AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ENERGIAS OCEÂNICAS NO BRASIL

Fernanda Pereira Fleming

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa

de

Planejamento

Pós-graduação

Energético,

COPPE,

em
da

Universidade Federal do Rio de Janeiro,
como parte dos requisitos necessários à
obtenção

do

título

de

Planejamento Energético.

Orientador: Roberto Schaeffer

Rio de Janeiro
Março de 2012

Mestre

em

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ENERGIAS OCEÂNICAS NO BRASIL
Fernanda Pereira Fleming

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO
LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM
CIÊNCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO.

Examinada por:

________________________________________________
Prof. Roberto Schaeffer, Ph.D.

________________________________________________
Prof. Alexandre Salem Szklo, D.Sc.

________________________________________________
Prof. Segen Farid Estefen, Ph.D.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
MARÇO DE 2012

Fleming, Fernanda Pereira
Avaliação do potencial de energias oceânicas no
Brasil/ Fernanda Pereira Fleming. – Rio de Janeiro:
UFRJ/COPPE, 2012.
XV, 85 p.: il.; 29,7 cm.
Orientador: Roberto Schaeffer
Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa
Planejamento Energético, 2012.
Referências Bibliográficas: p. 77-85.
1. Energias oceânicas. 2. Energias alternativas. 3.
Potencial de energias oceânicas. I. Schaeffer, Roberto. II.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE,
Programa de Planejamento Energético. III. Título.

iii

Ao mestre, Reinaldo, com carinho.

iv

“…I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer:
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change…”
“...Estou começando pelo homem no espelho
Estou pedindo para ele mudar seus modos
E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara
Se você quer fazer do mundo um lugar melhor
Olhe para si mesmo e faça a mudança...”
(tradução livre)
Michael Jackson

v

AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador, Roberto Schaeffer, por ter acreditado em mim e no meu
tema e ter me apoiado ao longo de todo o percurso.
Ao professor Alexandre Szklo por ter dado crédito às energias oceânicas e por
participar da minha banca.
Ao Ph.D. Segen Estefen também por ter aceitado o convite de participar da
banca.
À minha família por todo o apoio e compreensão. Aos meus pais pela
inspiração, força e incentivo. Aos meus irmãos pelo apoio, diversão e companheirismo.
À minha cunhada pela força e ajuda, principalmente com as bibliografias. Às minhas
avós e meu tio pelo apoio, cada um da sua forma. E, principalmente, à Isabelinha, por
sua felicidade contagiante.
Aos meus amigos oceanógrafos que me ajudaram, principalmente Ed e Zé.
Aos amigos do PPE, que trilharam o caminho juntos, especialmente Bruna,
pelas longas sessões de “terapia dissertal mútua” e à Bellinha pelo “empurrãozão” e
tudo mais que fosse possível, além de sua amizade.
Às amigas da vida pelo apoio e companheirismo, especialmente Carol e Paula
nos encontros de meninas.
À Luciene, que se encaixa em tantas categorias que ganhou uma linha só para
ela.
Ao Eliab por ter ajudado sempre que solicitado.
Ao Dr. João Barros pela ajuda com os relatórios da Eletrobrás.
Aos meus chefes e colegas no BDEP por terem compreendido as demandas
desta empreitada, especialmente à Fernanda pela ajuda com as figuras e à Maisa.
À Eliane por ter me ajudado a manter minha integridade mental até aqui.
A todos que colaboraram de certa forma com a elaboração dessa dissertação.

vi
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Esta dissertação tem como foco as energias oceânicas, as tecnologias
existentes e o seu potencial. O objetivo principal deste estudo é avaliar o potencial de
energia de ondas e maré do Brasil. Para tanto, é feita uma descrição dos fenômenos
naturais envolvidos, ondas e marés, do ponto de vista oceanográfico, e são
apresentadas algumas das tecnologias disponíveis para seu aproveitamento em todo
o mundo, inclusive as desenvolvidas no Brasil. A seguir são apresentadas algumas
maneiras de se calcular os potenciais destas formas de energia, além do potencial e
de sua situação no mundo. Posteriormente, são avaliados a situação e o potencial do
Brasil, sendo o potencial teórico máximo de ondas entre 90 e 165 GW distribuídos por
todo o litoral, enquanto o potencial mínimo de maré é da ordem de grandeza de 30
GW, podendo ser explorado apenas no litoral norte do país, nos estados do Amapá,
Pará e Maranhão.
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Department: Energy Planning

This thesis focuses on ocean energy, its technologies and potential. The main
objective of this study is to evaluate the ocean waves and tidal energies in Brazil. In
order to do that a description of waves and tidal processes is made from an
oceanographic perspective and some of the available technologies worldwide are
presented, including those designed in Brazil. Then, some of the methods used to
calculate these energies’ potential are presented along with the global potential and its
present situation, followed by these evaluations for Brazil, where the maximum
theoretical potential of ocean wave energy is between 90 and 165 GW distributed
along all of its coast line, while the minimum tidal range potential is in the order of
magnitude of 30 GW, present only on the North coast along Amapá, Pará and
Maranhão.
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1 INTRODUÇÃO
O consumo mundial de energia aumentará em 53% entre 2008 e 2035 (DOE/EIA,
2011b), tendo sido projetado que a demanda de energia aumente 2,3% ao ano entre
2008 e 2035 (DOE/EIA, 2011a), como mostrado na Figura 1.1. Em 2008, como mostra a
Figura 1.2, os combustíveis fósseis somados à energia nuclear representavam 81,6% das
fontes de energia primária para geração de eletricidade, com participação de apenas
18,4% das energias renováveis, dos quais 16% são referentes à hidroeletricidade e
0,005%% às energias oceânicas (MOOMAW, YAMBA et al., 2011).

Demanda de energia
4
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0
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Figura 1.1: Aumento na demanda de energia entre 1990 e 2035 (1990=1). Os dados até 2008
são históricos, enquanto os números a partir de 2008 são projetados. Adaptado de
DOE/EIA, 2011a
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Figura 1.2: Participação das fontes de energia primária na geração de eletricidade mundial
em 2008. Adaptado de MOOMAW, YAMBA et al., 2011

Este aumento da demanda provoca uma busca natural pela diversificação da
matriz energética mundial, tanto para supri-la, quanto para aumentar a segurança
energética. Ademais, esta tendência está criando uma grande pressão sobre os recursos
naturais, principalmente os não-renováveis, já que grande parte da energia primária é
suprida por petróleo, carvão e gás natural, como pode ser observado na Figura 1.3. As
energias renováveis são a fonte de energia que cresce mais rápido no mundo, a 2,8% por
ano, podendo chegar a 15% da produção total de energia em 2035 (DOE/EIA, 2011b).

Figura 1.3: Produção

mundial de eletricidade por combustível em milhares de

terawattshora. Adaptado de DOE/EIA, 2011b

2

Apesar da pequena participação das energias oceânicas na produção de
eletricidade em 2008, existem algumas iniciativas mundo afora para promover seu
desenvolvimento. A Associação Européia de Energias Oceânicas (“European Ocean
Energy Association” – EU-OEA), por exemplo, desenvolveu em 2010 um “roadmap” para
este tipo de energia, que tem o potencial de atingir 3,6 GW instalados em 2020 e 188 GW
em 2050, o que representaria 0,3% e 15% da demanda projetada, respectivamente (EUOEA, 2009).
Um aspecto peculiar das energias oceânicas foi a criação de uma rede
internacional de centros nacionais de testes de energias oceânicas onde os
desenvolvedores de tecnologias reduzem os custos com testes de seus protótipos ao
utilizar a infraestrutura existente, principalmente cabos offshore, acordos de compra de
energia e permissões (LEWIS, ESTEFEN et al., 2011).
Existem ainda algumas iniciativas mundiais e regionais para o desenvolvimento
conjunto dos mercados e da indústria de energias oceânicas, que auxiliam no fluxo de
informação, na remoção de barreiras e nos esforços para acelerar a compreensão desta
forma de energia, dentre as quais o Acordo para Implementação de Sistemas de
Energias Oceânicas da Agência Internacional de Energia (“International Energy Agency –
Ocean Energy Systems” - IEA-OES) (LEWIS, ESTEFEN et al., 2011).
Neste contexto, esta dissertação tem como objetivo avaliar o potencial de
energias oceânicas do Brasil, através do exame da bibliografia disponível e também de
estimativas próprias. Por uma série de motivos, que serão explicitados melhor ao longo
do trabalho, foi possível avaliar apenas os potenciais de ondas e marés.
Para tanto, na seção 2 é feita uma descrição dos fenômenos naturais envolvidos,
ondas e marés, do ponto de vista oceanográfico, e são apresentadas algumas das
tecnologias disponíveis para seu aproveitamento em todo o mundo, inclusive as
desenvolvidas no Brasil.
Já na seção 3 são apresentadas algumas maneiras de se calcular os potenciais
destas formas de energia, além do potencial e de sua situação no mundo. Em seguida,
são avaliados a situação e o potencial do Brasil.
Por fim, na seção 4 são apresentadas as conclusões e considerações finais.
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2 ENERGIAS OCEÂNICAS

