen S – SeaGen (Sranford Lough, Norte da Irlanda) 

 A turbina de correntes marítimas da SeaGen possui um rotor com eixo 

horizontal e duas pás (Fig. 2).  O ângulo dos rotores é controlado para otimizar a 

coleta de energia das mares e minimizar as forcas que atuam na estrutura. 

Atualmente a SeaGen S esta em funcionamento e como pode-se observar na figura 

é possível elevar a turbina para realizar reparos devido a estrutura de suporte 

construída (MCT). 

. 

 
 

Figura 2. SeaGen S. Fonte: MCT, 2015 
 
 

 

 A Tabela (2) possui as especificações do projeto assim como seus valores. 

 

Tabela 2. Especificações da turbina SeaGen S. Fonte: Polagye & Previsic, 2010 
 

Especificações Valores 

Rotores por Turbina 2 

Diâmetro do Rotor 16 m 

Área coberta pelo rotor por turbina 402 m2 
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Eficiência da agua para o fio de 
transmissão 

50% 

Velocidade mínima para funcionamento 0.7 m/s 

Potencia fornecida a 2.5 m/s 1600 kW 

Rotação máxima 14.3 rpm 

Altura máxima (em relação à superfície) 11 m 

Fluidos Hidráulicos ou Lubrificantes 110 L (lubrificante da caixa de cambio) 

Peso total do equipamento 900 toneladas (no ar) 

Área de contato com o solo oceânico 3 m2 

Intervalo de Manutenção Estimado 24 meses 

Tempo de vida útil 20+ anos 

 

2.4.3 TidGen – Ocean Renewable Power Company (Maine, Estados Unidos) 

A Ocean Renewable Power Company (ORPC) TidGen é um turbina de fluxo 

cruzado (Fig. 3). A geração de energia ocorre a partir de um gerador de acionamento 

direto e de velocidade variável. Esse equipamento pode ser fixado no solo marinho 

tanto por uma estrutura fixa no solo ou por um sistema de amarras flutuantes 

tensionadas, a escolha da fundação vai depender das condições do local de 

implantação da turbina. O ORCP possui um protótipo do TidGen localizado nos 

Estados Unidos em Maine. 

 
 

Figura 3. Turbina TidGen representação computacional com suas dimensões em pés 
e metros de comprimento. Fonte: ORPC, 2015. 
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Figura 4. Turbina TidGen sendo instalada em Cobscook Bay, Maine. Fonte: ORPC, 
2015. 

 

 A Tabela (3) possui as especificações da turbina TidGen. 

 

Tabela 3. Especificações da turbina TidGen - ORPC. Fonte: Polagye & Previsic, 
2010 
 

Especificações Valores 

Rotores por Turbina 4 

Diâmetro do Rotor 2.6 m 

Comprimento do Rotor 5.6 m 

Área coberta pelo rotor por turbina 58 m2 

Eficiência da agua para o fio de 
transmissão 

30% 

Velocidade mínima para funcionamento 1 m/s 

Potencia fornecida a 2.5 m/s 140 kW 

Rotação máxima 40 rpm 

Altura máxima (em relação ao solo 
oceanico) 

10 m 

Fluidos Hidráulicos ou Lubrificantes 0.09 L (graxa de rolamento) 

Peso total do equipamento 60 toneladas (no ar) 

Área de contato com o solo oceânico 11 m2 

Intervalo de Manutenção Estimado 12 meses 

Tempo de vida útil 15 anos 
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2.4.4 Open-Center Turbine – OpenHydro (Minas Passage, Nova Escócia) 

A turbina Open-Centre possui rotor de eixo horizontal e pás fixas (Figura 5). A 

geração de energia é feita a partir de um gerador magnético de acionamento direto e 

de velocidade variável que se encontra incorporado à estrutura que circunda as pás 

e o rotor. A turbina esta fixada ao solo do oceano pela ação da gravidade sobre seu 

peso.  

 
 

Figura 5. Turbina Open Center sendo instalada em Bay of Fund na Nova Escócia. 
Fonte: DCNS, 2015. 

 

 
 

Figura 6. Turbina Open Center já instalada no solo oceânico. Fonte: DCNS, 2015. 
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Especificações da turbina Open Center (potencia de pico igual a 1 MW) colocado em 

Bay of Fund na Nova Escócia segue na tabela 4:  

 
Tabela 4. Especificações da turbina Open Center. Fonte: Polagye & Previsic, 2010 
 

Especificações Valores 

Rotores por Turbina 1 

Diâmetro do Rotor 10 m 

Área coberta pelo rotor por turbina 78 m2 

Eficiência da agua para o fio de 
transmissão 

30% 

Velocidade mínima para funcionamento 0.7 m/s 

Potencia fornecida a 2.5 m/s 200 kW 

Rotação máxima 40 rpm 

Altura máxima (em relação ao solo 
oceanico) 

10 m 

Fluidos Hidráulicos ou Lubrificantes 0 L 

Peso total do equipamento 360 toneladas (no ar) 

Área de contato com o solo oceânico 10 m2 

Intervalo de Manutenção Estimado 24 meses 

Tempo de vida útil 25 anos 
 

2.5 EFEITOS AMBIENTAIS 

Inicialmente é necessário distinguir entre efeitos ambientais e impactos 

ambientais. Efeitos ambientais são caracterizados como um amplo espectro de 

interações mensuráveis entre as turbinas marinhas e o meio ambiente oceânico. 

