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RESUMO 

 

Neste trabalho foi realizada a análise do vento offshore nas regiões Sudeste e Sul brasileiros, 

com o objetivo de identificar localidades cujo potencial eólico aponte para a viabilidade técnica 

da geração de energia elétrica. Foram utilizados dados de vento da reanálise ERA5 do ECMWF, 

entre 1979 e 2019. Estes foram validados a partir de dados medidos da boia meteo-

oceanográfica do SimCosta. Foram calculadas médias climatológicas mensais e anuais da 

velocidade do vento nas alturas de 10 m, 50 m, 80 m, 100 m e 150 m, e também o potencial 

eólico (calculado na forma de densidade de potência (W/m2)). Foi realizada uma análise 

detalhada da distribuição da intensidade do vento em cinco diferentes pontos da área de estudo. 

De forma geral, foi possível observar que os meses de julho a novembro oferecem melhores 

condições para a geração de energia eólica offshore. O ápice do potencial eólico foi observado 

em setembro. Em relação ao perfil vertical, observou-se que o maior potencial eólico foi 

encontrado na altura de 150 metros. 

 

Palavras-chave: Potencial Eólico. Eólica Offshore. Variação Sazonal.  

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work assesses the wind variability to identify locations technically feasible for wind 

power generation offshore Brazil. Data from ERA5 reanalysis (ECMWF), spanning from 1979 

to 2019, validated against offshore wind observations from SimCosta, was used. The analysis 

include monthly and all-year climatological means of wind speed and wind potential at 10 m, 

50 m, 80 m, 100 m e 150 m. A more detailed analysis of wind distribuition was performed in 

five different locations within area of interest. The best conditions for offshore wind power 

generation were observed between July and November, with a peak of wind potential in 

September. The highest wind potential values were observed at 150 m above sea level. 

 

Keywords: Wind Power. Offshore Wind. Seasonal Variation. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O tema energia renovável vem sendo discutido em diversas áreas de ciências, estudos 

sociais, meio ambiente, setores da economia e é impulsionado pela busca de fontes de produção 

de energia, sob baixas taxas de emissão de CO2. No Brasil, a meta tem sido complementar em 

estabilizar a matriz energética nacional, que é dominantemente suportada pela energia hídrica 

(66%) e termoelétrica (27%) (DE SOUZA, 2013). Em 2018, a geração de energia termoelétrica 

(26,7%) obteve uma queda, enquanto a energia hídrica (66,6%) indicou um ligeiro aumento 

(ENERGÉTICA, 2019). Desde a crise internacional do petróleo durante a década de 1970, 

surgiram interesse e investimentos suficientes, por parte dos governos e das empresas, para 

viabilizar o desenvolvimento e aplicação de equipamentos em escala comercial (ANEEL, 

2005). Após a crise, a energia eólica teve um significativo crescimento, e a partir daí, teve início 

o desenvolvimento de modernos aerogeradores. Já na década de 2010, houve o avanço de 

instalações de aerogeradores no mar, chamado offshore, primeiramente na Europa e, anos 

depois, com projetos de implementação no Brasil. Na Europa, região que se concentra a maior 

parte da capacidade offshore atual, a energia eólica offshore ainda representa apenas cerca de 

8% da capacidade de geração renovável, de acordo com Global Wind Energy Council (GWEC, 

2018).  

Segundo Thurler (2013), o Brasil foi apontado como um dos países-chave para o 

desenvolvimento da Exploração e da Produção de Petróleo (E&P) em águas profundas no 

cenário mundial. Com a busca do petróleo em águas cada vez mais profundas, os sistemas de 

geração e transmissão de energias convencionais ficaram cada vez mais onerosos. Além disso, 

a tendência da adoção de sistemas subsea-tieback de produção de petróleo em que os 

equipamentos localizados no leito marinho (subsea) são diretamente interligados ao continente, 

torna ainda mais desafiador o fornecimento de energia elétrica. Neste cenário, a energia eólica 

se destaca como alternativa de baixa emissão de carbono, e com geração próxima aos locais de 

interesse. 

A motivação do presente estudo vem da inter-relação da nascente indústria eólica 

offshore com a exploração do petróleo offshore. A ideia é aproveitar o desenvolvimento 

tecnológico, materiais, componentes, etc. dos campos existentes, com a possibilidade de se 

gerar a eletricidade próxima aos equipamentos subsea, nos futuros sistemas subsea-to-shore ou 

subsea-tie back. O aproveitamento das regiões/campos que já possuem indústrias do petróleo e 
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plataformas reduziriam os custos, compensando as instalações eólicas, e o uso da energia seria, 

principalmente, para as operações nas áreas do pré-sal. 

Quanto às instalações de cabeamento e linhas de transmissões, no continente, sabe-se 

que já existem construções para receber energia limpa. Porém pode haver perdas de energia no 

caminho das linhas de transmissões no sistema de distribuição. Diante disso, a geração e 

distribuição de energia elétrica feita nas próprias plataformas offshores ou em parques eólicos 

offshore, sem a necessidade de ser transmitida até o continente devido às grandes distancias 

entre as instalações no mar e em terra, seria um grande ganho nos custos e uma notável 

economia para as empresas deste ramo para alimentar as UMs (Unidades Marítimas), 

plataformas e FPSOs “floating production storage and offloading” em um campo de 

exploração, fator que impulsiona a presente monografia. 

Apesar dos investimentos no setor, a instalação de aerogeradores offshore possui pontos 

negativos quanto aos riscos e custos que são relativamente altos, pois a superfície marinha é um 

ambiente severo com ondas, tempestades, salinidade, maresia etc., demandando equipamentos 

robustos e específicos para suportar condições adversas, resultando em aumento de custo de 

instalação e manutenção versus operações em alto mar. Por isso, o custo offshore é considerado 

alto em comparação com a eólica onshore, pois como mencionado acima, requer cuidados 

especiais (como as fundações submarinas dos aerogeradores e as cargas ambientais, impactos 

por rajadas abruptas de vento, correntes marinhas e, consequentemente, podendo causar fadiga 

nos componentes), além de dificuldades no transporte dos componentes do aerogeradores, 

necessitando de mais cuidados na manutenção do que as torres de medição convencionais, além 

de um licenciamento ambiental complexo (ENERGIA, 2019).  

Atualmente (ano de 2020), empresas de energia iniciaram um licenciamento de três 

novos projetos para a construção de parques eólicos offshore no Rio de Janeiro (situado na 

Bacia de Campos), Rio Grande do Sul e Ceará. Juntos, somam 9 GW de capacidade instalada 

em 600 aerogeradores – maiores projetos em planejamento no país. Com isso, sobem para sete 

os planos de instalação de eólicas offshore que já iniciaram o licenciamento ambiental no 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (EPBR, 

2020). Essas iniciativas contribuem ainda mais para a relevância deste trabalho.  

Uma perspectiva positiva e favorável associada à instalação de geradores offshore é que, 

em alto mar, não existem obstruções de terrenos e edifícios, ou seja, no oceano o vento não 

encontra barreiras físicas e/ou naturais (como vegetação e montanhas), não há restrição 

relevante de área e os impactos ambientais são minimizados. Devido aos fatores citados, o vento 

gerado no mar é constante e possui velocidade superior, implicando em uma maior geração de 
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eletricidade (ENERGIA, 2019). Desta forma, estudar os padrões de vento para determinadas 

alturas será relevante para o presente estudo.   

 

1.1.OBJETIVO 
Este trabalho tem como objetivo geral estudar as características do vento e seu potencial 

de geração de energia eólica nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, mais precisamente nas bacias 

de Santos, Campos, Espírito Santo e outras áreas de interesse. O alvo principal será nas áreas 

offshore, onde se concentram importantes operações petrolíferas. São objetivos específicos 

deste trabalho obter as médias de intensidade do vento, a densidade de potencial de energia e a 

variação sazonal dos pontos de interesse.  

Ao longo dos anos foram realizados estudos, onde foi constatado que na região nordeste, 

mais precisamente Ceará e Rio Grande do Norte, são áreas energéticas e que possuem grande 

potencial eólico offshore. Nessa região o vento é contínuo e oriundo dos alísios, vento constante 

e com direção predominantemente leste-sudeste. Já as regiões Sul e Sudeste do Brasil, foco do 

trabalho, por ter significativa visibilidade devido a grandes áreas petrolíferas, onde encontram-

se importantes operações e com um futuro promissor no ramo offshore, são regiões que 

possuem frequentes fenômenos meteorológicos como ciclogêneses, passagens de frentes frias, 

rajadas abruptas de ventos que podem impactar os aerogeradores, principalmente, nas áreas 

offshore, mais afastadas da costa. Os sistemas meteorológicos, citados acima serão discutidos 

no capítulo 2. 

O objetivo secundário do trabalho é apresentar mapas sazonais, indicando os ventos 

mais intensos por estação do ano extrapolada para as variadas alturas, assim como, estatísticas 

de distribuição da velocidade de vento de cada ponto de interesse através dos gráficos do tipo 

rosa dos ventos identificando a intensidade e a direção do vento predominante da região. 

Análises através do diagrama de probabilidades de Weibull, distribuição amplamente utilizada 

em aplicações visando o aproveitamento da energia eólica.  