Existem, atualmente, cinco formas de energias oceânicas (SOERENSEN e
WEINSTEIN, 2008; KHAN e BHUYAN, 2009):


Energia de ondas  extraída das ondas em superfície e subsuperfície e
pode ser aproveitado utilizando-se dispositivos modulares;



Energia de maré  extraída tanto de sua componente cinética, através de
turbinas, como da potencial, através de barragens;



Energia de correntes  energia cinética extraída das correntes marinhas
através de dispositivos modulares;



Energia do gradiente de temperatura  utiliza o diferencial de temperatura
entre as águas quentes superficiais e as geladas águas profundas e é
aproveitada através de diferentes processos de conversão de energia
térmica (do inglês “ocean thermal energy conversion” – OTEC);



Energia do gradiente de salinidade  aproveita-se a energia osmótica da
diferença de salinidade entre a água doce dos rios e a água salgada dos
em estuários através de processos de osmose reversa e tecnologias de
conversão associadas.

Estas energias poderiam ser usadas não só para geração de eletricidade, como
também para geração direta de água potável ou para suprir necessidades térmicas, como
resfriamento.
As pesquisas em energias oceânicas se intensificaram a partir dos anos 1990 e
estão distribuídas em diversos países (KHAN e BHUYAN, 2009), como mostra a Figura
2.1. O Reino Unido lidera em número de dispositivos, apenas com dispositivos de
correntes e barragens de maré e de ondas. O Brasil aparece com apenas um dispositivo
de energia de ondas.
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Figura 2.1: Gráfico de número de dispositivos em desenvolvimento por país e por tipo de
energia. Adaptado de KHAN e BHUYAN, 2009.

Já a Figura 2.2 apresenta uma avaliação do estágio de desenvolvimento do
aproveitamento das diferentes formas desta energia em 2009. A única tecnologia em fase
comercial em 2009 era a de barragem de maré, apesar de atualmente outras tecnologias
estarem sendo comercializadas, conforme será mostrado adiante. Além disso, existe um
grande número de sistemas de energia de ondas, dos quais cinco se encontravam em
estágio pré-comercial em 2009. A outra tecnologia que apresenta dispositivo em estágio
pré-comercial é a de corrente de maré, que também possui um grande número de
dispositivos em desenvolvimento.
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Figura 2.2: Maturidade das tecnologias de aproveitamento de energia oceânica. Adaptado
de KHAN e BHUYAN, 2009

A tecnologia de energia de gradiente térmico dos oceanos possuía, em 2009,
quatro dispositivos em escala comercial (Figura 2.2). Esta tecnologia possui um grande
atrativo energético, que é a possibilidade de produzir energia continuamente, podendo
suprir energia de base, apesar de necessitar de uma diferença de 20C entre a água
superficial e a água a 1000m de profundidade, restringindo o recurso à região tropical
(LEWIS, ESTEFEN et al., 2011). No entanto, para avaliação deste recurso deve ser
levado em conta a presença da plataforma continental, onde as profundidades são
inferiores a 1000m, impondo grandes distâncias da costa para seu aproveitamento,
dificultando as estimativas de potencial. Assim, optou-se por não se abordar esta
tecnologia no presente trabalho.
Assim como a energia do gradiente térmico, a energia do gradiente de salinidade
pode ser utilizada na base, por também permitir a produção contínua de eletricidade. No
entanto, o número de referências e tecnologias neste caso é bastante reduzido, tendo
sido comissionada a primeira planta piloto, de 5 kW, em 2009, na Noruega (LEWIS,
ESTEFEN et al., 2011). Também optou-se por não se estudar esta opção energética.
Quanto à energia de correntes oceânicas, a principal corrente do litoral brasileiro,
a Corrente do Brasil, possui velocidade máxima na superfície entre 0,4 e 0,7 m/s
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(SILVEIRA, LIMAB et al., 2008), velocidade esta inferior à velocidade necessária para
geração de energia com as tecnologias disponíveis atualmente, que seria de
aproximadamente 2 m/s (LEWIS, ESTEFEN et al., 2011), o que dificulta o seu
aproveitamento. Daí o porquê de esta alternativa não ter sido explorada também.
Assim, apesar de existirem cinco formas de aproveitamento de energias
oceânicas, devido às limitações e dificuldades apresentadas anteriormente, nesta
dissertação será abordada apenas as energias de ondas e de marés.

2.1 ENERGIA DE ONDAS
As ondas fazem parte do nosso dia-a-dia, seja no som, nos movimentos das
cordas de um violão, entre outros. A propagação das ondas possui algumas
características específicas (BROWN e PARK, 1999):


A onda transfere uma perturbação de uma parte de um material para outra;



A perturbação se propaga através do material sem que se tenha uma
movimentação significativa do material em si;



A perturbação se propaga sem que haja uma mudança significativa na forma
da onda;



A perturbação parece se propagar com velocidade constante.

Nesta dissertação serão abordadas apenas as ondas oceânicas superficiais, que
ocorrem na interface oceano-atmosfera e as tecnologias empregadas para o
aproveitamento de sua energia.

2.1.1 Formação e energia de ondas
As ondas que quebram em uma praia, podem viajar centenas ou até milhares de
quilômetros desde sua região de formação. Entre todas as ondas oceânicas, as geradas
pelos ventos são as que possuem maior concentração de energia (CA-OE, 2006)
Nos oceanos as ondas superficiais são geradas pela interação dos ventos com a
superfície. Ao soprarem paralelos à superfície, os ventos transferem energia cinética para
o mar e uma parte desta energia acaba por gerar as ondas. A quantidade de energia
transferida do vento para a superfície do mar vai depender: (i) da intensidade do vento,
(ii) do tempo de atuação deste vento e (iii) da área sobre a qual está atuando, a chamada
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pista, como mostra a Figura 2.3. Sendo assim, quanto maior a velocidade, o tempo e a
pista, maior será a onda resultante. No entanto, para cada situação existem dimensões
máximas que a onda pode atingir, ou seja, as ondas não crescem indefinidamente
(TRUJILLO e THURMAN, 2011). A esta situação dá-se o nome de estado de mar
totalmente desenvolvido (Tabela 2.1).
De fato, as ondas não passam de energia solar concentrada, já que são geradas
pelo movimento dos ventos que, por sua vez, são gerados pelo aquecimento desigual da
superfície terrestre. A maior parte das ondas é gerada em regiões de tempestade, onde
os ventos em geral são mais fortes e a superfície do mar se torna caótica. Depois de
geradas, as ondas se propagam até encontrar um local de dissipação de energia, como
uma praia.

Figura 2.3: Condições necessárias para a formação de ondas do tipo swell. Fonte:
TRUJILLO e THURMAN, 2011.

Tabela 2.1: Condições para o mar totalmente desenvolvido para diferentes velocidades de
vento e as caracterídticas resultantes. Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011

Estas condições...

... produzem estas ondas

Velocidade do
vento (km/h)

Pista
(km)

Duração em
horas

20
30
40
50
60
70
80

24
77
176
380
660
1093
1682

2,8
7,0
11,5
18,5
27,5
37,5
50,0

Altura
Comprimento de
média (m) onda médio (m)
0,3
0,9
1,8
3,2
5,1
7,4
10,3
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10,6
22,2
39,7
61,8
89,2
121,4
158,6

Período
médio (s)
3,2
4,6
6,2
7,7
9,1
10,8
12,4

90

2446

65,2

13,9

201,6

13,9

As principais características de uma onda são o comprimento de onda (L), que é
a distância horizontal entre duas cristas, a altura (H), que é a distância vertical entre a
crista e o cavado, e o período, que é o tempo de passagem de duas cristas (Figura 2.4).
Outra característica importante é a esbeltez, que é a altura sobre o comprimento de onda
(H/L) (VIOLANTE, 2007).