Impactos ambientais caracterizam-se como efeitos com alta certeza de influencia 

ecológica sobre o ambiente (Boélert et al., 2010). 

 Pouco é conhecido sobre potenciais impactos ambientais dos equipamentos 

utilizados para obter energia através das correntes marítimas (DOE, 2009). Um 

numero limitado de equipamentos foram testados no solo oceânico, ainda falta ser 

definido pela indústria energética qual tecnologia será mais apropriada (Polagye & 

Previsic, 2010). 

 A literatura sobre os impactos ambientais das turbinas marinhas não é 

baseada em observações in situ – observação feitas no local, portanto são apenas 

capazes de descrever potencias impactos ao meio ambiente em que o equipamento 

de geração de energia está inserido. Mesmo as turbinas marítimas que já foram 

implantadas em alguns locais do mundo, ainda assim existem incertezas nas 
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observações dos efeitos causados devido escala em que foi feita a analise, ou seja, 

muito menor do que uma planta de turbinas marítimas (Polagye & Previsic, 2010).  

 A cobertura de extensas áreas do oceano por turbinas marítimas pode causar 

alterações na forma como a superfície oceânica interage com a atmosfera, isso 

impacta diretamente espécies que vivem na superfície oceânica. Como no caso de 

turbinas marítimas serem implantadas em áreas de procriação e de alimentação, a 

vida marinha nesse local será profundamente afetada. (Pelc R. et al., 2002) 

Perturbações serão mais intensas no período de construção devido à 

quantidade de sons produzidos, que dependendo do intervalo de frequência podem 

afetar a vida marinha. As estruturas elétricas são aterradas no solo do oceano e são 

compostas por cabos de transmissão irão produzir um campo magnético que pode 

afetar organismos marinhos, principalmente peixes eletro-sensíveis. (Inger, 2009) 

Efeitos ecológicos indiretos que podem resultar da utilização de equipamentos 

capazes de gerar energia através das mares são: alteração das correntes e mares, 

alteração do substrato, transporte de sedimentos e deposição, alteração do habitat 

de organismos bentônicos (animais marinhos que vivem em contato com o substrato 

oceânico e não possui capacidade plena de natação), ruído durante a construção, 

emissão de campos eletromagnéticos, efeitos tóxicos de tintas, lubrificantes e 

revestimento anti-incrustante, interferência nos padrões de migração dos piscianos, 

colisão de animais marinhos e das pás da turbina (Gill, 2005). 

2.5.1. Efeitos Durante Instalação 

 Durante a instalação de turbinas marinhas, os principais efeitos sobre o 

ambiente é o aumento de ruídos e o aumento da perturbação no local associado a 

instalação de ancoras e cabos de transmissão. A área perturbada pela instalação 

dependera do numero de turbinas e do tipo de fundação. Caso a fundação seja feita 

através da perfuração do solo oceânico, o nível de ruído provavelmente excederão 

os valores limiares para peixes e mamíferos marinhos (MMS, 2007). 

2.5.2 Efeitos Durante Operação 

 Os principais efeitos causados pelo funcionamento das turbinas esta 

associado ao movimento das pás das turbinas e a conversão de energia mecânica 

em eletricidade que será transmitida para o continente. A maioria das turbinas serão 

monitoras remotamente para avaliar o desempenho, a integridade estrutural e 
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indicadores ambientais, como ruídos, correntes e atividades de animais marinhos 

(Polagye & Previsic, 2010). 

 A rotação das pás, os ruídos submerso, os efeitos dos químicos e os campos 

eletromagnéticos são citados como prováveis fatores de efeitos ambientais, porem a 

interação desses fatores com os receptores (peixes, mamíferos marinhos e o meio 

ambiente aquático) são pouco entendidos. A manutenção das turbinas marítimas é 

considerada uma operação habitual, porem pode afetar de modo semelhante em 

relação aos efeitos da instalação. (Polagye & Previsic, 2010). 

2.5.3 Efeitos Ambientais Positivos 

Turbinas marítimas possuem menor impacto sobre o solo marinho que 

plantas de energia eólica, pois as turbinas podem ser suspensas na coluna de agua 

e ficam ancoradas ao solo marinho apenas durante funcionamento. (Inger, 2009) 

Estruturas colocadas no solo marinho tendem a atrair diversas formas de 

organismos marinhos, formando recifes artificiais. Os recifes artificiais podem ser 

usados para atrair pesca, para reabilitar o habitat, para proteção costeira e para 

atrair ecoturismo. A presença de estruturas como turbinas ancoradas demonstram 

aumentar tanto a densidade como a biomassa de peixes, comparado a áreas de 

solo macio e ate mesmo recifes naturais. (Inger, 2009) 

3 METODOLOGIA 

A seguir serão descritos os dados utilizados para caracterizar as correntes 

superficiais do oceano assim como duas técnicas de avaliação para determinar 

áreas do litoral brasileiro com elevada energia cinética, as quais serão propicias a 

implantação de turbinas para extração de energia.  