O trabalho está organizado em seis Capítulos, e será apresentado da seguinte forma: No 

Capítulo 02, está constante a revisão bibliográfica. A metodologia com os dados de reanálise 

utilizados está descrita no Capítulo 03. No Capítulo 04, são discutidos os resultados obtidos e, 

finalmente, no Capítulo 05, são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

As referências bibliográficas estão no final da monografia, seguido do APÊNDICE que possui 

tabelas correspondentes aos resultados do Capítulo 04.   
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2.REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1. FENÔMENOS METEOROLÓGICOS NAS REGIÕES DE ESTUDO (SUL E 

SUDESTE DO BRASIL).  

Existem inúmeros fenômenos meteorológicos atuantes na atmosfera e em diferentes 

escalas, porém só serão discutidos e detalhados os sistemas relevantes que impactam a região 

de estudo.  

 

2.1.1. REVISÃO DE ESCALAS METEOROLÓGICAS  

A circulação atmosférica envolve diversos fatores e variáveis que influenciam na 

duração e tamanho de fenômenos meteorológicos. Um desses fatores é a distribuição da energia 

recebida através da radiação solar, que não é igual em toda a superfície terrestre, variando de 

acordo com a latitude, devido aos movimentos de rotação e inclinação do eixo de rotação na 

Terra. Essa distribuição desigual da incidência de radiação faz com que diferentes fenômenos 

ocorram em diferentes latitudes. Além disso, a ocorrência de fenômenos meteorológicos é 

influenciada pelas forças físicas envolvidas, tais como força de gradiente de pressão, força de 

coriolis, etc (JOLY, 2012). 

Diversos autores discutiram sobre escalas meteorológicas e caracterizaram diferentes 

escalas temporais e seu tempo de duração.  

Segundo Orlanski (1975), os fenômenos meteorológicos subdivididos em macroescala 

e microescala são insuficientes para caracterizar os diversos fenômenos meteorológicos 

existentes. O autor sugeriu a divisão da escala no sentido probabilístico, procurando dessa 

forma um intervalo de escala que apresente a máxima probabilidade de conter o fenômeno a ser 

classificado, e a utilização de prefixos gregos (macro, meso e micro) para subdividir as escalas 

no espaço.  

A divisão proposta por Orlanski (1975) é apresentada na Figura 1, sendo a escala 

espacial macro-α e macro-β; de mesoescala, meso-α, meso-β e meso-γ; e micro-α, micro-β e 

micro-γ. Na escala temporal, a subdivisão está em escala climatológica (referida como 

macroescala), estimada de 15 dias a um mês; escalas sinótica e planetária, estando no intervalo 

de tempo estimado entre 14 horas a 15 dias; mesoescala, estimado em 1 a 14 horas e microescala 

até 1 hora (ORLANSKI, 1975 apud JOLY, 2012). A definição de "mesoescala" de Orlanski é 
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para escalas entre 2 km e 2000 km. Assim, escalas maiores que 2000 km são "macroescala" e 

escalas menores que 2 km são "microescala". 

 

 
Figura 1: Definições das escalas e diferentes processos de acordo com as características das escalas 

espaço-temporal. Fonte: Adaptado de Orlanski (1975). 

 
Os sistemas abordados e que influenciam a região de interesse são, principalmente, os 

sistemas de escala sinótica como o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), Ciclones 

Extratropicais (CE), Anticiclones Migratórios (AM) e Frentes Frias (FF) que serão brevemente 

detalhados nas próximas sessões. Os demais fenômenos de micro e meso escalas não serão 

descritos neste capítulo. 

 

2.1.2. ANTICICLONE SUBTROPICAL DO ATLÂNTICO SUL (ASAS)  

O centro de Alta Pressão, o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), é um 

sistema semi-permanente, pois se desloca muito pouco durante o curso do ano, e apresenta 

pressões relativamente baixas no verão e altas no inverno. Quanto ao seu deslocamento, oscila 

em torno de sua posição média para o sul e a leste em direção ao oceano no verão (~ 30o S e 

15oW) e, no inverno, para norte e a oeste em direção ao interior do continente (~ 22o S e 30oW). 
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Possui relação com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que migra em fase com a 

radiação solar, dependendo do hemisfério em que estiver a estação de verão, por isso a variação 

sazonal e meridional do ASAS ao longo do ano (NASCIMENTO, 2013). Segundo Degola, 

2013, o ASAS é gerada na parte oceânica no ramo descendente da célula de Hadley, em torno 

de 30°, região em que os ventos são fracos. 

Esse sistema gera ventos, em torno do seu núcleo, divergentes e anti-horários, 

estabelecendo assim as condições meteorológicas mais frequentes na região, que são os ventos 

de direções variáveis de norte-nordeste-leste, e de intensidades fracas a moderadas, por vezes 

intensas, quando há aproximação de sistemas frontais (diferença de gradiente de pressão). A 

principal característica de um anticiclone é a estabilidade atmosférica, resultado da 

descendência da massa de ar, diminuição da umidade relativa que causa a ausência de 

nebulosidade (MUSK, 1988 apud DEGOLA, 2013). 

 

2.1.3. CICLONES EXTRATROPICAIS (CE) 

Os ciclones extratropicais são centros de baixas pressões que se formam, em geral, a 

partir da ondulação de um sistema frontal e são distúrbios que se originam frequentemente na 

região ao norte da Argentina, atingindo o Uruguai e o sul do Brasil, provocando chuvas, 

nebulosidade e ventos fortes (NASCIMENTO, 2013). Quanto a sua climatologia (Figura 2), de 

acordo com Gan e Rao (1991) e Gan (1992), as duas áreas preferenciais para a ciclogênese 

estão localizadas a leste da Cordilheira dos Andes - uma sobre o golfo de San Matias, na 

Argentina (42,5ºS e 62,5ºW) e outra sobre o Uruguai (por volta de 32,5ºS e 55ºW). 
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Figura 2: Distribuição anual de ciclogênese para América do Sul (GAN, 1992). 

 

Taljard (1972), Sinclair (1995) e Reboita (2008) indicaram, em relação à América do 

Sul, a região leste do sul/sudeste, ao norte de 30ºS, sobre o oceano Atlântico, como outra área 

ciclogenética na América do Sul (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Resultado de Reboita (2008) para ciclones, zona preferencial de ciclogênese. 

 

Os CE são sistemas meteorológicos caracterizados por uma região de circulação 

ciclônica em torno de um centro de baixa pressão, que se formam, intensificam e decaem nas 

latitudes médias e altas. A formação é chamada de ciclogênese. A maioria dos ciclones 

extratropicais produz ventos fortes e chuvas de moderadas a torrenciais (NASCIMENTO, 

2013). 

 

2.1.4. ANTICICLONES MIGRATÓRIOS (AM) 

O anticiclone polar ou alta migratória pós-frontal é associado a uma frente fria e vem na 

sua retaguarda, acompanhando o ciclone extratropical. Este sistema, desloca-se e propaga-se 
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para leste e nordeste. Ocasionalmente, migra em direção às latitudes mais baixas. A atuação 

deste na região, após a passagem de uma frente fria, pode causar queda de temperatura e 

aumento da precipitação, gerando também ventos e mar de sudeste (SE), causando situação de 

mau tempo (NASCIMENTO, 2013). 

 

2.1.5. FRENTES FRIAS (FF) 

As frentes frias causam modificações nos ventos, sendo precedidas por ventos intensos 

e de curta duração. Na passagem das frentes frias os ventos em superfície, geralmente de 

nordeste, rondam em sentido anti-horário, com direção predominante de sudoeste, podendo 

obter velocidades intensas acima de 20 nós. Rodrigues; Franco; Sugahara (2004), citam que as 

frentes frias apresentam uma trajetória de sudoeste para nordeste. A caracterização de uma 

frente fria foi definida por Bjerknes (1919), Bjerknes e Solberg (1922) válida até os dias de hoje 

na literatura, como sendo uma transição entre duas massas de ar com diferentes densidades e 

temperaturas. Além dessas, outra característica de uma frente fria é a mudança na direção do 

vento (predominante de sul), e aumento da intensidade principalmente durante a passagem da 

frente, sendo que nas regiões Sul e Sudeste do Brasil os ventos em baixos níveis, devido à 

influência do ASAS, apresentam direção de nordeste sendo que em uma situação pré-frontal o 

vento apresenta direção predominante de noroeste, girando de sudoeste e sudeste à medida que 

há o deslocamento da frente (JUSTI DA SILVA; SILVA DIAS, 2002). 
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3. METODOLOGIA 
 
 

Neste capítulo é descrita cada ferramenta utilizada para auxiliar o estudo, onde os 

tópicos abordados são: O dado de reanálise utilizado e o seu intervalo de cobertura, em seguida 

todas as equações utilizadas para gerar os resultados, as informações das análises utilizadas com 

extrapolações do vento para variadas alturas, a apresentação da área de estudo com os pontos 

selecionados para o estudo e a validação dos dados da reanálise utilizada.  

 

3.1. REANÁLISE DO ERA5  
Para a avaliação do potencial eólico de uma região e a viabilidade de um projeto de 

energia eólica, são requeridos trabalhos sistemáticos de coleta e análise de dados sobre a 

velocidade e o regime de ventos. Geralmente, é preciso uma avaliação rigorosa de 

levantamentos específicos de dados coletados em aeroportos, estações meteorológicas e outras 

aplicações similares que podem fornecer uma primeira estimativa do potencial bruto ou teórico 

de aproveitamento da energia eólica (ANEEL, 2005). Portanto é relevante a confiabilidade da 

estimativa e da variabilidade do vento em um determinado local, principalmente para o 

planejamento da construção de uma planta eólica (PINTO et al., 2014). Infelizmente, a 

disponibilidade de dados medidos in situ é uma dificuldade para pesquisadores científicos, não 

havendo uma base de dados aberta disponível, impossibilitando as pesquisas e a validação de 

modelos e/ou reanálises. Uma solução alternativa para este problema é a utilização de dados de 

reanálise meteorológica para realizar a validação dos dados e obter a representatividade do dado 

utilizado no estudo. 