Figura 2.4: Definições básicas das características de uma onda. Fonte: VIOLANTE, 2007

Onda é o transporte de energia sem que ocorra o transporte significativo de
matéria. Durante a passagem de uma onda no mar, as partículas sofrem uma força de
deslocamento e uma de restauração, contendo energia cinética e energia potencial,
dependendo do estágio do movimento. Como praticamente não existe transferência de
matéria, apenas de energia, uma partícula tende a retomar sua origem após a passagem
da onda, se deslocando em um movimento quase circular quando em águas profundas
(profundidade maior do que L/2, onde L representa o comprimento de onda), sem
interagir com o fundo, como mostram a Figura 2.5 (a) e a Figura 2.6 (TRUJILLO e
THURMAN, 2011).
As ondas podem percorrer centenas de quilômetros sem perdas significativas de
energia. As perdas ocorrem basicamente quando a onda começa a interagir com o fundo,
na forma de atrito. Isso começa a ocorrer quando a profundidade se torna menor do que
metade do comprimento da onda, passando de água profunda a água intermediária (até
profundidade igual L/20) e água rasa (profundidade menor que L/20). Nesse trajeto a
onda começa a perder velocidade e o comprimento de onda a diminuir, tendo como
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conseqüência o aumento da altura, até que a onda se torna “muito alta” e quebra (Figura
2.6). O movimento das partículas de água também se altera, passando de circular em
águas profundas a elíptico, se tornando cada vez mais achatado até que, junto ao fundo
em águas rasas, o movimento se torna apenas horizontal, para frente e para trás, como
mostra a Figura 2.5 (TRUJILLO e THURMAN, 2011).

Figura 2.5: Movimento das partículas de água de acordo com a profundidade e o
comprimento da onda. Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011
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Figura 2.6: Interação entre as ondas e o fundo, conforme estas se aproximam da costa.
Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011

Por serem geradas por ventos, as ondas variam ao longo do ano de acordo com o
clima, o que é chamado de clima de ondas. No entanto, devido à característica que as
ondas possuem de percorrer milhares de quilômetros sem perda significativa de energia,
o clima de ondas não necessariamente coincide com o clima de determinada região,
podendo refletir o clima de uma região no extremo oposto de uma bacia oceânica. Quase
sempre têm-se ondas de tempestades distantes (swell), mas seu efeito é sobreposto por
ondas esbeltas geradas em tempestades locais, principalmente no inverno, com clima
mais ameno dominado por swell no verão (BROWN e PARK, 1999). Essa sazonalidade
no clima de ondas varia de acordo com a região e é um fator extremamente importante
para um empreendimento de conversão de energia de ondas, pois além de estar
diretamente relacionado com o potencial local, os sítios devem estar preparados para os
eventos extremos, cuja intensidade pode exceder em muito a dos eventos médios.
Além das varações sazonais locais o clima de ondas de determinada região
depende também da circulação atmosférica global. Entre os ventos mais intensos estão
os ventos de oeste, que geram grandes ondas nas costas leste dos oceanos entre as
latitudes de 30° e 60° (Figura 2.7). Por esta razão, as ondas na Europa são
consideravelmente maiores que as no Brasil, por exemplo, salvo o extremo sul do país.
Somando-se os ventos de oeste à maior pista do mundo, encontrada ao redor do
continente Antártico, tem-se a região com as maiores ondas(Figura 2.8).
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Figura 2.7: Modelo conceitual da circulação global atmosférica, indicando as células
meridionais e as direções dos ventos prósimos à superfície. Fonte: MARTINS, GUARNIERI
et al., 2008

Figura 2.8: Mapa de altura de onda produzido a partir de dados do satélite TOPEX/Poseidon,
onde as maiores ondas se encontram na região de ventos de oeste no hemisfério sul (em
vermelho). A figura mostra ainda a região de ventos de oeste no hemisfério norte (em
verde). Fonte: TRUJILLO e THURMAN, 2011
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2.1.2 Dispositivos de conversão de energia de ondas
A ideia de converter esta energia em formas de energia úteis não é nova. A
primeira patente foi registrada ainda em 1799 por Monsieur Girard (BURMAN e WALKER,
2009) e, já em 1909, o sistema de iluminação de um ancoradouro na Califórnia era
alimentado por um sistema de energia de ondas (EU-OEA, 2012). Em 1940, Yoshio
Masuda desenvolveu uma bóia de navegação alimentada por energia de ondas através
de uma turbina de ar, que foi comercializada no Japão a partir de 1965 e depois nos
Estado Unidos (FALCÃO, 2010).
No entanto, as pesquisas nesta área só se intensificaram depois da primeira
crise do petróleo em 1973, principalmente na Europa, onde países com potencial de
geração de energia por ondas consideraram esta como uma possível fonte de energia.
Esses países introduziram medidas e criaram programas para impulsionar o seu
desenvolvimento em médio e longo prazos, entre eles Reino Unido, Portugal, Irlanda,
Noruega, Suécia e Dinamarca. Desde 1986 a conversão de energia de ondas tem o
apoio da Comissão Européia (CLEMENT, MCCULLEN et al., 2002).
Com os incentivos ao setor e o grande potencial de certos países, uma grande
variedade de tecnologias começou a ser desenvolvida, tendo sido registradas mais de
4000 patentes de diferentes dispositivos no mundo até 2008, segundo SOERENSEN e
WEINSTEIN, 2008, enquanto para RHINEFRANK, AGAMLOH et al., 2006 este número
seria maior que 1500.
Esta diversidade se deve principalmente à variedade de princípios tecnológicos
empregados e às características do mar para o qual o dispositivo foi desenvolvido. Como
o clima de ondas e a altura de onda média variam muito ao redor do globo, é pouco
provável que os dispositivos convirjam para uma única forma, apesar de alguns
dispositivos poderem ser utilizados em climas de ondas distintos. Devido a esta grande
variedade existem diversas formas de classificar estes dispositivos, sendo as duas
principais: de acordo com a profundidade da coluna d’água para qual o equipamento foi
projetado e de acordo com o princípio de funcionamento.
Para a primeira classificação existem 3 grupos (EU-OEA, 2012):


Dispositivos costeiros: estão fixos ou incorporados à costa, tendo como

vantagens a facilidade de instalação e manutenção. Além disso, dispositivos costeiros
não requerem fixação por poitas nem longos cabos elétricos submersos. A maior
desvantagem é estarem sujeitos a um regime de ondas menos intensos, “recebendo”
ondas que já perderam energia até atingir a costa. No entanto, estes dispositivos podem
ser instalados em regiões costeiras onde ocorre a concentração de energia por refração e
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difração das ondas devido a características locais, aumentando o potencial apesar das
perdas.


Dispositivos próximos a costa:

são instalados em

profundidades

moderadas (~20-25 m) e distâncias de até ~500 m da costa. Estes dispositivos têm
praticamente as mesmas vantagens dos dispositivos costeiros, estando, ao mesmo
tempo, exposto a maiores energias de ondas.


Dispositivos offshore: expostos a regimes de ondas mais energéticos em

águas mais profundas (> 25 m). Os projetos mais recentes estão focados em dispositivos
pequenos, modulares e com grande capacidade de geração.
Já de acordo com o princípio de funcionamento existe uma grande variedade de
classificações, algumas mais simplificadas com apenas três classificações (FALCÃO,
2010), outras mais amplas com até seis classificações (Aquaret, 2012). Para o presente
trabalho optou-se por utilizar a última classificação, para facilitar a compreensão dos
princípios envolvidos. Serão apresentadas ainda algumas tecnologias para exemplificar,
escolhidas devido ao seu nível de desenvolvimento e disponibilidade de bibliografia.

2.1.2.1 Coluna de água oscilante - CAO

Também conhecido como dispositivo de primeira geração (FALCÃO, 2010), neste
dispositivo o ar fica aprisionado em uma câmara com apenas uma abertura para entrada
e saída do ar e em contato com a superfície do mar. Com a movimentação da superfície
do mar é gerada uma pressão que força o ar a se deslocar pela abertura, onde está
localizada uma turbina que se movimento com a entrada e a saída do ar pela abertura
(Figura 2.9). Apesar de a Figura 2.9 mostrar um dispositivo fixo à costa existem alguns
dispositivos de coluna de água oscilante flutuantes.
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Figura 2.9: Figura esquemática de um dispositivo de geração costeiro do tipo OWC. Fonte:
Trujillo e Thurman, 2011

A Wavegen foi a primeira empresa no mundo a desenvolver uma planta de
energia desta tecnologia, fixa à costa, em escala comercial, conectada ao grid em 2000,
quando o LIMPET em Islay, na Escócia. A oscilação da coluna d’água alimenta duas
turbinas ligadas a um gerador de 250 kW cada uma, levando a potência total de 500 kW,
em operação há mais de 11 anos como um projeto de demonstração (WAVEGEN, 2012).