3.1 EXPERIMENTO MUNDIAL DE CIRCULAÇÃO OCEÂNICA (WOCE) 

 A metodologia utiliza dados obtidos através do esforço global conhecido como 

Programa Global de Boias (GDP) que possui como objetivo liberar boias em 

diferentes regiões do oceano para coleta de dados e distribuí-los online com controle 

de qualidade uniforme e com qualidade para pesquisa cientifica.  

 O GDP é o principal componente da Rede Global de Boais, um ramo da 

Administração Nacional do Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), do 

Sistema Global de Observações Oceânicas – GOOS e um projeto científico do 

Painel de Cooperação de Dados das Boias (DBCP).  
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Os dados obtidos são do Oceano Atlântico no período de 1990 a 2011 e estão 

disponíveis publicamente no site de Pescas e Oceanos do Canada 

(http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.html). 

 Os dados coletados pelas boias do WOCE incluem os seguintes aspectos das 

correntes superficiais do oceano: temperatura, latitude, longitude, componente leste 

da corrente, �̇�, componente norte da corrente, �̇�, ano, mês, dia, hora e minuto em 

que o dado foi gerado.  

3.1.1 Características Físicas das Boias 

 As boias lançadas no oceano são compostas por uma boia de superfície 

esférica e um drogue (âncora) de subsuperfície, ligado por uma longa corda fina 

impregnada com Poliuretano. As velocidades medidas pelas boias e as outras 

propriedades, são enviadas por um transmissor para os satélites que passam no 

local. O drogue domina a área total do instrumento e está centrada a uma 

profundidade de 15 metros abaixo da superfície do mar (Fig. 7).  

 

 

Figura 7. Ilustração de uma boia transmitindo mensagem a um satélite. Fonte: CLS, 
2014 

 

Uma boia pesa 20 kg, contendo quatro pacotes de sete D-células de bateria 

alcalina, um transmissor, um termômetro e um sensor para verificar a presença da 

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.html
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drogue. A vida-útil e em media 400 dias, tipicamente limitada pela vida-útil da 

bateria. Outros fatores que podem prejudicar a vida-útil da boia e a perda da drogue 

ou no caso de ser capturado por redes de pesca. (Lupkin et al., 2010) 

3.1.2. Coleta de Dados feita pelas Boias 

 As boias utilizam o sistema de satélites ARGOS para identificar sua 

localização. As boias possuem um transmissor ARGOS certificado que envia 

mensagens periodicamente, a cada 90 a 200 segundos, por intermédio da 

frequência de 401,650 MHz ± 30 kHz para o satélite (a transmissão de cada 

mensagem leva menos de um segundo); a posição é calculada com base no efeito 

Doppler (CLS, 2014).  

 Os satélites ARGOS possuem uma órbita polar a 850 km acima da Terra, eles 

captam as mensagens transmitidas pelo transmissor das boias e as armazenam ‘on-

board’ para retransmiti-las em tempo real de volta a Terra para estações receptoras. 

O tempo necessário para completar uma volta em torno da Terra é de 

aproximadamente 100 minutos. Cada satélite possui um circulo de visibilidade de 

aproximadamente 5000 km, captando simultaneamente todos os transmissores 

dentro desse diâmetro, como representado na Fig. (8). (CLS, 2014).  

 

 

Figura 8. Diâmetro de visibilidade do satélite. Fonte: CLS, 2014. 

 

 O período durante o qual o satélite pode receber mensagens do transmissor e 

equivalente ao tempo em que a plataforma se encontra dentro do diâmetro de 5000 
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km, ou seja, 10 minutos. Quando o satélite se aproxima de um transmissor a 

frequência medida pelo receptor de bordo é mais elevada do que a frequência 

transmitida real. Da mesma forma, quando o satélite esta se afastando do 

transmissor o sinal recebido é menor que o sinal transmitido,. O cálculo da 

localização das boias é feito por ARGOS dependendo do numero de mensagens 

enviadas pelo transmissor durante a passagem do satélite. Os dois métodos 

utilizados são: Analise de Mínimos Quadrados ou Kalman Filtering (CLS, 2014). 

 No caso de o satélite recebe quatro ou mais mensagens do transmissor, o 

método a ser utilizado e a Analise de Mínimos Quadrados. Em primeiro lugar, a 

posição da plataforma (boia) é inicialmente estimada pelo cálculo da primeira e da 

segunda mensagem recolhidas através de uma única passagem do satélite. A partir 

destas duas mensagens, dois cones com o raio terrestre mais a altura do 

transmissor fornecem duas localizações possíveis, Fig. (9). A localização com o erro 

residual mínimo é escolhida (CLS, 2014).  

 

 

Figura 9. Principio de Localização para Analise de Mínimos Quadrados. Fonte: CLS, 
2014. 