Segundo Kalnay et al. (1996 apud Rascon, 2010), os registros de análises globais 

(denominadas "reanalysis") dos campos atmosféricos tem sido produzidas por centros de 

pesquisas e previsão para apoio às necessidades de comunidades de pesquisa e monitoramento 

do clima. Esse esforço envolve a recuperação de dados de superfície terrestre, navio, 

radiossonda, aviões, satélites e outros dados. Esses centros possuem um sistema de assimilação 

de dados complexos, onde passam por um controle de qualidade com componentes avançados 

de acompanhamento. 

Kalnay et al. (1996), foi uma das primeiras referências em termo de aplicação de 

reanálise atmosférica e o artigo mais citado em diversos trabalhos da área, onde utilizou os 

dados do “National Centers for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric 

Research” (NCEP/NCAR) com a média climatológica de 40 anos (1957 a 1996) gerados pelo 
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grande projeto “Reanálises”. Os campos utilizados foram de temperatura, altura geopotencial, 

umidade específica, vento (componente zonal e meridional), dentre outros, com a resolução dos 

dados do NCEP/NCAR de 2,5º de latitude por 2,5º de longitude (~277 km). No artigo foram 

feitas inúmeras comparações, dentre elas, de anomalias de precipitação entre reanálise e dados 

observados. Após esse estudo, inúmeros trabalhos foram realizados com reanálises devido à 

escassez de medições de dados, principalmente na área de meteorologia. Parker (2016), expôs 

que após o projeto “renálise 40 anos” de Kalnay et al. 1996, outros projetos de reanálise 

surgiram desde então, cobrindo vários domínios temporais e especiais.   

Rascon (2010), cita que muitos estudos que dependem de informações meteorológicas 

se veêm limitados pela quantidade e qualidade de informações de clima disponíveis. Um dos 

problemas, é que essas poucas estações existentes apresentam períodos sem observações ou 

alguns de seus dados devem ser eliminados por serem inconsistentes. Desse modo nos últimos 

anos a alternativa usada para a obtenção de dados meteorológicos em locais com poucas 

informações tem sido o uso de dados de reanálise.  Ainda segundo Hodges et al. (2011 apud 

Rangel, 2019), em comparação com os dados observacionais, os produtos de reanálise possuem 

a vantagem de serem disponibilizados em grades homogêneas, isto é, com valores em distâncias 

igualmente espaçadas. Isto não é possível com os dados observacionais, devido à não-

homogeneidade das fontes de dados meteorológicos, oceanográficos, entre outros, que estão 

espalhados por grandes áreas. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram analisados os dados provenientes da 

reanalise ERA5, um novo produto que substitui o FGGE, ERA-15, ERA-40 e Era-Interim. O 

ERA5 é a quinta geração de reanálises atmosféricas do European Centre for Medium-Range 

Weather Forecast (ECMWF) com intervalo de cobertura entre 1979 até 2019 de clima global. 

Tais dados consistem em um campo de diversos parâmetros, incluindo o vento, cuja resolução 

espacial é de 0,25 graus (aproximadamente 31 km) com uma altura de referência a 10 m, e 

disponíveis de forma horária. O padrão da altura de 10 metros, para a variável vento, é 

estabelecida pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), onde todas as estações 

meteorológicas devem seguir este padrão. 

A reanálise ERA5 é acoplada a um modelo de solo, cujos parâmetros são designados 

como parâmetros de superfície e a um modelo de onda oceânica com 0,36 graus (HERSBACH, 

2016). Os dados foram manipulados e analisados através da linguagem de programação Python, 

para gerar produtos, estatísticas e figuras. 
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De forma geral, o ERA5 apresenta resolução espacial e temporal bem acima dos 

produtos precedentes. A definição da grade (tamanho e localização geográfica) foi escolhida de 

forma a abranger os sistemas sinóticos e seus processos de geração. 

 

3.2. EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA CÁLCULO DA VELOCIDADE DO VENTO 

Após a aquisição dos dados da reanálise ERA5, foram calculadas a intensidade (I) e 

direção (D) do vento, através das equações 1 e 2, pois são disponibilizados somente as 

componentes zonal (leste-oeste, denotada por u) e meridional (norte-sul, denotada por v) do 

vento (STÜKER et al., 2016).  

 

                                                               𝐼 = √𝑢 + 𝑣                                                         (1) 
 

                                                            𝐷 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔                                                      (2) 

 
O potencial eólico foi definido com o cálculo da densidade de potência (Equação 3), 

para a massa específica do ar (𝜌) foi utilizado o valor de 1,225 Kg/m³, e com a velocidade do 

vento nas alturas de 80, 100 e 150 metros. A massa específica do ar utilizada foi a de acordo 

com a norma internacional da atmosfera (ISA), onde considera que o ar possui esse valor a uma 

temperatura de 15°C e no nível do mar. Porém é importante salientar que esse valor pode sofrer 

variações dependendo da temperatura, umidade e pressão atmosférica. 

 

                                                            = ∗ 𝜌𝑉                                                              (3) 

 
 
Em que:  

𝑃/𝐴 é a densidade de potência ou fluxo de potência (Watts/ m²); 
𝜌 é a massa específica do ar (kg/m³); 
𝑉é a velocidade do vento (m/s) na altura em estudo.  
 
Para a extrapolação das velocidades para as alturas de 80, 100 e 150 metros, foi utilizada a lei 

logarítmica (LIRA et al., 2011) (Equação 4). 

                                                              𝑉(𝑍) = 𝑉
( )∗  

 
                              (4)  

 
Em que:  

𝑉(Z) = velocidade do vento na altura (Z);  

𝑉(Z𝑅) = velocidade do vento na altura de referência (medida);  
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Z = altura desejada; 

Z𝑅 = altura de referência; 

Z0 = comprimento de rugosidade do local. 

 

De acordo com Linard (2010), a estimativa de Z0 é realizada através de dados de perfis 

verticais do vento e extrapolada para a altura em que o vento é nulo. Para regiões de mar aberto 

e calmo, o parâmetro de Z0 possui valores da ordem de 10-4 m, para regiões litorâneas 10-3 m, 

em regiões com muitas árvores e poucas construções ao redor situam-se entre 0,1 a 0,3 m e para 

regiões de subúrbios e centros urbanos com pouca densidade entre 0,4 e 0,6 m. Portanto, foi 

utilizado o valor de Z0 para regiões de mar aberto e calmo, pois são representativos para a área 

offshore, foco do presente estudo. 

 

3.3. ANÁLISES UTILIZADAS 
Foram feitas as médias mensais e anuais para todo o período de dado, compreendidos 

entre 1979 e 2019, e a extrapolação do vento a 10 metros para as altitudes de 80 m, 100 m e 

150 m, e o potencial eólico mensal e climatológico. Para alcançar uma análise detalhada dos 

cinco pontos do estudo, foram gerados histogramas, rosa dos ventos, perfis sazonais e 

distribuição de Weibull.  

Para realizar uma análise climatológica, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

recomenda utilizar o período compreendido de 30 anos de dados para uma padronização, em 

termos de comparações de normais climatológicas. Esta recomendação é de suma importância 

para comparações futuras de normais climatológicas. Sendo assim, estudos com períodos 

menores que 30 anos não são padronizados, e, portanto, não podem ser classificados como 

climatologia. Desta forma, no presente estudo o período de reanálises foi compreendido entre 

1979 e 2019, portanto 40 anos de dados.  

As análises sazonais da velocidade média do vento, para cada altura, foram apresentadas 

com intuito de verificar a estação do ano mais favorável de vento. Pois para a indústria eólica 

é preferível um local que gere sempre energia (constância de vento), do que um local que gere 

pouca energia. Além disso, dias com ventos fortes excessivos, assim como dias sem vento ou 

com vento abaixo do limiar de operação, também não são proveitosos para as turbinas eólicas.  

Portanto, pesquisar o regime de intensidade e direção do vento da região é de extrema 

importância, pois o aerogerador poderá apontar para a o local predominante do vento, obtendo 

o máximo de energia possível. 
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A análise do potencial de geração, por sua vez, possui o intuito de comparar, em uma 

só figura, o comportamento da distribuição do padrão de energia por meses do ano, e em todas 

as alturas.  

Segundo a EPBR (2020), existem projetos de construção de aerogeradores eólicos 

offshore, a uma altura de 150 metros acima do nível do mar, que estão em processo de 

licenciamento ambiental no IBAMA. Desta forma, para as análises pontuais esta foi a altura 

escolhida. 

A distribuição do vento, a 150 metros, foi representada no formato de histograma 

direcional ou rosa dos ventos, permitindo a visualização da distribuição do vento com as 

informações (dos dados brutos) de direção e ocorrência de intensidade do vento.  

Por fim, a distribuição de Weibull na altura de 150 metros foi adotada, pois através dela 

é obtida a curva de melhor distribuição do vento, sendo o ponto de ótima localização onde o 

vento é constante e aproveitável, ou caso contrário, a região não seria válida para a instalação 

de turbinas, pois a intensidade não está na faixa do ideal. Pode se dizer que esta distribuição se 

aproxima das condições reias, pois estima as condições do vento com precisão e pode ser usado 

para a escolha do lugar adequado para o posicionamento dos aerogeradores e o correto 

dimensionamento dos mesmos (PICOLO et al.,2014). 