Figura 2.10: Central LIMPET. Fonte: CRUZ e SARMENTO, 2004

Já o Ocean Energy Buoy (OE Buoy) é um exemplo de dispositivo de coluna de
água oscilante flutuante. Trata-se de uma plataforma desenvolvida para resistir às
severas condições impostas pelo oceano e suas tempestades, apresentando apenas
uma parte móvel, a turbina, que gira no mesmo sentido tanto quando o ar é expulso da
câmara, quanto quando é aspirado para dentro desta, com o movimento de subida e
descida das ondas (Figura 2.11). Este dispositivo já passou por 24.000 horas de teste no
Oceano Atlântico (OE, 2012).
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Figura 2.11: (a) Lançamento do dispositivo para os testes no mar. (b) Dispositivo testado
com escala de 1:4. Fonte: OE, 2012

2.1.2.2 Pequeno sistema oscilante de simetria axial

Este dispositivo consiste em uma estrutura flutuante que absorve a energia do
movimento de subida e descida das ondas provenientes de todas as direções, tendo,
geralmente, poucos metros de diâmetro e pequenas dimensões se comparado ao
comprimento de onda típico, como mostra a Figura 2.12 (a) (Aquaret, 2012). De forma
geral eles são axissimétricos, mas não necessariamente.
Um exemplo desta tecnologia é a PowerBuoy, da Ocean Power Technologies
(OPT, 2012), um dispositivo que possui uma parte fixa ao fundo por diferentes formas de
ancoramento e outra que se movimenta livremente com a movimentação da superfície
com a passagem das ondas. Foi implantado em abril de 2011 um dispositivo de 150 kW
de capacidade na Escócia (Figura 2.12 (b) e (c)), tendo sido este o protótipo deste
dispositivo de maior potência já implantado, dentre vários já testados em diferentes
locais, como Nova Jersey, Hawaii, Inglaterra, entre outros.
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Figura 2.12: (a) Exemplo genérico de um pequeno sistema oscilante de simetria axial
(Aquaret, 2012). (b) Visão da porção emersa da PowerBuoy e (c) visão submersa do
dispositivo, sem detalhes de ancoramento (OPT, 2012).

2.1.2.3 Conversor oscilante de translação das ondas

Este dispositivo é composto por um coletor próximo à superfície fixado a um braço
colocado sobre um eixo perto do fundo. O movimento das ondas faz o braço oscilar como
um pêndulo invertido (Aquaret, 2012).

Figura 2.13: Esquema geral de um conversor de translação das ondas. Fonte: Aquaret, 2012

O Oyster, desenvolvido pela Aquamarine Power, é um exemplo deste tipo de
dispositivo (AP, 2012). Trata-se de uma aba articulada que fica quase totalmente
submersa e movimenta dois pistões hidráulicos que empurram água pressurizada,
através de tubulações submarinas, para girar turbinas hidrelétricas convencionas na
costa. Estes dispositivos são instalados em profundidades entre 10 e 15 metros. Um
primeiro dispositivo de 315 kW (Oyster1) foi comissionado em novembro de 2009 e
passou por 6.000 horas de teste, incluindo dois invernos. A próxima geração, o Oyster

17

800 (800 kW) passará por um teste com três dispositivos instalados (o primeiro já teria
sido instalado) no Centro Europeu de Energias Marinhas (European Marine Energy
Centre – EMEC), um dos centros de testes mencionados na seção 1. A Aquamarine
Power possui outros projetos de implantação do Oyster em diferentes localidades da
Escócia, já tendo inclusive arrendado uma área para instalação 40 MW de capacidade.

Figura 2.14: (a) Oyster de 315 kW, instalado para testes em novembro de 2009. (b) Oyster 1
antes do comissionamento. Fonte: AP, 2012

2.1.2.4 Dispositivo de Galgamento

Este dispositivo é composto de uma rampa que é galgada pelas ondas e de um
reservatório para armazenar a água trazida pelas ondas, criando uma altura de coluna
d’água que é devolvida ao mar através de turbinas de baixa queda instaladas no fundo do
reservatório, como mostra a Figura 2.15 (a) (Aquaret, 2012). Geralmente estes
dispositivos são estruturas de grandes dimensões para se que tenha um reservatório com
uma capacidade mínima de armazenamento. Eles podem ser flutuantes ou fixos à costa
com o reservatório em terra (Aquaret, 2012).
Um exemplo deste tipo de dispositivo é o Wave Dragon, que combina tecnologias
offshore e turbinas hídricas já maduras (WD, 2012). Para melhor desempenho este
dispositivo deve ser instalado em águas com profundidades maiores do que 25 m,
preferencialmente maiores do que 40 m, não sendo fixo ao fundo. Ele possui flancos para
direcionar e aumentar a altura das ondas (Figura 2.15 (b)). A potência deste dispositivo
pode ser dimensionada para potências entre 20 kW (para teste) e 11 MW e o dispositivo
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de testes já passou por 15.600 horas de testes, nas quais foram demonstrados que nem
peixes e nem detritos marinhos se acumulam no reservatório.

Figura 2.15: (a) Esquema do princípio de funcoinamento do dispositivo de galgamento. (b)
Esquema da visão aérea do dispositivo Wave Dragon no mar. (c) Foto do reservatório do
dispositivo testado no mar. Adaptado de WD, 2012

2.1.2.5 Atenuador

Alinhado perpendicularmente à frente de onda, este é um dispositivo longo que
flutua efetivamente sobre as ondas e capta energia quanto estas o atravessam (Aquaret,
2012), movimentando as articulações entre os módulos (Figura 2.16 (a)).
O exemplo mais comum deste tipo de dispositivo, e, provavelmente, de energia de
ondas de uma forma geral, é o Pelamis P2 (PELAMIS, 2012). Trata-se de um conversor
de energia de ondas offshore para locais com profundidades maiores do que 50 m, com
750 kW de potência, 180 m de comprimento e 4 m de diâmetro. Ele é composto de cinco
segmentos cilíndricos e, consequentemente, 4 juntas, cuja movimentação, tanto vertical
quanto horizontal (Figura 2.16 (b)), bombeia fluído para uma câmara de alta pressão,
possibilitando a geração de eletricidade através de um sistema hidráulico (Figura 2.17).
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Figura 2.16: (a) Esquema geral de um dispositivo tipo atenuador (Aquaret, 2012). (b)
Esquema geral do Pelamis e seu funcionamento (PELAMIS, 2012).

Figura 2.17: (a) Visão interna de um dos segmentos do Pelamis. (b) Pelamis operando no
EMEC em julho de 2011. Fonte: PELAMIS, 2012

Este dispositivo foi primeiramente instalado no EMEC, em outubro de 2010, foi o
primeiro conversor de energia de ondas offshore conectado ao grid (PELAMIS, 2012).
Está disponível uma matriz de potência para o primeiro dispositivo desenvolvido
pela Pelamis Wave Power, o Pelamis (Tabela 2.2). Considerando-se o sul do Brasil,
região de maior potencial energético de ondas, como será mostrado na seção 3.2.3, com
altura significativa média anual em torno de 1,8 m e período médio de 10 s (CARVALHO,
2010), o equipamento de 750 kW de potência instalada teria apenas aproximadamente
116 kW de potência disponível. Isso mostra que, caso um equipamento destes seja
instalado no Brasil, ele teria um potencial ocioso significativo, já que foi desenvolvido para
os estados de mar da Europa.
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Tabela 2.2: Matriz potência do Pelamis, mostrando a potência resultante de determinados
estados de mar, através do período e altura significativa, com destaque para a potência
disponível para o sul do Brasil. Adaptado de PWP, 2008 e DALTON, ALCORN et al., 2010.

Altura significativa (Hs)

Periodo(Tz)
5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

22

29

34

37

38

38

37

35

32

29

26

23

21

0

0

0

1,5

32

50

65

76

83

86

86

83

78

72

65

59

53

47

42

37

33

2

57

88

115 136 148 153 152 147 138 127 116 104

93

83

74

66

59

2,5

89

138 180 212 231 238 238 230 216 199 181 163 146 130 116 103

92

3

129 198 260 305 332 340 332 315 292 266 240 219 210 188 167 149 132

3,5

0

4

0

0

462 502 540 546 530 499 475 429 384 366 339 301 267 237 213

4,5

0

0

544 635 642 648 628 590 562 528 473 432 382 356 338 300 266

5

0

0

0

739 726 731 707 687 670 607 557 521 472 417 369 348 328

5,5

0

0

0

750 750 750 750 750 737 667 658 586 530 496 446 395 355

6

0

0

0

0

750 750 750 750 750 750 711 633 619 558 512 470 415

6,5

0

0

0

0

750 750 750 750 750 750 750 743 658 621 579 512 481

7

0

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

270 354 415 438 440 424 404 377 362 326 292 260 230 215 202 180

750 750 750 750 750 750 750 750 676 613 584 525
750 750 750 750 750 750 750 750 686 622 593
0

750 750 750 750 750 750 750 750 690 625

2.1.2.6 Outros dispositivos

Um exemplo de equipamento que utiliza outro princípio de funcionamento é
dispositivo que foi desenvolvido por pesquisadores da COPPE/UFRJ e consiste
em uma combinação de módulos de pressurização de água. Cada um desses
módulos é composto de um flutuador preso a um braço mecânico que, por sua
vez, é preso a estrutura principal. Com o movimento das ondas, os flutuadores
fazem com que os braços se movimentem, funcionando como pistões de uma
bomba horizontal que pressuriza a água, como mostra a Figura 2.18 (RICARTE,
PINHEIRO et al., 2005).
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Figura 2.18: (a) Esquema do dispositivo desenvolvido na COPPE/UFRJ. (b) Detalhe da
bomba hidráulica. Fonte: RICARTE, PINHEIRO et al., 2005

Essa água pressurizada é levada para uma câmara hiperbárica, onde é
estocada em alta pressão (Figura 2.19 (a)). Quando a pressão dentro da câmara
atinge o nível operacional, uma válvula se abre, liberando a água para girar uma
turbina hidráulica, conectada ao gerador, como mostra a Figura 2.19 (b) (Ricarte et
al., 2005).