  

 No entanto, se apenas uma única transmissão é recebida, o método de 

filtragem de Kalman é utilizado para explicar a dinâmica da plataforma. Este filtro 

prevê primeiro a posição da plataforma com base na posição anterior e o modelo de 

movimento, e, em seguida, as estimativas dos erros usando medições de frequência 

adquiridas durante a passagem do satélite (CLS, 2014).  

 O sistema ARGOS de satélite possui cobertura mundial, com 70 estações 

receptoras distribuídas no mundo todo. As estações receptoras recebem dados 
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enviados pelos satélites em tempo real e os retransmitem para centros de 

processamento de dados. (CLS, 2014) 

 As principais estações receptoras estão localizadas em: Wallops Island e 

Fairbanks nos Estados Unidos e Svalbard na Noruega, essas estações coletam 

todas as mensagens gravadas pelos satélites durante a passagem de sua órbita, 

garantido cobertura para toda a Terra. No caso de uma estação regional estar dentro 

do diâmetro de visibilidade do satélite, ela também recebe a mensagem em tempo 

real. A Fig. (10) representa a distribuição de estações receptoras pelo mundo (CLS, 

2014). 

 

 

Figura 10. Distribuição de Estações Receptoras pelo mundo. Fonte: CLS, 2014. 
 

3.1.3 Processamento dos Dados 

 Existem dois centros de processamento ARGOS, um está localizado próximo 

da cidade de Toulouse no Sudoeste da Franca e o outro está localizado próximo de 

Washington DC nos Estados Unidos. Uma vez que os dados chegam aos centros de 

processamento a localização dos das boias e automaticamente calculada e 

disponibilizada. 

 Os centros de processamento global realizam as seguintes tarefas: 

verificação da qualidade da mensagem, verificação do nível de recepção, 

reconhecimento do numero de identificação do transmissor, mensuração da 

extensão da mensagem recebida e identificação do valor da frequência do receptor, 

conversão do tempo de recebimento da mensagem para tempo universal 
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coordenado (UTC), classificação da mensagem pelo numero da plataforma e por 

ordem cronológica e por fim o processamento de dados. 

 Este trabalho utilizou de 21 anos de dados disponíveis publicamente no banco 

de dados da WOCE (Fisheries and Ocean Canada, 2015). Os dados incluem 

informações como: latitude, longitude e velocidade da corrente próxima à superfície 

disponível em incrementos de seis horas. Os intervalos de tempo de seis horas 

decorrem do processamento dos dados através de interpolação, utilizando o 

procedimento de interpolação conhecido como krigagem (Fisheries and Ocean 

Canada, 2015).  

 A técnica krigagem foi aplicada aos dados de séries temporais 

unidimensionais, incluindo a latitude, a longitude, a velocidade da corrente de 

superfície, e a temperatura da superfície do mar (Hansen et al., 1995). A localização 

da boia (latitude e longitude) é calculada de acordo com a Eq. (1): 

 

𝑥0
∗ =  ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖 = 1                                                                                                      (1) 

 

na qual 𝑥𝑖 estão os valores observados pelo WOCE e 𝑤𝑖 é um fator de ponderação 

calculado para minimizar a diferença média-quadrada entre os valores reais e as 

suas estimativas nos pontos de interpolação. 

 O erro associado a esta abordagem é quantificado através da utilização da 

variância (𝜎) que é calculado como na Eq. (2): 

 

𝜎𝑘
2 =  ∑ 𝑤𝑖𝑆0𝑖

𝑛
𝑖 = 1 +  𝜆                                                                                            (2) 

 

na qual 𝑆0𝑖 é a função de estrutura para dados sem erros em relação ao ponto 𝑥0 

interpolado e relativo ao valor 𝑥𝑖 observado. 𝜆 é a restrição de um multiplicador  

Lagrangeano.  

3.2 FLUXO DE ENERGIA CINÉTICA 

 As técnicas de processamento de dados nesta seção utilizam os dados das 

boias que estão publicamente disponíveis apresentados na seção anterior como 

entradas: a localização (latitude e longitude) e velocidade (componentes norte e 

leste do vetor) são usados para determinar o Fluxo de Energia Cinética (FEC) da 

superfície do mar. O FEC é calculada para cada ponto de dados de acordo com a 

Eq. (3): 
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P =
1

2
ρ[Ṅ2 + Ė2]

1.5
                                                                                               (3) 

 

onde P é o fluxo de energia cinética, ρ é a densidade da água do mar (1030 kg /m3), 

�̇� é a componente norte da velocidade da corrente, e Ė é a componente leste da 

velocidade da corrente. 