Um dos primeiros trabalhos referentes ao tema energia eólica offshore no Brasil, 

amplamente mencionados em artigos e matérias subsequentes, foi publicado por Ortiz e Kampel 

(2011), no qual foi realizado um estudo para estimar o potencial de geração de energia eólica 

offshore, ao longo de toda a costa do Brasil. Através da análise, foi estimado um potencial 

energético na ZEE (Zona Econômica Exclusiva) brasileira de aproximadamente doze vezes 

maior que na área continental, sendo capaz de alavancar o desenvolvimento sustentável do 

Brasil a longo prazo. Neste estudo foi obtida a média da magnitude no vento offshore no Brasil 

apresentando variação de 7 a 12 m/s. De acordo com Grubb e Meyer (1993), para que a energia 

eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é necessária uma velocidade mínima do 

vento de 7 a 8 m/s. Já Pimenta; Kempton; Garvine, 2008), apresentaram uma análise do 

potencial eólico offshore nas regiões Sul e Sudeste do Brasil entre 0 e 100 m de profundidade, 

indicando cerca de 215 GW, sugerindo um grande potencial energético no campo de ventos 

offshore na margem brasileira. 

Segundo Amarante (2001), usualmente a geração elétrica de uma turbina inicia-se com 

velocidades de partida do vento (cut-in wind speed ou velocidade de partida) da ordem de 2,5 

a 3,0 m/s; abaixo desses valores, o conteúdo energético do vento não justifica aproveitamento 

e, não há conexão. Entre 12 e 15 m/s, atinge-se a velocidade nominal (rated wind speed), que 
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limita a potência da turbina, ativando o sistema automático de limitação de potência do 

equipamento Entre a velocidade nominal e a velocidade de corte (cut-out wind speed ou 

velocidade de corte), que geralmente é de 25 m/s, a potência gerada pela turbina é constante. 

Para ventos muito fortes (velocidade > 25 m/s), atua o sistema automático de proteção. Ventos 

muito fortes têm ocorrência rara e a turbulência associada é indesejável para a estrutura da 

máquina; nesse caso, a rotação das pás é reduzida e o sistema elétrico do gerador é desligado 

da rede elétrica, retirando a turbina de operação com a finalidade de preservá-la de esforços 

mecânicos excessivos.  

Silva (2018) menciona que a velocidade de corte é da ordem de 20 m/s, que seria a 

velocidade máxima de trabalho da turbina e que não geraria danos em sua estrutura. 

Através das análises deste trabalho é possível verificar o comportamento probabilístico 

da intensidade do vento, para cada ponto de interesse, com as classes de intensidade do vento 

entre 0 e 20 m/s. Com isso pode-se identificar a maior distribuição de probabilidades para 

valores de intensidade de vento abaixo de 3 m/s, quando a turbina não possui um 

aproveitamento energético, entre 3 e 15 m/s, velocidades em que há ativação da turbina e um 

maior aproveitamento, e acima 20 m/s, valor extremo dos dados onde a turbina para de 

funcionar, utilizando valores conservadores encontrados na literatura. Desta forma, serão 

avaliadas as intensidades entre 3 e 20 m/s (faixa funcional e ideal da turbina) e de 12 a 20 m/s 

(máximo de geração). Sendo assim, é possível identificar os pontos de real interesse e os 

extremos da distribuição para cada ponto. 

As análises acima serão discutidas detalhadamente no Capítulo 4. 

 

3.4. ÁREA DE ESTUDO 
Para o estudo do potencial de geração de energia, foram selecionados cinco pontos, nas 

áreas offshore, ao longo das bacias de Pelotas, Santos, Campos e Espírito Santo. Os pontos 

focam nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, variando entre 50 e 300 quilômetros da costa, de 

acordo com Tabela 1 e indicados na Figura 4.  

Conforme mencionado na Introdução, foi motivação desse trabalho selecionar esses 

pontos devido à demanda da crescente busca pela energia limpa, associado às áreas de interesse 

de empresas petrolíferas. A área de Itajaí (P2), região Sul do país, foi escolhida por ser área de 

exploração. O ponto (P3) se encontra próximo às áreas de Lula/Libra e Búzios, áreas em 

crescente desenvolvimento de exploração e produção do pré-sal. O ponto (P4), situado em 

Marlim, é uma região consolidada de exploração do petróleo, e onde algumas plataformas 
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entrarão em desmobilização (MÜLLER et al., 2018 apud MADI, 2018), por não haver tanta 

demanda por produção. Desta forma, tornariam-se plataformas inativas e que poderiam dar 

lugar ou suporte à construção de estrutura de parques eólicos, planejando assim um 

aproveitamento das estruturas já instaladas. Por último, o ponto (P5) está situado próximo da 

área de Golfinho, na bacia de Espírito Santos, que por sua vez, ainda é uma área de exploração 

de petróleo.  

O ponto P1, selecionado na região de Pelotas se encontra em uma região de bastante 

disponibilidade de vento, como observado em diversas referências. Próximo à região e seguindo 

à costa, encontra-se a região de Osório, que possui grandes parques eólicos onshore e seria mais 

um local para implementação no ramo offshore. 

 

Tabela 1: Pontos com as coordenadas para cada área de estudo situado nas regiões sul e sudeste do 
Brasil 

Pontos 
Escolhidos 

Localização/ 
Campo 

Quilômetros de 
distância da costa 

(aproximadamente) 

 
Latitude (S) 

 
Longitude 

(W) 
P1 Pelotas 80 32°06’54” 51°13’16” 
P2 Itajaí 200 26°28’30” 46°35’44” 
P3 Campos Libra/ 

Lula 
300 25°00’47” 42°25’44” 

P4 Campo Marlim 95 22°28’49” 40°12’00” 
P5 Campo Golfinho 50 20°01’24” 39°37’54” 
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Figura 4: Pontos da área de estudo situado nas regiões sul e sudeste do Brasil 

 

 

As condições meteorológicas que influenciam a circulação atmosférica nestas regiões 

foram abordadas no capítulo 2, ao tratar dos sistemas atmosféricos e regime de ventos que 

dominam a circulação na região das bacias do Sul e Sudeste do Brasil. 

 

3.5. ESTATÍSTICAS PARA VALIDAÇÃO DO DADO DE REANÁLISE 

É sempre desejável validar os dados de reanálise, a partir de dados medidos in situ. Esta 

avaliação na qualidade dos dados é realizada para verificar se os parâmetros estão aptos e se 

representam a realidade. Entretanto, existem casos em que não é possível realizar a 

validação, devido à indisponibilidade de instrumentos de medição, principalmente, no mar. No 

presente estudo, só foi possível realizar uma comparação de dados no ponto P1, em Pelotas, 

devido à proximidade da boia AXYS (RS-4) do Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira 

(SiMCosta) (Tabela 2). 

                                   Tabela 2: Pontos com as coordenadas da localidade da boia e da reanálise 

Dado Localização/ 
Campo 

 
Latitude (S) 

 
Longitude 

(W) 
Reanálise (ERA5) Pelotas (P1) 32°06’54” 51°13’16” 
Boia (AXYS-RS4) - 32°14’44” 52°05’44” 
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O SiMCosta é uma rede integrada de plataformas flutuantes ou fixas, dotadas de 

instrumentos e sensores com funcionamento autônomo e capacidade de coletar regularmente 

variáveis oceanográficas e meteorológicas. As observações são transmitidas para uma central 

de processamento na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e os dados processados 

são disponibilizados gratuitamente ao público. 

Para a validação da reanálise foram comparados os dados de velocidade média do vento 

(m/s) a altura de 10 m, no período disponível e compreendido entre 19/02/2019 e 31/12/2019. 

Foram utilizados os dados medidos no instante de tempo mais próximo às saídas da 

reanálise. Destaca-se que é relevante salientar que a validação de um ponto se mostra 

representativa para as demais áreas de interesse. 

A fim de se conhecer o comportamento da massa de dados, foram selecionados os 

seguintes parâmetros estatísticos: o bias ou viés ou erro médio absoluto (MAE, Seção 3.5.1); a 

raiz do erro quadrático médio (RMSE, Seção 3.5.2.), o desvio padrão (DP, Seção 3.5.3.) e a 

correlação (R, Seção 3.5.4.). 

 

3.5.1. Bias ou Viés (ME) 
O Erro médio (Equação 5) indica a média da diferença entre o dado observado e o dado 

de reanálise, ou seja, é uma metodologia estatística utilizada para expressar o erro sistemático 

ou tendenciosidade no prognóstico de determinada variável (WILKS, 2006).  Para que o 

resultado seja satisfatório e considerado representativo, é esperado um valor mais próximo de 

zero, ou seja, quanto menor a diferença entre a reanálise e o dado observado, mais o valor da 

reanálise se aproxima do valor observado. 

 

 

                                                       𝑀𝐸 = ∑  (F − O ) = E                                      (5) 

 

 

Em que: 

Fi  = dado de reanálise (ERA5) 

Oi  = dado observado da boia 

N  = número de observações da série temporal avaliada 
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3.5.2. Raiz do erro quadrático médio (RMSE) 
O RMSE relaciona a diferença entre duas variáveis, reanálise e observado, como mostra 

a equação 6. Para esse parâmetro, quanto mais próximo de zero, mais similares serão as médias 

dos dois conjuntos de dados. O RMSE indica a amplitude do erro e é sempre positivo, se o 

RMSE for exatamente igual a zero, indica uma simulação perfeita (WILKS,2006). 