Figura 2.19: (a) Esquema da câmara hiperbárica. Esquema do conjunto turbo-gerador.
Fonte: RICARTE, PINHEIRO et al., 2005

Outro dispositivo está sendo desenvolvido no Brasil pelo Laboratório de
Termofluido da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) (NOVÔA, KOLLER et al.,
2009). O equipamento é composto por um reservatório, uma rampa situada acima do
nível do tanque, uma turbina com um eixo, que é responsável pela transmissão do torque
à bobina, e um volante usado para tornar o eixo mais estável (Figura 2.20).
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Figura 2.20: (a) Vista frontal do equipamento conversor de energia de ondas desenvolvido
na FURG. (b) Vista traseira. Fonte: NOVÔA, KOLLER et al., 2009

Em 2009, ano da única referência encontrada sobre este equipamento, o
dispositivo ainda passava por testes em laboratório, sem sistemas de flutuação e
ancoragem desenvolvidos (NOVÔA, KOLLER et al., 2009).

2.2 ENERGIA DE MARÉS
As marés ocorrem em todas as bacias oceânicas, apesar de ser menos
perceptível do que em regiões costeiras. Em algumas regiões a subida e descida da
maré pode gerar correntes com grandes velocidades, que contém grandes quantidades
de energia. Esta energia pode ser, e já é, aproveitada em muitas áreas, onde as
configurações locais se somam às características da onda de maré, resultando, além de
intensas correntes, em grandes variações de altura de maré.
Nesta dissertação são abordados os mecanismos de formação da onda de maré e
algumas formas de se aproveitar sua energia.

2.2.1 Geração de maré e sua energia
As marés são geradas basicamente pela Lua e pelo Sol, caracterizando uma
oscilação vertical periódica da superfície do mar, que envolve uma série de forças e
processos complexos, já tendo sido identificadas em torno de 390 constituintes
harmônicos. A Tabela 2.3 mostra as nove principais constituintes.
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Tabela 2.3: Algumas das principais constituintes de maré. A taxa do coeficiente (coluna 4) é
a taxa da amplitude da componente de maré em relação à componente M2, sendo esta igual
a 100. Adaptado de BROWN e PARK, 1999

Nome da componente de Símbolo

Período

maré

solares

em

horas Taxa do coeficiente
(M2 = 100)

Semi-diurnas:
Lunar principal

M2

12,42

100

Solar principal

S2

12,00

46,6

Lunar elíptica maior

N2

12,66

19,2

Luni-solar

K2

11,97

12,7

Luni-solar

K1

23,93

58,4

Lunar principal

O1

25,82

41,5

Solar principal

P1

24,07

19,41

Lunar quinzenal

Mf

327,86

17,2

Lunar mensal

Mm

661,30

9,1

Diurnas:

Longo período:

Devido a sua influência nas regiões costeiras a maré sempre foi observada nas
áreas portuárias, pois ela pode ser decisiva no atracamento ou não de uma embarcação
em determinada região. Por esse simples motivo, as marés são bem conhecidas e
estudadas há muito tempo1. Foi a tentativa de quantificar as forças envolvidas no sistema
Terra-Lua-Sol que levaram Newton aos primeiros entendimentos das forças que mantém
uns corpos orbitando outros (TRUJILLO e THURMAN, 2011). Tudo isso faz com que a
maré seja um dos fenômenos naturais mais estudados e entendidos pelo homem. Em
todas as regiões portuárias do mundo existem tabelas de previsão de maré para longos
períodos no futuro. A única componente que não pode ser prevista com tanta
antecedência e precisão é a meteorológica, que será explicada mais adiante.

2.2.1.1 Forças geradoras de maré

As marés são ondas com oscilação periódica, sendo caracterizada pela elevação
e queda do nível do mar uma ou duas vezes por dia, dependendo da região. A elas são
associadas as ondas de maior comprimento e, devido a seu grande comprimento e
1

O registro mais antigo de maré é de 450 A.C. (TRUJILLO e THURMAN, 2011).
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período, a onda de maré se comporta como onda de água rasa (profundidade menor que
L/20) ao longo de todas as bacias oceânicas, até nas águas mais profundas (BROWN e
PARK, 1999).
A onda de maré é gerada pela combinação de algumas forças sobre os oceanos,
sendo as principais delas a atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol. A força de
atração gravitacional exercida por um corpo é diretamente proporcional a massa dos
corpos. Como o Sol é muito maior do que a Lua é comum pensar que a força de atração
gravitacional do Sol é maior. Entretanto, esta força é inversamente proporcional ao
quadrado da distância entre os corpos, o que faz com que, na verdade, a força exercida
pelo Sol seja 0,46 da força exercida pela Lua, já que sua distância é muito menor
(BROWN e PARK, 1999).
Para simplificar, serão tratadas neste momento somente as forças relacionadas à
Lua, considerando que esta se encontra, hipoteticamente, no Equador. A primeira destas
forças é a de atração gravitacional exercida pela Lua. Esta força é inversamente
proporcional ao quadrado da distância, o que faz com que ela seja maior nos pontos mais
próximos a Lua, além de apontar para o seu centro, como mostra a Figura 2.21.
Se a força gravitacional da Lua fosse a única força atuando sobre os oceanos,
existiria apenas um bojo de maré e apenas uma maré alta por dia em todos os pontos da
Terra. No entanto, em grande parte do planeta são observadas duas marés altas e duas
baixas por dia. E para entendermos de onde vem esse segundo bojo temos que analisar
outra força importante, a força centrípeta do sistema Terra-Lua.
Podemos considerar que a Terra e a Lua formam um único sistema que gira em
torno do centro de massa2 em um período de 27,3 dias (BROWN e PARK, 1999). Como
todos os pontos da Terra percorrem uma volta completa no sistema ao mesmo tempo
(em 27,3 dias), todos possuem a mesma velocidade angular e força centrípeta como
mostra a Figura 2.22. É a atração gravitacional da Lua que fornece a força centrípeta
necessária para manter a órbita da Lua ao redor da Terra. No entanto a força
gravitacional “fornecida” é diferente da força centrípeta necessária a não ser no centro da
Terra, já que a variação da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da
distância. É exatamente essa diferença que cria a força resultante (TRUJILLO e
THURMAN, 2011).

2

O centro de massa do sistema Terra-Lua fica a aproximadamente 4700 km do centro da
Terra BROWN e PARK, 1999.
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Figura 2.21: Força gravitacional da Lua sobre a Terra, estando a Lua, hipoteticamente, no
Equador. A orientação e comprimento das setas indicam a direção e a intensidade da força.
A distância entre Terra e Lua não está em escala. Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011

Um dos bojos é gerado onde a força gravitacional fornecida é maior do que a
força centrípeta necessária, enquanto, do outro lado, a força centrípeta necessária é
maior do que a gravitacional fornecida, o que faz com que a água seja “empurrada”,
como mostra a Figura 2.22. Como os pontos Z e N estão a uma mesma distância do
centro da Terra (único ponto onde a força geradora de maré é zero), eles apresentam a
mesma força resultante de maré, sendo do lado mais próximo da Lua representado pelo
excedente de força gravitacional e do lado oposto representado por sua “carência”,
gerando dois bojos de mesmo tamanho.
Nos pontos localizados na superfície da Terra em 0° de latitude (Equador), como
podemos ver na Figura 2.22, a força resultante se encontra perpendicular a esta e
direcionada para fora da Terra. Ao observar a magnitude desta força nestes dois pontos
poderíamos imaginar que são neles que a força geradora de maré exerce o maior efeito
na formação dos bojos de maré.
Mas não podemos esquecer que a Terra também possui força de gravidade
apontando para o seu centro, que está muito mais próximo da superfície da Terra do que
a Lua. Assim, na superfície, a gravidade da Terra é algumas ordens de grandeza maior
do que a força resultante de maré. Já que as componentes verticais da força resultante
são anuladas pela gravidade terrestre, apenas as componentes horizontais (paralelas à
superfície) efetivamente geram os bojos de maré, sendo conhecidas como força geradora
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de maré, mostradas na Figura 2.23. A força geradora é máxima a 45° do diâmetro que
liga os pólos3.