 Para calcular o fluxo de energia cinética média estes dados são calculados 

com base na localização medida em uma grade retangular. Esta grade é definida em 

incrementos fixos de latitude e longitude de acordo a partir de: 

 

𝐿𝑎𝑡(𝑖) = 𝐿𝑎𝑡𝑚𝑖𝑛 + 𝑖 ∙ 𝛿𝐿𝑎𝑡|𝑖=0
𝑁−1                                                                              (4) 

 

𝐿𝑜𝑛(𝑗) = 𝐿𝑜𝑛𝑚𝑖𝑛 + 𝑗 ∙ 𝛿𝐿𝑜𝑛|𝑗=0
𝑀−1                                                                            (5) 

 

onde 𝑖 é o número do bloco, 𝐿𝑎𝑡(𝑖) é o bloco da latitude, 𝐿𝑎𝑡𝑚𝑖𝑛 é a latitude mínima 

considerada, 𝛿𝐿𝑎𝑡 é o tamanho do incremento da latitude, 𝑗 é o número de bloco 

longitude, 𝐿𝑜𝑛(𝑖) é o bloco de longitude, 𝐿𝑜𝑛𝑚𝑖𝑛 é a longitude mínima a ser 

considerada, e 𝛿𝐿𝑜𝑛 é o tamanho do incremento da longitude. A potência média em 

cada combinação de bloco latitude / longitude acima é definida por: 

 

𝑃𝑎𝑣𝑔(𝑖, 𝑗) = P(k)                                                                                                          (6) 

  

onde 𝑘 é um contador que sequencialmente chama todos os pontos de dados 

disponíveis e 𝑃𝑎𝑣𝑔(𝑖, 𝑗) é definido como zero caso não haja pontos de dados 

disponíveis no bloco avaliado. 

 Para garantir a qualidade dos dados e eliminar valores extremos, os dados de 

velocidade são observados através de histogramas. Dessa maneira, valores que não 

estejam presentes na media das curvas são considerados como erros e são 

eliminados dos valores analisados. 

 Essa metodologia foi implementada como código computacional desenvolvido 

pela aluna graduanda (Machado et al., 2015). O código estão escrito em MatLab no 

sistema operacional Windows (alterações e adaptações serão necessárias para 

atender todos os objetivos propostos). Os recursos computacionais serão de 

propriedade da aluna graduanda. 
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3.3 ESTRUTURAS COERENTES LAGRANGEANAS  

 Recentemente, a disciplina matemática sobre a teoria do caos e dinâmica dos 

fluidos deu início ao estudo do conceito de estruturas coerentes Lagrangeanas 

(ECLs), o que elucida o entendimento sobre o transporte do fluxo de fluidos. Nesse 

trabalho foca-se na dinâmica de fluxos em duas dimensões – 2D (Peacock & Haller, 

2013). 

 O ponto de visa Lagrangeano se preocupa em rastrear a variação da 

velocidade de partículas individuais ao longo do caminho que percorrem no fluido. 

Ao contrario da perspectiva Euleriana que considera as propriedades do fluido em 

um ponto fixo do tempo e espaço (Peacock & Haller, 2013).  

 As estruturas coerentes Lagrangeanas oferecem um meio de identificar as 

principais linhas materiais que organizam o transporte do fluido. Tais linhas materiais 

são responsáveis, por exemplo, pela forma das nuvens de cinzas formadas por 

vulcões em atividades (Peacock & Haller, 2013). 

3.3.1 Exemplo de Estruturas Coerentes Lagrangeanas 

Os vórtices em fluxo de fluidos são tradicionalmente identificados como 

regiões formadas por linhas de corrente fechadas em um instante de tempo fixo. 

Campos de velocidade possuem linhas de corrente que mudam seu posicionamento 

com o passar do tempo. Logo o que em um determinado momento parece ser um 

conjunto de linhas de correntes fechado, em outro momento pode ser visualizado 

como uma formação completamente diferente. 

 O problema do duplo-vórtices é um exemplo típico para compreender o 

transporte de fluidos a partir da perspectiva Lagrangeana e sua relevância (Shadden 

et al., 2005). Segundo Farazmand e Haller, 2012 esse problema é representado 

matematicamente pela Eq. (7):  

 

𝒙 ̇ =  𝜋𝐴 (
− sin(𝜋𝑓(𝑥)) cos(𝜋𝑥)

cos(𝜋𝑓(𝑥)) sin (𝜋𝑦)
𝜕𝑓

𝜕𝑥

)                                                                                  (7) 

onde tem-se que: 
 

𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑥2 + 𝑏(𝑡)𝑥                                                                                                 (8) 
 

𝑎(𝑡) =  𝜖 sin (𝑤𝑡)                                                                                                              (9) 
 

𝑏(𝑡) = 1 − 2𝜖 sin (𝑤𝑡)                                                                                                   (10) 
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Na Figura (11-a) as setas em azul representam o campo de velocidade 

periódico composto por dois vórtices que giram em sentidos opostos. O circulo preto 

no instante inicial t0 representa uma mancha de tinta que foi lançado no campo de 

velocidade nesse mesmo instante. Após o período de tempo t = t1 a trajetória das 

partículas que compuseram o ponto de tinta esta representada na Fig. (11-b) 

(Peacock & Haller, 2013). 