 

 

                                                      𝑅𝑀𝑆𝐸 = ∑ (F − O )                                               (6) 

 

 

Em que: 

Fi  = dado de reanálise (ERA5) 

Oi  = dado observado da boia 

N  = número de observações da série temporal avaliada 

 

3.5.3. Desvio Padrão (DP) 
O desvio-padrão (Equação 7) fornece a informação da dispersão dos dados em relação 

à média. Assim, quanto menor for o desvio-padrão, mais perto os dados estarão agrupados em 

torno da média. 

 

                                                           𝐷𝑃 =
∑( )  

( )
                                                    (7) 

 

 

Em que: 

Xi  = valor individual 

X  = média dos valores 

N  = número de valores 

 

 

Para a análise do presente estudo foi utilizada a razão entre os desvios-padrão, onde é 

feita uma medida da diferença entre o comportamento de dispersão das duas amostras. Para 
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esse parâmetro, quanto mais próximo o resultado se aproximar de um, mais representativo será 

o dado de reanálise. 

 

                                                           𝐷𝑃 =  
( á )

( )
                                                    (8) 

 

3.5.4. Correlação (R) 
O coeficiente de correlação (R) indica o grau de ajuste dos dados das reanálises aos 

dados observados, sendo que R = 1, ou 100%, corresponde a uma concordância perfeita entre 

a reanálise e o observado e R = 0, ou 0%, corresponde a uma discordância total entre os dados 

e pode ser calculado através da equação (9)  

 

                                                     𝑅 =
∑ ( – )

∑ (|  |  |   |)
                                          (9) 

 

 

Em que: 

Fi  = dado de reanálise (ERA5)  

Oi  = dado observado da boia  

O  = média dos dados observados  

N = número de observações 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO ENTRE OS DADOS DE BOIA E A REANÁLISE 

ERA5. 

Nesta seção são apresentados os resultados da validação da reanálise a partir de dados 

medidos in situ (ponto P1, Tabela 3). Conforme descrito na seção 3.5, de modo geral, as análises 

comparativas realizadas, permitem avaliar se a reanálise é capaz de reproduzir, 

satisfatoriamente, a amplitude e a escala temporal da variabilidade do vento.  

A interpretação dos resultados obtidos considera as particularidades das séries 

analisadas, tais como:  

 Erros inerentes à natureza dos dados: a reanálise é um modelo físico-matemático, descrito 

em pontos de grade de aproximadamente 30 km, ajustado aos dados medidos, enquanto os 

dados da boia foram adquiridos pontualmente; 

 Diferença de horário entre as medidas; 

 Conversões e correções aplicadas: como as diferentes equações para a conversão do vento 

a 10 m; 

 Distância entre o dado medido e o ponto de grade mais próximo: apesar de próximos, há 

uma distância de poucos quilômetros (82,9 km) entre a boia e o ponto de grade, a reanálise 

representa uma área maior.  

Os resultados são resumidamente apresentados na Tabela 3. Nota-se os valores médios 

da intensidade do vento e vento máximo observados pela boia foram inferiores aos calculados 

a partir dos dados de reanálise. A diferença foi de 0,52 m/s (8,18%) para o vento médio e de 

2,00 m/s (11,1%) para o vento máximo.  

Tabela 3: Métricas com resultados de máximas e médias de intensidade do vento, bias ou viés, raiz do 
erro quadrático médio e desvio padrão. 

 

Dado 

 

Média da 

Intensidade 

de Vento 

(m/s) 

 

Máximo da 

Intensidade 

de Vento 

(m/s) 

 

Bias ou Viés 

(ME) (m/s) 

 

RMSE (Raiz 

Quadrada do 

Erro Médio) 

(m/s) 

 

Desvio 

Padrão (DP) 

 

Correlação 

(R) 

(rvalue)  

Reanálise 

(ERA5) 

        

         6,88 

 

20,23 

 

 

0,53 

 

 

1,88 

 

 

1,80 

 

 

80,5% 

 

Boia      

(AXYS RS-4) 

 

6,36 

 

18,10 
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O ME pode ser quantificado como uma tendência da reanálise estar superestimada ou 

subestimada em relação ao dado medido, nesse caso o valor indica uma ligeira superestimação 

da reanálise. Já o RSME encontrado ficou abaixo de 2,0 m/s, e representa até 29,5% da 

intensidade média do vento observada (Tabela 3). Estes índices estatísticos, entretanto, são 

bastante sensíveis e bastam alguns poucos valores discrepantes para que ocorra um aumento 

significativo em sua magnitude (WILLMOTT, 1982 apud VALIATI, 2005). 

A razão entre o desvio-padrão (1,8, Tabela 3) indica a diferença entre o comportamento 

da dispersão das séries de dados. O resultado do dp reflete que os valores da boia são menores 

que o da reanálise e que as amplitudes de variação do vento na reanálise são maiores. Mesmo 

assim, a reanálise é capaz de reproduzir satisfatoriamente a variabilidade do vento no período 

amostrado, ou seja, pode-se verificar que os valores de mínimos e máximos de intensidade de 

vento (intensificações e atenuações do vento) da série são próximos e representativos para este 

estudo. 

Além disso, a alta correlação entre as séries (80,5%, Tabela 3) indica que a reanálise 

ERA5 é capaz de reproduzir também as escalas temporais dos principais fenômenos que 

explicam a variabilidade do vento na região análise, como a frequência de sistemas frontais e 

as variações sazonais da energia do vento.    

A Figura 5 corrobora com o exposto acima. Nela é possível verificar que, apesar das 

particularidades de cada conjunto, a amplitude e a frequência da variabilidade do vento são 

bastante similares entre as séries.  
 

Figura 5: Comparação dos dados de reanálise (ERA5) e dos dados observados (boia) próximo à costa de 
Pelotas, no período entre fevereiro e novembro do ano de 2019. 
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4.2. ANÁLISE SINÓTICA 

Sabe-se que o nordeste do Brasil possui um grande potencial eólico, tanto na região 

onshore quanto offshore, o que motivou diversos estudos e publicações. Porém, o foco deste 

trabalho é nas regiões Sul e Sudeste do país, e serão abordados neste capítulo os resultados que 

apontam um considerável potencial de energia do vento nessas regiões. Como mencionado no 

capítulo 03 - seção 3.4 - serão analisados cinco pontos ao longo da costa do Brasil, em regiões 

com considerável potencial de energia.  

As primeiras análises são descritas e analisadas na seguinte ordem: intensidade média 

do vento (Figura 6) e intensidade média do vento acompanhado da média do potencial eólico 

(Figura 7). As alturas escolhidas foram a 80, 100 e 150 metros de altitude acima do nível do 

mar para o período que apresentou maiores valores de intensidade do vento. 

Através da Figura 6 é possível observar que a intensidade média do vento atinge valores 

até 12 m/s, como já esperado e referenciado nos estudos anteriores descritos no Capítulo 3. Os 

resultados apontam que os maiores valores obtidos foram durante o inverno e primavera, meses 

compreendidos entre julho e setembro, evidenciados na figura a seguir. Nas regiões Sul e 

Sudeste predominam as direções nordeste-leste (NE-E) e sul-sudeste (S-SE), respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

   

   

   

Figura 6: Intensidade e direção do vento para os meses de julho a setembro. Figuras (a), (b) e (c) para a 
altura de 80 metros, Figuras (d), (e) e (f) a altura de 100 metros e Figuras (g), (h) e (i) a 150 metros. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) 
 

(h) (i) 
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Pela análise climatológica da intensidade média do vento acompanhado da média do 

potencial eólico, nas alturas já definidas anteriormente, foram identificadas e comprovadas que 

as três áreas preferenciais são as regiões nordeste, Sul e Sudeste do país, destacadas na Figura 

7 (d), (e) e (f).  

   

   

Figura 7: Intensidade do vento nas alturas de 80 (a), 100 (b) e 150 (c) metros e Potência de energia nas 
alturas de 80 (d), 100 (e) e 150 (f) metros. 

 
A partir dos resultados de intensidade do vento climatológico, foi possível chegar ao 

potencial eólico, descrito a seguir. 

Em 80 metros de altitude, foi observado um significativo potencial eólico a partir do 

mês de maio e principalmente nos meses de julho, agosto e setembro. A partir de outubro há 

uma queda de energia. O maior valor atingido foi no mês de setembro, com valores entre 650 a  

850W/m2. 1Ainda no mês de setembro é possível observar núcleos mais intensos próximos à 

                                                           
1 Para uma área varrida (swept área) por uma turbina eólica offshore de 5MW com A=12.318 m2  (PAULSEN,U. 
S. et. al. Design optimization of a 5 MW floating offshore vertical-axis wind turbine. Energy Procedia, v.35, 
p.22-32, 2013) a uma densidade de 650 W/ m2, pode-se encontrar o potencial técnico, considerando um aerogerador 
com coeficiente de potência igual a 35%. Desta forma, a potência encontrada seria de aproximadamente 2,80MW. 
 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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costa do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Figura 8). Para os demais meses, os valores de 

densidade de energia foram relativamente baixos.  

   

  

Figura 8: Densidade de potencial eólico para a altura de 80 metros nos meses de maio (a), junho (b), 
julho (c), agosto (d) e setembro (e). 