Figura 2.22: As setas vermelhas indicam a força centrípeta (C), enquanto as setas pretas
indicam a atração gravitacional (G). Já as setas azuis mostram a força resultante. Fonte:
TRUJILLO e THURMAN, 2011

Figura 2.23: Nos locais onde a força resultante é perpendicular à superfície da Terra, a força
geradora de maré é zero. Isso ocorre nos pontos N e Z e no diâmetro da Terra exatamente
entre esses dois pontos. Já nos pontos onde a força resultante possui uma componente
horizontal significativa, produz força geradora de maré, que é máxima a 45° do diâmetro
mencionado anteriormente. Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011

3

Considerando-se que a Lua está no plano do Equador e a Terra é inteiramente coberta

por água.
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Conforme a Terra gira, diferentes pontos do planeta vão sendo conduzidos
através dos bojos formados pela Lua, entrando e saindo destes. Se a Lua ficasse parada
o período de maré seria de 24 horas. Como a Lua gira em relação à Terra, um mesmo
ponto na Terra só completa uma volta completa em relação à Lua em 24 horas e 50
minutos, já que 50 minutos é o tempo que um mesmo ponto na Terra leva para percorrer
o que a Lua percorreu em 24 horas (BROWN e PARK, 1999). Assim, o semiperíodo da
maré é de 12 horas e 25 minutos, ou seja, nos locais que possuem duas variações de
maré por dia, este será o tempo entre elas.
Assim como a Lua, o Sol também produz dois bojos de maré. A atração
gravitacional do Sol não varia tanto entre os diferentes pontos da Terra quanto a da Lua,
já que o diâmetro da Terra é pequeno em relação à distância Terra-Sol. Porém a força
geradora do Sol é 46% a da Lua e o seu período é de 24 horas (TRUJILLO e THURMAN,
2011).
Como possuem períodos diferentes, a posição entre os bojos da Lua e do Sol
variam ao longo do tempo, conforme a Lua vai se deslocando em relação à Terra e,
conseqüentemente, em relação ao Sol. Isso faz com que a variação do nível de maré
mude de acordo com a fase da Lua, como mostra a Figura 2.24. Quando os bojos do Sol
e da Lua estão alinhados (Luas cheia e nova) ocorre uma interferência construtiva e eles
se somam, fazendo com que as variações do nível de maré sejam maiores. Chamamos
esses períodos de maiores variações de maré de sizígia. Já quando os bojos estão
perpendiculares entre si ocorre uma interferência destrutiva, fazendo com que as
variações do nível de maré sejam menores. Esses períodos de menores variações são
chamados de maré de quadratura. O ciclo completo leva 29,5 dias, diferente dos 27,3
dias do ciclo lunar, já que a Lua leva mais 2,2 dias para retornar a mesma posição em
relação ao Sol e a Terra (TRUJILLO e THURMAN, 2011).
Assim, os bojos do Sol só “interferem” na maré, que é formada basicamente pelos
dois bojos lunares. Como mencionado anteriormente, esses dois bojos completam uma
volta no planeta em 24 horas e 50 minutos. Se considerarmos que o perímetro da Terra é
de aproximadamente 40.000 km, o que faria com que a onda de maré tivesse 20.000 km
de comprimento, um cálculo simples nos leva a concluir que a velocidade que os bojos de
maré deveriam ter para percorrer essa distância em 24 horas e 50 minutos seria de
aproximadamente 1600 km/h no Equador (TRUJILLO e THURMAN, 2011).
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No entanto, devido ao seu comprimento, a onda de maré se comportará como
uma onda de água rasa4, fazendo com que sua velocidade seja determinada pela
profundidade. Se considerarmos a profundidade média dos oceanos de 3,7 km, a
velocidade média com que a onda de maré se deslocaria seria de apenas
aproximadamente 700 km/h (TRUJILLO e THURMAN, 2011). Fica claro que não existem
dois bojos de maré, mas que estes se partem em grandes unidades de circulação,
chamadas células (TRUJILLO e THURMAN, 2011).
Além disso, as massas continentais também impediriam que os bojos de maré
dessem uma volta completa no planeta. Assim, os fluxos de maré ficam aprisionados nas
bacias oceânicas, delimitadas pelos continentes. Por se tratar de fluxos que percorrem
longas distâncias nos oceanos, eles estão sujeitos a força de Coriolis5.

Figura 2.24: Posição Sol-Terra-Lua e seu efeito na maré. (a) Quando é Lua nova ou cheia os
bojos de maré solar e lunar se alinham, implicando em maiores variações do nível de maré,
as marés de sizígia. (b) Já quando é Lua quarto crescente ou quarto minguante os bojos
estão perpendiculares entre si, gerando menores variações do nível de maré, as marés de
quadratura. Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011

4

Uma onda de água rasa é caracterizada por estar em águas de profundidade ≤ 1/20 do
seu comprimento BROWN e PARK, 1999. Considerando-se o comprimento da onda de maré, ela
se comporta como onda de água rasa ao longo de todas as bacias oceânicas.
5
A força de Coriolis faz com que coisas em movimento na Terra sofram um desvio em sua
trajetória retilínea, para a direita no hemisfério Norte e para a esquerda no hemisfério Sul
(TRUJILLO e THURMAN, 2011).
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A combinação do aprisionamento pelas massas continentais e do efeito da força
de Coriolis leva a formação de pontos e sistemas anfidrômicos. Os pontos anfidrômicos
são pontos com variação mínima do nível de maré, ao redor do qual a onda de maré gira
em determinada bacia oceânica, formando um sistema anfidrômico, como mostrado na
Figura 2.25 (BROWN e PARK, 1999).
A maré em determinada região, portanto, é uma combinação da intensidade de
determinadas componentes harmônicas astronômicas e efeitos locais, como o sistema
anfidrômico a que pertence, amplificação da onda de maré em determinadas regiões
costeiras, entre outros. Sendo assim, para se prever a maré em determinada região
deve-se fazer medições locais do nível de maré e a partir delas fazer uma análise
harmônica e determinar a intensidade de determinadas componentes naquele local
específico. Ainda assim serão observadas diferenças entre a maré prevista e a maré real,
causadas por fenômenos meteorológicos que influenciam no nível do mar. Mesmo assim,
as previsões de maré são extremamente confiáveis e podem ser feitas para longos
períodos no futuro e no passado.

Figura 2.25: Diagrama gerado por computador dos sistemas anfidrômicos para uma única
componente de maré, a semi-diurna M2. As linhas azuis são linhas de mesma variação do
nível de maré e as vermelhas são linhas cotidais, ou seja, linhas de mesmo momento de
maré.Fonte: BROWN e PARK, 1999
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Assim como a variação do nível de maré, as correntes geradas por elas também
são específicas de cada região. Elas possuem a mesma periodicidade das oscilações
verticais e em canais restritos o seu sentido varia de acordo com a maré, em um sentido
na vazante e no outro na enchente. Já em locais mais amplos, como grandes bacias ou
estuários ou ainda em mar aberto, a força de Coriolis faz as correntes mudarem de
direção constantemente, fazendo com que as partículas sigam uma trajetória
aproximadamente elíptica (BROWN e PARK, 1999). Caso a corrente sofra algum
afunilamento ao longo de sua passagem sua velocidade aumentará nesta região,
podendo tornar determinado local especialmente atraente energeticamente.
Conhecendo-se a variação do nível de maré de determinada região e a trajetória
de seu fluxo, podemos saber se esta é adequada ou não para instalação de um
dispositivo de aproveitamento de energia de maré.

2.2.2 Dispositivos de geração de energia de maré
Conforme mostrado anteriormente, as marés possuem três características
importantes: impõem uma variação do nível do mar em curto espaço de tempo (12 ou 6
horas), que pode ser significativa em determinadas regiões; sua variação gera correntes
que podem chegar a 44 km/h em canais restritos (TRUJILLO e THURMAN, 2011); e é
extremamente previsível.
Esta última característica, a previsibilidade, lhe confere um atributo energético
importante, tornando possível saber exatamente quando ela estará disponível em longo
espaço de tempo no futuro, além da certeza de que a maré ocorrerá todos os dias, uma
ou duas vezes por dia, independente de condições climáticas ou fenômenos
meteorológicos. Isso é uma grande vantagem em relação a outras fontes alternativas,
como a energia solar, que pode sofrer com a cobertura de nuvens, e principalmente a
eólica, cuja disponibilidade está diretamente relacionada a condições climáticas.
Tanto a variação do nível de maré quanto as corrente geradas podem ser
utilizadas para gerar energia elétrica, conforme será mostrado a seguir.