 Estruturas Coerentes Lagrangeanas no intervalo de tempo [t0, t1] são 

compostas por linhas materiais atraentes e repelentes. Linhas materiais atraentes 

são linhas que atraem o fluido para si mesmo mais intensamente que outras linhas 

materiais ao redor. Linhas materiais repelentes são linhas que repelem o fluido mais 

intensamente que outras linhas materiais próximas.   

 A Figura (11-c) mostra como uma linha branca um candidato para a ECLs 

mais repelente no momento t0 quando o circulo preto é bisseccionado. A Figura (11-

d) mostra como uma linha preta um candidato para a ECLs que atrai mais 

intensamente no momento t1, sendo responsável pelo formato da trajetória da tinta 

preta naquele momento (Peacock & Haller, 2013).  

 

 
 

Figura 11. Problema do duplo vórtice. Fonte: Peacock & Haller, 2013. 
 

Para determinar ambas as Estruturas Coerentes Lagrangeanas representadas na 

Fig. (11-c) e (11-d), necessita-se de uma ferramenta matemática cuja 

implementação será descrita na seguinte seção. 
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2.3.2 Ferramenta Computacional 

 As Estruturas Coerentes Lagrangeanas são os locais com correntes mais 

repelentes e mais atraentes em um campo de escoamento. Para identificar tais 

locais é preciso seguir as instruções abaixo (Farazmand et al., 2012).  

I. Tem-se um campo de velocidade dependente do tempo 𝒖(𝒙, 𝑡) dentro do 

intervalo de tempo [𝑡0, 𝑡1] para computar o mapa de escoamento 

 

𝐹𝑡0

𝑡1(𝒙0) =  𝒙1(𝑡1, 𝑡0, 𝒙0)                                                                              (11) 

 

O mapeamento que usa a posição inicial 𝒙0  =  (𝑙𝑜𝑛0, 𝑙𝑎𝑡0) de qualquer 

partícula do fluido para sua posição final 𝒙1  =  (𝑙𝑜𝑛1, 𝑙𝑎𝑡1) devido ao fluxo. 

II. Da derivada do mapa de escoamento com respeito à variação da posição 

inicial, computa-se o tensor gradiente-deformação:  

 

∇𝐹𝑡0

𝑡1(𝒙0) =  [

𝜕𝑙𝑜𝑛1

𝜕𝑙𝑜𝑛0

𝜕𝑙𝑜𝑛1

𝜕𝑙𝑎𝑡0

𝜕𝑙𝑎𝑡1

𝜕𝑙𝑜𝑛0

𝜕𝑙𝑎𝑡1

𝜕𝑙𝑎𝑡0

]                                                                          (12) 

 

III. O tensor Cauchy-Green e definido como: 

 

𝐶𝑡0

𝑡1(𝒙0) =  [∇𝐹𝑡0

𝑡1(𝒙0)]
𝑇

[∇𝐹𝑡0

𝑡1(𝒙0)]                                                               (13) 

 

IV. Linhas de corrente são tangentes ao campo de autovetores (ξ1) do menor 

autovalor do tensor Cauchy-Green. A posição no tempo 𝑡0 do ECLs é dada 

pelas linhas de corrente com valor médio do maior autovalor do tensor 

Cauchy-Green localmente mais alto. 

 As linhas materiais repelentes são identificadas através dos passos acima, 

que seguem o fluxo de tempo de t0 a t1. As linhas materiais atraentes são 

identificadas através do mesmo processo seguindo o fluxo de tempo reverso de t1 a 

t0.  

Essa metodologia foi implementada como código computacional desenvolvido 

pelo Orientador (Miranda et al., 2013). O código esta escrito em Linguagem C, no 

sistema operacional Linux (algumas alterações serão necessárias para executar o 

programa utilizando os dados obtidos através do WOCE). Serão utilizados recursos 
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computacionais disponíveis no Laboratório de Simulação de Plasmas e Propulsão 

Espacial (LaSPPE) do Instituto de Física da Universidade de Brasília. 

As possíveis aplicações práticas para esta metodologia envolvem a predição 

da dispersão do fluxo de fluidos tanto no mar como no ar, para facilitar o trabalho 

das equipes encarregadas a conterem a dispersão do fluido contaminante. Como 

exemplo pode-se citar: a nuvem de fumaça vulcânica causada pela erupção do 

vulcão Puyehue no Chile em Julho de 2011; o vazamento de óleo da Petrobrás que 

ocorreu recentemente em Abril de 2015, no campo de Camorim há 10 km de 

Aracaju; e em 2014 o novo vazamento de agua radioativa, causado pela usina 

nuclear de Fukushima no Japão.  

 No campo da geração de energia o conhecimento sobre ECLs eh importante 

por permitir visualizar a organização de fluidos turbulentos em termos de estruturas 

coerentes. Isso possibilita identificar áreas onde, no caso de turbinas marinhas, a 

correnteza possui fluxo de velocidade mais constante que em outras áreas, 

possibilitando geração mais eficiente de energia em comparação com as técnicas 

atuais que analisam apenas na ótica Euleriana da formação do campo de velocidade 

(por exemplo, calculo da velocidade média durante várias décadas).  