 

A 100 metros de altitude foi identificada uma densidade de potencial eólico maior do 

que a 80 metros, como esperado. Nos mesmos meses de julho a dezembro, foi possível verificar 

valores significativos de potencial de energia, de aproximadamente 650 a 950W/m2, nas regiões 

do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, apontando que nessas áreas há uma constância de 

vento (Figura 9).  

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Figura 9: Densidade de potencial eólico para a altura de 100 metros nos meses de julho (a), agosto 
(b), setembro (c), novembro (d) e dezembro (e). 

 
Já na altitude de 150 metros, o início de intensificação do potencial se dá a partir do mês 

de junho, com núcleos mais definidos entre agosto e dezembro, com valores que atingem de 

750 a 1.000W/m2, nas áreas entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, e entre Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (Figura 10). 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Figura 10: Densidade de potencial eólico para a altura de 150 metros nos meses de junho, (a), julho 
(b), agosto (c), setembro (d), outubro (e), novembro (f) e dezembro (g). 

 

4.3. ANÁLISE DOS PONTOS DE INTERESSE 

A seguir são apresentadas as análises específicas dos pontos selecionados: Pelotas (P1), 

Itajaí (P2), entre os campos de Libra e Lula (P3), e os campos de Marlim (P4) e Golfinho (P5), 

descritos no capítulo 3 - sessão 3.4.  

Para o potencial de geração eólica, foram analisados os 40 anos de dados, à altura de 10, 

50, 80, 100 e 150 metros, e para todos os meses do ano (Figura 11). Em todas as análises é 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) 
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possível observar um pico de potencial energético entre os meses de agosto a novembro, com 

o ápice em setembro, mês que se mostra majoritariamente com grande capacidade de geração. 

 

  

  

 
Figura 11: Potência de energia eólica à 10, 50, 80, 100 e 150 metros para os pontos P1-Pelotas(a), P2-
Itajaí(b), P3-Libra/Lula (c), P4-Marlim (d), P5-Golfinho (e). 

Pela Figura 11, pode-se observar que o potencial de geração de energia do ponto P1 (na 

altura acima de 50 m), se encontra entre 300 e 400 W/m2, em praticamente todos os meses dos 

anos e com maior pico entre agosto e novembro, atingindo 450 W/m2. Do mesmo modo, o 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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ponto 2, apresenta um pico de energia entre os meses de agosto a novembro, na faixa entre 250 

e 350 W/m2. Já os pontos 3 e 4, apresentam maior potencial a partir do mês de julho a fevereiro, 

com maiores valores entre 350 e 550 W/m2. No ponto P5, o maior valor começa no mês de 

setembro e segue até o mês de janeiro, com valores de energia entre 250 e 350 W/m2.  

Desta forma, em termos de perenidade de energia, os pontos P4, P3 e P1, obtiveram 

valores acima de 300 W/m2 na maior parte dos meses, nas alturas a partir de 50 m. Salientando 

que em P4 e P5 há maiores valores de potencial de geração de energia. 

 

Para a análise climatológica, que contém as informações da direção e intensidade do 

vento, foi representada na forma gráfica de rosa dos ventos. Através desse conteúdo é possível 

obter os padrões de vento de uma região. A partir daqui todas as análises serão focadas no vento 

a 150 metros acima do solo. 

O histograma direcional apresentado na Figura 12 permite a visualização da distribuição 

do vento nos pontos analisados. No ponto P1, a maior ocorrência de direção do vento esteve de 

nordeste com 25%, seguido de leste e sudoeste/sul com 15%. Ainda em P1, a maior intensidade 

atingiu 26 m/s. Em P2, apresentam padrões próximos de direção do vento do ponto P1, com 

predominância de nordeste com 30% de ocorrência, seguido da direção leste/sul/sudeste com 

15%.  Nesse ponto, a maior intensidade atingida foi de 27 m/s. Em P3, a maior ocorrência de 

direção do vento obtida foi de nordeste, com 35% e com intensidade máxima atingindo 21 m/s. 

Já em P4 e P5, a direção predominante esteve entre norte e nordeste (ocorrência entre 20 e 

35%), com intensidade máxima registrada de 19 m/s e 20 m/s, respectivamente. Apesar de 

menos frequentes, do ponto P1 a P5, foram registrados ventos vindo de todas as direções. Em 

um paralelo entre os resultados de direção do vento nos pontos de interesse (Figura 12) com a 

climatologia apresentada na seção 4.1 (Figura 6), a predominância de direção foi como 

esperado. Estes valores estão apresentados em forma de tabela na seção APÊNDICE 

Nos pontos P1 e P2, situados no Sul do país, observa-se maior ocorrência de ventos nas 

direções de quadrantes sudoeste-sul-sudeste, em comparação aos demais pontos, devido à 

formação de ciclogêneses e frequentes passagens de frentes frias na região. Já as maiores 

ocorrências das direções norte-nordeste, predominantes não só nos pontos P1 e P2, como 

também nos pontos P3, P4 e P5 são devido ao sistema semi-permanente (ASAS) que atua em 

grande parte do país, com as regiões Sul e Sudeste do Brasil sofrendo maior influência do 

anticiclone. Este sistema, dependendo da sua posição, pode gerar ventos desde o quadrante 

norte-nordeste e leste, que podem ser de fraco a moderado e por vezes intensificar devido à 

aproximação de uma frente fria. Estas intensificações podem ser abruptas, devido ao forte 



41 
 

 

gradiente de pressão entre as duas massas de ar e que podem gerar rajadas inesperadas, 

principalmente para o ambiente offshore. 

 

  

Figura 12: Climatologia de vento na forma de histograma direcional do vento (tipo rosa dos ventos) para 

a altura de 150 metros acima da superfície para os pontos P1-Pelotas(a), P2-Itajaí(b), P3-Libra/Lula (c), 

P4-Marlim (d), P5-Golfinho (e). 

 

A próxima análise apresentada será por estações do ano, nas formas de diagrama de rosa 

dos ventos e distribuição de Weibull. Como já descrito, as estações estão divididas em verão 

(janeiro, fevereiro e março), outono (abril, maio, junho), inverno (julho, agosto, setembro) e 

primavera (outubro, novembro e dezembro). Com estas análises será possível identificar qual 

estação é mais aproveitável em termos de frequência de vento. 

 

O resultado das distribuições de ocorrência de vento para a estação de verão pode ser 

verificada pela Figura 13, nos diagramas de rosa dos ventos, onde os pontos P1 e P2 possuem 

maior ocorrência de direção do vento entre nordeste e leste e em P2 com uma menor 

porcentagem de sudeste. Em P3, a maior ocorrência de direção se encontra de nordeste, já em 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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P4 e P5, as direções de maior ocorrência então entre norte e nordeste. Os maiores valores 

obtidos de intensidades do vento, para os pontos P1, P2, P3, P4 e P5 foram de 19 m/s, 20 m/s, 

18 m/s, 18 m/s e 16 m/s, respectivamente. 

Na estação de verão, nota-se uma maior ocorrência nas direções norte-nordeste-leste 

devido ao sistema atuante (ASAS), citado anteriormente. 

Para a distribuição estatística de Weibull nos meses de verão, Figura 13, os valores 

encontrados para a faixa de vento entre 12 -20 m/s foram de 15% em P1, 14% em P3 e 13 % 

em P4.  Já nos pontos P5 e P2 os valores foram baixos com 5% e 6% de ocorrência, 

respectivamente. Para o vento na faixa do ideal com a quantidade de observações com 

intensidade 3-20 m/s, os pontos P4 e P1 apresentaram ocorrência de 96% e 95%, 

respectivamente. Os pontos P5 e P3 apresentaram valores de 94% e P2 com 91% de ocorrência 

de vento na faixa do ideal. 

 

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 13: Histograma direcional do vento (rosa dos ventos) para os pontos P1-Pelotas (a), P2-Itajaí (c), 

P3-Libra/Lula (e), P4-Marlim (g), P5-Golfinho (i) e percentual de ocorrência de vento (diagrama de 

Weibull) para os pontos P1-Pelotas (b), P2-Itajaí (d), P3-Libra/Lula(f), P4-Marlim(h), P5-Golfinho(j), 

a altura de 150 metros acima do solo, para o verão. 

 

Para a estação de outono (Figura 14), o ponto P1 apresenta maior ocorrência (entre 15 

e 20%) de direção do vento de nordeste e sudoeste. Em P2, a maior ocorrência de direção do 

vento obtida foi de nordeste, seguido da direção norte e sul. Em P3, a maior ocorrência de 

direção se encontra de nordeste. Já em P4, a direção de maior ocorrência está entre norte e 

nordeste, com 20%. E em P5, as maiores ocorrências se encontram de norte, nordeste e sul. 

Para a intensidade do vento, o maior valor encontrado foi em P1 com 26 m/s, seguidos de P2 

(i) 

(g) 

(e) 
(f) 

(h) 

(j) 
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com 21 m/s e P3 com 20 m/s. Já em P4 e P5, as intensidades máximas obtidas foram, 

respectivamente, 19 m/s e 18 m/s. 

Nesta estação observa-se uma maior variação na direção do vento, comparado ao verão. 