2.2.2.1 Energia da variação do nível de maré

O aproveitamento da energia da variação do nível da maré consiste no
represamento de água para que se possa utilizar a energia potencial disponível com o
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desnível de coluna d’água gerado na maré enchente e na maré vazante. Existem duas
formas ligeiramente diferentes de aproveitamento desta energia (BOUD, GRAHAM et al.,
2007):


Barragem de maré  consiste na construção de uma estrutura sólida que
barre por completo o fluxo de água na área, seja ela um estuário, um rio,
entre outros, assim como uma grande hidrelétrica;



Lagoa de maré  também consiste em uma estrutura sólida, no entanto
não se ocupa toda a extensão da bacia (estuário ou rio, por exemplo), mas
somente parte dela. Pode ser também construída offshore.

Na primeira forma, é construída uma barragem, onde são instaladas as turbinas, e
que muitas vezes é usada como ponte para veículos (Figura 2.26).

Figura 2.26: Barragem de La Rance, na França. Energia é gerada tanto na maré enchente (1)
quanto na maré vazante (2). Adaptado de TRUJILLO e THURMAN, 2011
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O reservatório se enche na maré enchente e a água fica aprisionada. Neste ponto,
água pode ser bombeada para dentro do reservatório em períodos de baixa demanda de
energia, especialmente à noite, quando a energia é mais barata, para aumentar o
desnível e, conseqüentemente, o potencial de geração (ROURKE, BOYLE et al., 2010).
Quando, durante a vazante, o nível da maré baixa o suficiente, a água represada é
liberada através das turbinas (Figura 2.26), gerando eletricidade. Assim, quanto maior o
reservatório de água e quanto maior a variação do nível de maré, mais energia será
gerada (SHANAHAN, 2009).
A maré enchente também pode ser usada para gerar energia. Quando a barragem
possui uma turbina de duplo sentido (gera energia nos dois sentidos de fluxo) é possível
gerar energia nos dois fluxos, tanto da vazante quanto da enchente, o que torna possível
a geração de energia duas ou quatro vezes por dia, dependendo do local (Ocean Energy
Systems, 2012).
Devido a sua semelhança com as usinas hidrelétricas, as barragens de maré
utilizam tecnologias maduras e comercialmente disponíveis. Como esta tecnologia já é
comercial, os exemplos desta tecnologia encontram-se na seção 3.1.1.
Além das barragens de maré, que represam parte ou a totalidade de um estuário
(Figura 2.27 (a)), existem as lagoas de maré (do inglês “lagoon”), onde são construídos
represamentos adjacentes à costa (Figura 2.27 (b)) ou ao largo (Figura 2.27 (c)), sem
qualquer contato com a costa (Aquaret, 2012).

Figura 2.27: Possíveis aproveitamentos de energia de variação da altura de maré. (a)
Barragem de maré. (b) Lagoa de maré junto à costa. (c) Lagoa de maré ao largo. Fonte:
Aquaret, 2012

Esta abordagem, além de dispensar a necessidade de um embainhamento natural
da costa, elimina os impactos ambientais causados pelo represamento de um estuário,
como a influência na migração de peixes, os impactos na navegação, entre outros. O
local ideal para construção das lagoas de maré são águas rasas próximas à costa
(ELECTRIC, 2012).
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Ainda não foi construída nenhuma lagoa de maré, mas a empresa que detém a
patente deste modelo, a Tidal Electric (ELECTRIC, 2012), tem alguns projetos no estuário
de Severn, no Reino Unido, que somariam 32,9 TWh por ano, como mostra a Figura
2.28. Nesta figura fica evidente a flexibilidade que as lagoas de maré conferem ao
aproveitamento da energia da variação de altura de maré. Além do projeto no Reino
Unido, o governo da China concedeu apoio a um projeto de 300 MW em águas costeiras
chinesas (ELECTRIC, 2012).

Figura 2.28: Projeto de lagoas de maré para o estuário de Severn, no Reino Unido. Fonte:
ELECTRIC, 2012

2.2.2.2 Energia de correntes de maré

Enquanto o desenvolvimento de represamentos de maré requer grandes
investimentos de tempo e dinheiro em engenharia, a característica modular e incremental
dos equipamentos de energia de correntes atraem o interesse de planejadores e
engenheiros (WEC, 2010).
O aproveitamento de energia de correntes de maré se assemelha à energia
eólica, já que se trata de retirar energia de um fluído em movimento. Como é água é mais
densa do que o ar, as turbinas podem ser menores para produzir a mesma energia. De
fato, muitos sistemas de conversão de energia de correntes de maré parecem turbinas
eólicas, mas estão sujeitas a fluxos reversíveis, cavitação e condições severas, estando
expostos à corrosão, detritos, bioincrustação, entre outros (LEWIS, ESTEFEN et al.,
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2011). No entanto, diferente da energia eólica, o aproveitamento de energia de correntes
de maré ainda não convergiu para um único formato, principalmente devido à grande
variedade de ambientes onde são instalados, com diferentes profundidades e velocidade
de fluxo, o que faz com que alguns dispositivos sejam desenvolvidos para ambientes
específicos. Serão apresentados a seguir alguns exemplos destes dispositivos, além do
exemplo citado na seção 3.1.2.


SeaGen – Marine Current Turbines (MCT, 2012)

Existem duas turbinas diferentes sendo desenvolvidas pela Marine Current
Turbines (MCT), a SeaGen S e a SeaGen U. A primeira delas, a SeaGen S, é um
dispositivo composto por duas turbinas montadas em uma viga, que permite que elas
sejam trazidas acima da superfície da água para manutenção (Figura 2.29).

Figura 2.29: (a) SeaGen com as turbinas emersas. (b) Esquema das turbinas submersas e,
funcionamento. Fonte: (MCT, 2012)

Um equipamento de 1,2 MW está em teste desde 2008 no norte da Irlanda e já
gerou mais de 3 GWh e estão desenvolvendo uma turbina de 2 MW. A empresa planeja
para 2015 a instalação do primeiro arranjo de turbinas do mundo no Reino Unido.
Já a SeaGen U é um dispositivo que está sendo desenvolvido para águas
profundas e é composto por 3 turbinas somando 3 MW de potência (Figura 2.30). Este
dispositivo não terá a viga até a superfície e será fixado ao fundo submarino, com um
mecanismo articulado que permitirá as manutenções na superfície.
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Figura 2.30: Esquema da SeaGen U. Fonte: (MCT, 2012)



OpenHydro tidal technology (OPENHYDRO, 2012)

Esta é uma turbina de “centro aberto” projetada para ser instalada diretamente
sobre o fundo submarino, sendo totalmente invisível à superfície, possibilitando a
navegação6 (Figura 2.31). Um protótipo de 250 kW já passou por testes no EMEC
durante 18 meses, conectado ao grid. A empresa planeja instalar um projeto de
demonstração na Baía de Fundy, no Canadá.

Figura 2.31: Esquema da turbina OpenHydro. Fonte: OPENHYDRO, 2012



Projeto com turbina do tipo Gorlov (eixo vertical) próximo à foz do Amazonas
(ANDERSON, 2006)

6

Não fica clara a profundidade necessária para a instalação deste dispositivo.
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Foi desenvolvido um projeto para desenvolver energia em pequena escala para
populações rurais isoladas próximas à foz do Rio Amazonas (ANDERSON, 2006). Foi
desenvolvida uma turbina pequena e que pode montada, instalada e operada pela
população local (Figura 2.32). Ela é instalada em uma estrutura construída em madeira
que força a passagem da corrente pela turbina conectada a uma polia que gira um
alternador de carro, utilizado como gerador (Figura 2.33).
Não foram encontradas informações mais recentes sobre o projeto.

Figura 2.32: Artesãos locais com a turbina Gorlov. Fonte: ANDERSON, 2006

Figura 2.33: (a) Estrutura onde foi instalada a turbina. (b) Polia conectada à turbina. (c)
Alternador conectado à polia, utilizado como gerador. Fonte: ANDERSON, 2006
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3 POTENCIAL E SITUAÇÃO DE ENERGIAS OCEÂNICAS
Como os oceanos representam 70% da superfície planeta, eles contêm enormes
quantidades de energia. No entanto, existem poucas avaliações do potencial de energias
oceânicas no mundo e menos ainda no Brasil. As estimativas mundiais podem variar
consideravelmente: 7.400 EJ/yr de potencial teórico7 (ROGNER, BARTHEL et al., 2000),
331 EJ/yr de potencial técnico8 até 2050 (KREWITT, NIENHAUS et al., 2009) e somente
7 EJ/yr de estimativa de recurso explorável (SIMS, SCHOCK et al., 2007).
Serão apresentados a seguir o potencial e a situação das energias de maré e de
ondas primeiramente no mundo, seguido de uma avaliação do caso brasileiro.