4 CRONOGRAMA 

A Tabela (5) apresenta o Cronograma das atividades realizadas durante o Semestre 

02/2015 para a construção do referido trabalho e também apresenta as atividades 

que serao realizadas para a finalização do referido trabalho no Semestre 01/2016. A 

seguir esta especificado as etapas do cronograma apresentado. 

Etapa 1: Pesquisa Bibliográfica. 

Etapa 2:Obtenção de dados disponibilizados pelo Experimento Global de Circulação 

Oceânica. 

Etapa 3: Processamento de dados obtidos. 

Etapa 4: Implementação e Execução  do Código sobre Fluxo de Energia Cinética. 

Etapa 5: Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso 1. 

Etapa 6: Estudo Dirigido sobre Estruturas Coerentes Lagrangeanas. 

Etapa 7: Adaptação do Código sobre ECLs para processamento dos dados obtidos. 

Etapa 8: Execução do Código ECLs. 

Etapa 9: Analise e Interpretação dos resultados. 
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Etapa 10: Comparação das técnicas Euleriana e Lagrangeanas. 

Etapa 11: Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso 2.  

 

 

Tabela 5. Cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

 Trabalho de Conclusão de Curso 1 Trabalho de Conclusão de Curso 2 

Eta-

pa 

Ago 

15 

Set 

15 

Out 

15 

Nov 

15 

Dez 

15 

Jan 

16 

Fev 

16 

Mar 

16 

Abr 

16 

Mai 

16 

Jun 

16 

Jul 

16 

1 X X X X         

2 X X X          

3 X X X          

4 X X X          

5   X X X        

6      X X X     

7       X      

8       X X X X X  

9         X X X  

10          X X  

11          X X X 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 RESULTADOS PARA O FLUXO DE ENERGIA CINETICA 

Espera-se utilizar os dados fornecidos pela WOCE para identificar áreas no 

litoral brasileiro que possuam elevada velocidade de correntes superficiais, 

consequentemente elevado fluxo de energia cinética e assim determinar locais 

ideais para a implantação de turbinas marítimas.  

A partir dos dados obtidos através de 21 anos de coleta, espera-se obter os 

seguintes gráficos: número de pontos analisados em cada bloco, fluxo de energia 

cinética em kW/m2, velocidade da corrente marítima em cm/s, velocidade máxima 

em cm/s, velocidade mínima em cm/s e a direção e intensidade da velocidade da 

corrente representada por setas. Por fim, também e interessante obter o gráfico do 
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fluxo de energia cinética juntamente com a direção da corrente e também o gráfico 

da velocidade media juntamente com a direção da corrente. 

A Figura (12) originada de Lumpkin & Garzoli (2005) representa o gráfico da 

velocidade em cm/s. Nessa figura pode-se observar o Litoral Brasileiro em sua 

totalidade. Do mesmo modo o Brasil apresenta elevada velocidade no Litoral 

Nordeste. Mais uma vez os dados utilizados nesse trabalho foram disponibilizados 

pela WOCE consequentemente espera-se que o resultado desse trabalho de 

conclusão de cursos seja semelhante. 

 

 

Figura 12. Campo de velocidade em cm/s. Fonte: Lumpkin & Garzoli, 2005. 
 

A Figura (13) representa, segundo Lumpkin & Johnson (2013), a direção da 

corrente marítima do Litoral Brasileiro e a velocidade média em cm/s, sendo a 

velocidade máxima observada igual a 100 cm/s. Destacando-se o Litoral Nordestino 

onde passa a Corrente Norte Brasileira. Em seu estudo os dados utilizados também 

foram os disponibilizados pela WOCE. Nessa Figura, observa-se o contorno do 

Brasil em marrom e a intensidade da velocidade varia de acordo com a barra de 

cores.  
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Figura 13. Campo de velocidade em cm/s e direção do fluxo. Fonte: Lumpkin & 
Johnson, 2013. 

 

 Espera-se desenvolver um campo de velocidade semelhante ao feito por 

Lumpkin Johnson (2013), pois o conjunto de dados a ser analisado será semelhante 

e o objetivo de ambos os métodos utilizados será o mesmo, apesar de serem 

metodologias diferentes.  

Segundo VanZwieten et al. (2014), o Litoral Nordestino Brasileiro possui 

elevado fluxo de energia cinética em kW/m2. Esses autores utilizaram o Sistema de 

Coordenadas Híbridas Oceânicas (HYCOM) para fazer previsões de áreas do 

mundo todo que possuam fluxo de energia cinética maior que 500 W/m2. Eles 

usaram dados coletados durante o período de quatro anos (2008 - 2012), os dados 

estão disponíveis em formato online em http://www.hycom.org.  

A Figura (14) representa o fluxo de energia cinética no litoral Nordestino 

Brasileiro que possui um fluxo de energia cinética de ate 1.1 kW/m2 e a região que 

apresenta esse potencial energético encontra-se entre 500 m a 2000 m de 

profundidade.  
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Figura 14. Fluxo de Energia Cinética em kW/m. Fonte: VanZwieten et al., 2014. 
 