Verifica-se que não só temos a influência do (ASAS), como também maiores frequências de 

passagens de frentes frias, gerando direções de quadrante sudoeste-sul. É importante verificar 

pela Figura 14, que para esta estação os ventos são mais intensos, comparando com a estação 

do verão. Estas intensificações do vento ocorrem devido ao descolamento do ASAS, que 

desloca em direção ao oceano na estação do verão e se aproxima do continente no inverno. A 

migração para o oceano/continente inicia-se nas estações de transição outono/primavera.  

Para a distribuição estatística de Weibull nos meses de outono (Figura 14), a faixa de 

vento entre 12 -20 m/s apresentou maior valor em P1 com 16%, os pontos P2 e P3 com 9% , 

em P4 com 7% e em P5 com 6%. Para o vento na faixa do ideal, entre 3-20 m/s, o ponto P4 

apresentou 94% de ocorrência, enquanto os pontos P1 e P3 ocorrência de 93%. Já P2 apontou 

o valor de 92% e P5 de 90%.  
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(b) 

(c) 
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Figura 14: Histograma direcional do vento (rosa dos ventos) para os pontos P1-Pelotas (a), P2-Itajaí (c), 
P3-Libra/Lula (e), P4-Marlim (g), P5-Golfinho (i) e  percentual de ocorrência de vento (diagrama de 
Weibull) para os pontos P1-Pelotas (b), P2-Itajaí (d), P3-Libra/Lula(f), P4-Marlim(h), P5-Golfinho(j), 
a altura de 150 metros acima do solo, para o outono. 

 

Do mesmo modo, a estação de inverno (Figura 15) obteve direções de vento semelhantes 

às da estação de outono, com a intensidade máxima atingindo 27 m/s em P2, 26 m/s em P1, 21 

m/s em P3, 20 m/s em P5 e 18 m/s em P4. 

Pela a distribuição estatística de Weibull, os totais de ocorrência na faixa de intensidade 

entre 12 e 20 m/s, atingiu 23% em P3, 22% em P1, 19% em P4, 12% em P2 e 7% em P5. 

Para o vento na faixa do ideal, os pontos P4 e P3 obtiveram ocorrência de 97%. Já em 

P5 o valor encontrado foi de 96%, seguido de 95% em P1 e 94% em P2. 

 

(e) 
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(h) 
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Figura 15: Histograma direcional do vento (rosa dos ventos) para os pontos P1-Pelotas (a), P2-Itajaí (c), 
P3-Libra/Lula (e), P4-Marlim (g), P5-Golfinho (i) e   percentual de ocorrência de vento (diagrama de 
Weibull) para os pontos P1-Pelotas (b), P2-Itajaí (d), P3-Libra/Lula(f), P4-Marlim(h), P5-Golfinho(j), 
a altura de 150 metros acima do solo, para o inverno. 

 

Assim como na estação do outono, a estação da primavera também é uma estação de 

ventos intensos. No ponto P1 o valor máximo da intensidade do vento atingiu 26 m/s, seguido 

do ponto P2 que apresentou 21m/s. O ponto P3 obteve máximo de vento de 19 m/s, seguidos 

de P4 e P5, que alcançaram valores de 18 m/s. Em termos de direção, a estação da primavera 

obteve direções do vento semelhantes às da estação de verão (Figura 16). 

Para a distribuição estatística na faixa de vento entre 12-20 m/s, os valores encontrados 

foram de 20% em P4, 19% em P1, 18% em P3, com menores ocorrências em P5 e P2, com 9%. 

Para o vento na faixa do ideal, os pontos P4 e P5 obtiveram ocorrência de 96%. Já em P1 e P3, 

mostraram 95%, seguido de P2 com 92% de ocorrência na faixa entre 3 e 20 m/s. 

 

 

  

(i) 

(j) 

(a) 
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Figura 16: Histograma direcional do vento (rosa dos ventos) P1-Pelotas (a), P2-Itajaí (c), P3-Libra/Lula 
(e), P4-Marlim (g), P5-Golfinho (i) e percentual de ocorrência de vento (diagrama de Weibull) para os 
pontos P1-Pelotas (b), P2-Itajaí (d), P3-Libra/Lula(f), P4-Marlim(h), P5-Golfinho(j), a altura de 150 
metros acima do solo, para a primavera. 
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Os resultados com as estatísticas de velocidade de vento e as ocorrências da distribuição 

do diagrama de Weibull, por estações do ano e para todos os pontos, estão apresentados em 

formato de tabela no APÊNDICE, ao fim deste trabalho, para melhor entendimento.  
 

4.4. ANÁLISE DAS FAIXAS IDEAIS DE VENTO 

Em adição ao que foi exposto nas análises anteriores, nesta seção será apresentado o 

histograma com o percentual de ocorrência de vento na faixa de intensidade entre 03 e 20 m/s, 

que de acordo com a literatura descrita neste trabalho, são valores ideais para a geração de 

energia. Desta forma, quando a intensidade do vento apresenta intensidade inferior a 03 m/s, 

tal valor é insuficiente para que as turbinas gerem energia. Um exemplo seria em 

aproveitamentos eólicos no continente, em que a frequência alta de velocidades de vento 

inferiores ao limite (cut-in) invalida muitos locais para a geração eólica, mesmo que possua 

picos de velocidade “ideal” em algumas épocas do ano. Já a intensidade de vento superior aos 

limites da faixa (20 m/s), embora mais energéticas, pode submeter a estrutura das torres a 

esforços indesejados, comprometendo a integridade do equipamento. Sendo assim, não seria 

ideal que a frequência de velocidades seja pequena e nem muito acima do limite superior a 20 

m/s. 

Portanto, a faixa de vento entre 03 e 20 m/s apresenta valores em que a geração de 

energia ocorre e não compromete a estrutura e, desta forma, é mais atrativa economicamente 

para projetos deste tipo. Conclui-se então que quanto maior a ocorrência dos ventos dentro 

dessa faixa, mais atrativo pode-se considerar o empreendimento e maior poderá ser a 

viabilidade econômica. Nota-se também o quanto as energias renováveis dependem da 

frequência de ocorrência do recurso energético, no caso o meteorológico, e visivelmente o 

quanto qualquer mudança no clima poderia impactar diretamente a área. 

Dados os fatos apresentados, pode-se verificar que os resultados dos histogramas 

(Figura 17) indicam valores superiores a 90% de ocorrência de vento dentro da faixa nos pontos 

analisados, ou seja, em todos os pontos as condições encontradas satisfazem as premissas para 

o bom funcionamento de um aerogerador.  

Para esses pontos, os maiores valores de vento são entre janeiro e fevereiro, e 

novamente, de julho a dezembro, com pico entre julho e setembro (Figura 17). Estas 

informações complementam os resultados apresentados na Figura 11 de potência de geração de 

energia.  Desta forma, as estações de inverno e primavera, possuem maiores percentuais de 

ocorrência de vento na faixa do ideal, seguidas do outono e do verão. 
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Figura 17: Percentual de ocorrência de vento, para as intensidade entre 03 e 20 m/s, a 150 metros de 
altura acima da superfície, nos pontos P1-Pelotas(a), P2-Itajaí(b), P3-Libra/Lula (c), P4-Marlim (d), P5-
Golfinho (e). 
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5.CONCLUSÕES 
 

 

Este estudo teve como objetivo investigar a intensidade média do vento mensal da costa 

sul e sudeste do Brasil, bem como para a determinação dos valores do potencial de geração de 

energia eólica, focado em pontos estratégicos na área offshore aproveitando toda a 

infraestrutura de plataforma e produção petrolífera existente na região. Foi elaborado o 

diagrama direcional de distribuição de vento, tipo rosa dos ventos, e aplicada a distribuição 

Weibull, a qual obtém a estimativa de ocorrência por faixas da intensidade do vento. Essas 

ferramentas estatísticas propicia a identificação de áreas que podem ter grande potencial de 

geração de energia eólica, de forma a apresentar a variabilidade sazonal de cada área de 

interesse.  

Para a realização do estudo foi utilizado a variável vento da reanálise ERA5 e 

extrapolados para variadas alturas. Primeiramente, foram comparados os dados obtidos da 

reanálise com um dado in situ (da boia meteo-oceanográfica do SiMCosta (AXYS RS-4)), como 

forma de mensurar a precisão da reanálise, e sua acurácia. A validação da reanálise se 

mostrou representativa e comprovada através dos resultados que pode ser utilizada com 

segurança para as análises do presente estudo, pois os dados indicaram que a reanálise foi capaz 

de reproduzir tanto a intensidade dos fenômenos, quanto o tempo da variabilidade destes. Deve-

se levar em conta que as medidas não são realizadas no mesmo horário, que a reanálise 

incorpora alguns dados medidos, que a boia é pontual e que apesar de próximos a uma distância 

de poucos quilômetros entre a boia e o ponto de grade, a reanálise representa uma área maior. 

Em relação aos resultados, na análise de intensidade média do vento mensal para a costa 

sul e sudeste do Brasil, foi observado valores de vento médio atingindo 12 m/s. Os maiores 

valores de intensidade média foram obtidos nas estações de inverno e primavera (meses de julho 

a setembro).  Esses resultados se apresentam coerentes, frente a literatura. 

Para os resultados de densidade de potencial eólico, foi observado valores significativos 

a partir do mês de maio e principalmente nos meses de julho, agosto e setembro para a altura a 

80 metros, com valores atingindo 850 W/m2. Na altura de 100 metros, os maiores valores 

obtidos atingiram 950 W/m2, nos meses de julho a dezembro.  Em ambas as alturas analisadas, 

foram verificados núcleos mais intensos, principalmente, próximos à costa do Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul. Já na altura a 150 metros, os maiores valores encontrados foram entre 750 

e 1000 W/m2, entre agosto e dezembro, com valores maiores não só nas áreas entre Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, como entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em síntese, nesta 
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análise foram observados núcleos mais expressivos no mês de setembro, em todas as alturas, 

porém com valores mais significativos na altura de 150 metros. 