 Nos referencial bibliográfico estudado o Litoral Nordestino sempre esta em 

destaque como potencial localização para implantação de turbinas marinhas devido 

à velocidade media da corrente que percorre sua costa. Três autores utilizando 

diferentes metodologias e diferentes conjuntos de dados obtiveram resultados 

extremamente semelhantes.  

 A expectativa para o Trabalho de Conclusão de Curso 2 é que resultados 

semelhantes sejam alcançados e possivelmente serão de grande importância para 

iniciar estudos mais aprofundados na área. Espera-se com os resultados que serão 

obtidos incentivar pesquisas in situ para determinar com maior precisão os melhores 

locais para implementar essa nova tecnologia de extração de energia. 

5.2 RESULTADOS PARA ESTRUTURAS COERENTES LAGRANGEANAS 

 Os resultados esperados para ECLs não possuem bibliografia aplicando o 

método para o Litoral Brasileiro, porém Peacock & Haller (2013), aplicou a 
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metodologia para observar a dinâmica do vazamento de óleo que ocorreu no Golfo 

do México em 2010.  

 A Figura x mostra o vazamento de óleo que ocorreu no Golfo do México em 

2010. Na Figura x-a os campos de autovetores ξ1 e ξ2 são representados 

respectivamente pela setas em amarelo e em vermelho. A Figura x-b possui linhas 

de corrente atrativas (trajetórias para o campo de autovetores ξ1) em preto. As linhas 

de corrente dominantes, representadas em vermelho, são as Estruturas Coerentes 

Lagrangeanas responsáveis pelo formato da mancha de óleo.  

 

 
 

Figura 15. Estruturas Coerentes Lagrangeanas vazamento de óleo no Golfo do 
México. Fonte: Peacock & Haller, 2013. 

 

 Espera-se obter como resultado as representações das Estruturas Coerentes 

Lagrangeanas, semelhante ao que foi feito para a região do Golfo do México. Para 

tanto, serão utilizados os dados disponibilizados pela WOCE. Os resultados obtidos 

possibilitarão a identificação de áreas que apresentem fluxo de correntes mais 

constantes, identificando assim o local que possibilitará maior extração de energia. 

 Caso seja possível também será interessante para os autores apresentar os 

resultados em congressos e publicar em revistas cientificas. Resultados iniciais da 

metodologia para determinar o Fluxo de Energia Cinética foram publicados no VII 

Encontro de Ciência e Tecnologia do Campus UnB Gama - ECT 2015. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A demanda por energia elétrica no Brasil apresentará crescimento em todos 

os setores (residencial, comercial e industrial), tanto para o período de 2013 a 2022 

quanto para o período de 2012 a 2050 (EPE, 2014a), (EPE, 2014b).  Tornando 

extremamente relevante o investimento em pesquisas sobre novas formas de 
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geração de energia, principalmente renováveis, como energia hidrocinética das 

marés. 

 O Brasil possui uma matriz elétrica diferenciada em relação aos outros países 

do mundo, que possuem como principais componentes de suas matrizes o carvão 

mineral, gás natural e urânio. No entanto, o principal componente da matriz elétrica 

brasileira é a energia hidrelétrica originada de represas de água doce, que compõe 

63% da matriz.   

 A construção de novas usinas hidroelétricas está enfrentando grandes 

desafios como falta de locais apropriados à sua implantação, fazendo-se recorrer à 

região amazônica, afetando o maior ecossistema do mundo e a população que vive 

na região. Novas tecnologias, como turbinas marítimas, devem ser desenvolvidas 

por serem menos invasivas em relação ao local no qual são implementadas (Zhouri 

et al., 2007).  

 A geração de eletricidade a partir da energia hidrocinética possui vantagens 

sobre fontes mais tradicionais, como: ser renovável e limpa, contribuir para a 

diminuição dos gases de efeito estufa assim como para diminuição de gases tóxicos 

e por trazer novas perspectivas de empregos e desenvolvimento econômico 

(Soukissian etal, 2012).  

 Além disso, também pode ser apresentada como benefícios desse modal de 

energia a constância e previsibilidade da ocorrência das marés, o fato de as marés 

serem uma fonte inesgotável de energia e sua fiabilidade. 

 A proposta de um estudo para identificar regiões no oceano do litoral 

Brasileiro que apresentem elevada energia hidrocinética e identificar áreas nessas 

regiões onde o fluxo de correntes marítimas seja mais constante, nos revela a 

relevância de aproveitar o potencial existente no litoral brasileiro, como apontado por 

referências bibliográficas - Lumpkin & Johnson (2013) e VanZwieten et al. (2015). 

  A utilização de dados obtidos in situ, ou seja, no próprio local de exploração, 

traz como benefício maior precisão sobre os resultados obtidos através da 

metodologia adotada. Outro benefício seria a identificação da área a ser explorada a 

partir dos resultados, possibilitando futuramente o aprofundamento de pesquisas na 

área e tornando possível o Brasil se colocar no seleto grupo de países que possuem 

tecnologia para obter energia a partir das marés oceânicas. 
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