Para os resultados pontuais de potencial de geração nas alturas de 10, 50, 80, 100 e 150 

metros, nos pontos selecionados de P1 a P5, no geral foi encontrado um pico de potencial entre 

os meses de agosto a novembro, com ápice de energia em setembro. Para os pontos 1 e 2 

(Pelotas e Itajaí), o pico de energia foi observado de agosto a novembro, em P1 chegou a atingir 

450 W/m2, enquanto em P2 o potencial de energia se manteve entre 300 e 400 W/m2 em 

praticamente todo o ano. Já os pontos 3 e 4 (Libra e Lula; Marlim), a maior energia obtida foi 

entre julho e fevereiro, com maiores valores alcançando 550 W/m2. No ponto P5 (Golfinho), o 

maior valor teve início no mês de setembro e seguiu até janeiro, com valores de energia até 350 

W/ m2.  

Em termos de energia os pontos P1(Pelotas), P3 (Libra e Lula) e P4 (Marlim) obtiveram 

valores acima de 300 W/m2 na maior parte dos meses, a partir da altura a 50 metros. Já os pontos 

P4 e P5 apresentaram picos expressivos, apontando uma localidade interessante em termos de 

potência de geração. 

Pelo diagrama direcional de distribuição de vento (tipo rosa dos ventos) e pela 

distribuição de Weibull a 150 metros de altura, foram encontradas as maiores ocorrências nas 

direções nordeste (NE), seguidas das direções norte (N) e leste (E) para todos os pontos. Tais 

ventos estão associados à atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Notou-

se que as maiores intensidades obtidas, conforme análise climatológica ao longo dos anos 

estudados foram nos pontos P1 e P2 (Pelotas e Itajaí), sul do país, seguidos dos pontos P3, P5 

e P4(Libra e Lula, Golfinho e Marlim), sudeste do Brasil. 

Desta forma, com os resultados encontrados pode-se dizer que as estações do ano 

favoráveis a geração de energia, foram as estações de inverno e primavera, seguido do outono 

e verão. 

Com intuito de complementar o trabalho e analisar quais pontos teriam um potencial de 

aproveitamento com valores interessantes para a geração eólica, foi feita a análise do percentual 

de ocorrência de vento considerando a faixa de funcionamento de um aerogerador, com 

intensidade entre 03-20 m/s. Os resultados apontaram ocorrência de até 90% para ventos com 

esta faixa de intensidade. Os maiores valores de vento encontrados estiveram entre os meses de 

janeiro e fevereiro, e novamente, de julho a dezembro, com ápice de julho a setembro. 

Através das análises não foi possível identificar somente uma área específica e 

promissora para o aproveitamento do potencial eólico. De forma geral, pode se concluir e 

caracterizar que em todos os pontos estudados, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, há um 
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potencial para geração de energia. Os pontos P4, P3, P5, P1 e P2, apresentaram percentuais de 

ocorrência de intensidade de vento na faixa do ideal bem próximos, entre 96% e 93%. Pode-se 

estimar também que houve um aumento expressivo na intensidade do vento e no potencial de 

geração com a altura, desde 80 metros até 150 metros.  

Ressalta-se que a energia eólica possui um futuro promissor, pois é a fonte de energia 

que está em crescimento no Brasil e tem tido destaque principalmente no ramo de energia 

offshore, pois é a tendência de expansão desta fonte energética, da qual algumas áreas já se 

encontram em fase de licenciamento para construção.  

Esta área é desafiadora pois os impactos são grandes, em termos financeiros, de 

licenciamentos ambientais, infraestruturas portuárias, sistemas de transmissão, etc. Sistemas 

meteorológicos que podem impactar o ramo offshore, assim como, os impactos que o clima 

pode causar e suas possíveis mudanças, também são áreas desafiadoras e que necessitam ser 

constantemente pesquisadas. Para isso seria importante investir em mais medições no mar, seja 

com instalações de torres de medição com anemômetros, instrumentos em boias, equipamentos 

como lidar ou sodar, e assim, obter um maior monitoramento das condições meteo-

oceanográficas. 

Nesse sentido, algumas recomendações e sugestões de trabalhos futuros podem ser 

ressaltadas para uma caracterização mais detalhada das regiões promissoras:  

O perfil e variação sazonal da produção de uma turbina de aerogerador offshore, já 

utilizada no mercado, aplicando as curvas de geração nos pontos estudados (P1, P2, P3, P4 e 

P5);  

Realizar um estudo de extremos para cada ponto, pensando nos fenômenos que podem 

impactar as turbinas e suas estruturas, e o quanto elas suportariam, pensando em um cenário 

futuro de mudanças climáticas, qual impacto teria em 20 ou 25 anos que é o tempo de concessão 

de uma eólica; 

Realizar uma análise técnica da estrutura de redes de transmissão da energia gerada;  

Realizar um estudo dos custos envolvidos;  

Estudo de geração de energia elétrica alternando com as fontes de energia eólica e solar 

fotovoltaica.  
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APÊNDICE 
 
 
 

Para melhor visualização dos valores da distribuição de Weibull neste item é 

apresentada em uma tabela síntese, o percentual de ocorrência da distribuição para cada ponto. 

Os resultados abaixo são referentes à altura de 150 metros e nas faixas de vento entre 1-2 e 3-

20. 

Os valores percentuais da distribuição climatológica de Weibull se encontra na Tabela 

4, para os pontos P1 (Pelotas), P2 (Itajaí), P3 (Libra/Lula), P4 (Marlim) e P5 (Golfinho). As 

distribuições divididas por estações do ano estão dispostas nas Tabelas 5, 6, 7, 8 e 9.  
 

Tabela 4: Distribuição de velocidade do vento climatológica para os pontos P1 a P5. 

Vento (m/s) P1 P2 P3 P4 P5 

1-2 6% 7% 5% 4% 6% 
3-20 94% 93% 94% 96% 94% 

 

Tabela 5: Distribuição de velocidade do vento para o ponto P1 (Pelotas). 

Vento (m/s) Verão Outono Inverno Primavera 

1-2 5% 7% 5% 5% 
3-20 95% 93% 95% 95% 

 

Tabela 6: Distribuição de velocidade do vento para o ponto P2 (Itajaí). 

Vento (m/s) Verão Outono Inverno Primavera 

1-2 9% 8% 6% 7% 
3-20 91% 92% 94% 93% 

 

Tabela 7: Distribuição de velocidade do vento para o ponto P3 (Libra/Lula). 

Vento (m/s) Verão Outono Inverno Primavera 

1-2 6% 7% 3% 5% 
3-20 94% 93% 97% 95% 

 

Tabela 8: Distribuição de velocidade do vento para o ponto P4 (Marlim). 

Vento (m/s) Verão Outono Inverno Primavera 

1-2 4% 6% 3% 4% 
3-20 96% 94% 97% 96% 

 

Tabela 9: Distribuição de velocidade do vento para o ponto P5 (Golfinho). 

Vento (m/s) Verão Outono Inverno Primavera 

1-2 6% 10% 4% 4% 
3-20 94% 90% 96% 96% 
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Foram elaboradas tabelas resumo com os valores de máxima, média, mínima da 

intensidade média do vento, de cada ponto, estes valores foram apresentados em forma gráfica 

de rosa dos ventos na Figura 12. Na Tabela 10, é observada a estatística climatológica da 

velocidade do vento para os pontos de 1 a 5. Para as tabelas 11, 12, 13, 14 e 15, são 

disponibilizadas as estatísticas por estações do ano.  
 

Tabela 10: Estatística da velocidade do vento para os pontos climatológicos. 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
média 8,59 7,60 8,52 8,59 7,60 
max 26,28 27,61 21,32 19,33 19,58 
min 0,03 0,03 0,05 0,04 0,02 

 

Tabela 11: Estatística da velocidade do vento para o ponto P1 (Pelotas). 
 

Verão Outono Inverno Primavera 
média 8,33 8,28 9,01 8,71 
max 19,52 26,28 25,64 25,52 
min 0,20 0,03 0,18 0,11 

 

Tabela 12: Estatística da velocidade do vento para o ponto P2 (Itajaí). 
 

Verão Outono Inverno Primavera 
média 7,09 7,41 8,19 7,68 
max 19,84 20,85 27,61 20,77 
min 0,03 0,11 0,04 0,09 

 

Tabela 13: Estatística da velocidade do vento para o ponto P3 (Libra/Lula). 
 

Verão Outono Inverno Primavera 
média 8,26 7,74 9,37 8,69 
max 18,10 20,40 21,32 18,58 
min 0,23 0,08 0,07 0,05 

 

Tabela 14: Estatística da velocidade do vento para o ponto P4 (Marlim). 
 

Verão Outono Inverno Primavera 
média 8,49 7,59 9,20 9,08 
max 18,19 19,33 18,17 18,40 
min 0,11 0,04 0,18 0,11 

 

Tabela 15: Estatística da velocidade do vento para o ponto P5 (Golfinho). 
 

Verão Outono Inverno Primavera 
média 7,50 6,76 7,74 8,37 
max 16,14 18,49 19,58 18,08 
min 0,27 0,02 0,18 0,24 

 

 