3.1 NO MUNDO
As tecnologias de energias oceânicas, com exceção de barragens de maré, ainda
estão em estágio pré-comercial de desenvolvimento, seja na fase de pesquisa e
desenvolvimento ou no desenvolvimento de protótipos e estágio de demonstração9
(LEWIS, ESTEFEN et al., 2011). A primeira unidade comercial de aproveitamento de
energia oceânica entrou em operação em 1966 e consiste em uma usina maremotriz
instalada na França, que será descrita na seção 3.1.1. Desde então, apenas algumas
outras usinas maremotrizes e algumas unidades de demonstração de energia de ondas
foram instaladas no mundo. Em 2009, a capacidade instalada adicional foi menos que 10
MW em todo o mundo, totalizando uma capacidade de aproximadamente 300 MW até o
final de 2009 (LEWIS, ESTEFEN et al., 2011).
Apesar de a avaliação dos recursos de energia dos oceanos estar em estágio
preliminar, o potencial teórico dos oceanos excede facilmente as necessidades humanas
de energia, além de os oceanos permitirem outros tipos de aproveitamento, como a
produção de água potável ou provimento de energia térmica (LEWIS, ESTEFEN et al.,

7

O potencial teórico é derivado de parâmetros naturais e climáticos e pode ser determinado com
uma precisão razoável. Representa o limite superior de energia que pode ser produzido por
determinado recurso, baseado em princípios físicos e conhecimento cientifico disponível. Não leva
em consideração perdas de energia no processo de conversão necessário ou qualquer tipo de
barreiras (VERBRUGGEN, MOOMAW et al., 2001).
8
Potencial técnico seria a produção de energia obtida pela implementação completa de
tecnologias ou práticas já demonstradas. Não é feita nenhuma referência explícita a custos,
barreiras ou políticas, mas pode conter restrições práticas (VERBRUGGEN, MOOMAW et al.,
2001).
9
Existe um empreendimento de ondas comercial que foi entregue recentemente, como
será mostrado em 3.1.3.
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2011). Foram feitas relativamente poucas avaliações do potencial técnico das várias
energias oceânicas e este potencial irá variar com o desenvolvimento das tecnologias
(LEWIS, ESTEFEN et al., 2011).
Para cada tecnologia existe uma forma de se calcular o seu potencial, apesar de a
maior parte das avaliações de potencial mundial não deixar claro o método utilizado. São
apresentadas a seguir algumas destas formas, além da situação destas tecnologias no
mundo.

3.1.1 Barragens de maré
No caso de barragens de maré, a energia vem da diferença de altura entre a
coluna d’água dentro e fora da barragem, logo o cálculo baseia-se na energia potencial,
U (RESNICK e HALLIDAY, 1971):

(3-1)

onde

é a massa,

é a aceleração da gravidade e

é a altura, sendo o

resultado dado em Joule ( ).

Para uma represa de maré, baseando-se na equação (3-1), temos que

será

representada pela massa d’água represada, que será função da área do reservatório ( ),
assumindo-se que a área é constante em todas as profundidades, de sua profundidade,
que por sua vez será a variação da altura de maré e da densidade da água ( , que será
considerada igual a 1000 kg/m³). Já

será metade da variação de altura de maré, e

como tal a variação da altura de maré será 2 . Assim, considerando-se uma região de
maré semi-diurna e a variação de maré em aproximadamente 6 horas (apenas uma
subida ou descida de maré) temos que a energia máxima será (PRANDLE, 1984):
EMAX = massa de água x aceleração da gravidade x metade da Δ de maré

(3-2)
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Analisando-se a equação (3-2) nota-se que ela possui, de fato, apenas duas
variáveis,

e , uma vez que as maiores variações de densidade em um estuário não

chegam a 3% (TRUJILLO e THURMAN, 2011). Fica evidente a relação direta da energia
máxima com a área do reservatório ( ): quanto maior o reservatório, maior será a energia
máxima. Nota-se ainda a importância da variação de altura de maré na potência de
determinado local. Mesmo que

represente apenas a metade da variação, este se

encontra ao quadrado, o que faz com que pequenas variações deste parâmetro
imponham importantes diferenças no potencial da área.
Existe ainda outra abordagem que calcula a densidade energética teórica para
determinada variação de altura de maré (MACKAY, 2008). Este cálculo parte da premissa
de que ele é preenchido e esvaziado rapidamente na maré enchente e na vazante,
respectivamente, além de considerar 100% de eficiência. Assim, a potência por unidade
de área será:

(3-3)

A partir da equação (3-3), e considerando-se que seja gerada energia tanto na
maré enchente quanto na maré vazante, tem-se a Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Densidade energética (potência por unidade de área de reservatório). Adaptado
de MACKAY, 2008.

Δ da altura

densidade

de maré

energética

2m

1 W/m²

4m

3 W/m²

6m

7 W/m²

8m

13 W/m²

Baseando-se na Tabela 3.1, para se ter uma potência de 1 GW em uma região
com variação na altura de maré igual a 4 m seria necessário um reservatório de
aproximadamente 333 km², o que é uma área equivalente à da Baía de Guanabara, que
possui 381 km² (SEMADS, 2001), o que é uma área consideravelmente grande para um
estuário, ainda mais levando-se em conta os impactos ambientais. No entanto, se
considerarmos a possibilidade de uma “lagoa de maré” construída offshore esta teria que
ter 10 km de raio, o que pode ser mais viável.
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Vale ressaltar que este é o potencial teórico, considerando que todo o volume de
água gerará energia quatro vezes por dia com 100 % de eficiência, além de
desconsiderar a variação de área com a profundidade10.
O potencial de energia de variação de altura de maré global é estimado em cerca
de 3 TW, com aproximadamente 1 TW disponível em águas relativamente rasas
(CHARLIER, 2003b; CA-OE, 2006). Uma grande vantagem desta forma de energia é a
previsibilidade, que permite saber exatamente quando e quanto de energia estará
disponível. No entanto, devido a sua natureza de variação periódica, a energia de
variação de maré possui um fator de capacidade entre 22 e 35% (CHARLIER, 2003b).
Diferente da abordagem mostrada anteriormente de densidade energética, existe
outra que limita o aproveitamento da energia de variação de altura de maré a áreas com
variação maré superior a 5 m (ETEMADI, EMAMI et al., ; BROWN e PARK, 1999; IEA,
2010). Esta variação mínima reduz o número de regiões nas quais a energia de variação
da altura de maré poderia ser aproveitada, como mostra a Figura 3.1, sendo uma destas
regiões o norte do Brasil.

Figura 3.1: Locais com alturas de maré superio a 5 m. Fonte: FERREIRA, 2007

Devido a suas semelhanças com as usinas hidrelétricas, esta tecnologia possui
grandes vantagens comerciais sobre as demais energias oceânicas, tendo sido até

10

Dependendo da inclinação das margens, a variação da área superficial do reservatório
pode variar consideravelmente com a profundidade. Para que isso não ocorra, as margens devem
possuir inclinação quase vertical, o que não ocorre com freqüência em estuários.
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recentemente a única tecnologia comercial11. Existem algumas plantas em operação no
mundo que serão apresentadas a seguir.
Em 1966 entrou em operação o primeiro projeto de energia oceânica em escala
comercial no mundo, a barragem de maré de La Rance (Figura 3.2), em St. Malo
(BURMAN e WALKER, 2009). Sua construção levou seis anos, e consiste em uma
barragem de 750 m de comprimento, que funciona como uma estrada de grande
circulação (EDF, 2008). Destes 750 m, 390 m são ocupados pela usina, que consiste em
24 turbinas Kaplan de 10 MW, somando 240 MW de potência, a maior em operação no
mundo12, produzindo 540 GWh por ano, o que representa 45% da produção de
eletricidade da região (EDF, 2008; KHAN e BHUYAN, 2009; LALEU, 2009; SHANAHAN,
2009). Ela foi projetada para operar tanto na maré enchente quanto na maré vazante,
mas a operação se mostrou mais eficiente na maré vazante, quando ocorre a maior parte
da operação (60%), com apenas 2 a 6% da operação na enchente (só ocorre quando a
altura da maré é maior do que 12 m), 15 a 20% da operação é dedicada ao
bombeamento de água para o reservatório e no restante do tempo (20%) ocorre o fluxo
livre pela turbina, sendo a maior parte deste do mar em direção ao reservatório (LALEU,
2009).

Figura 3.2: Barragem de La Rance. Na parte inferior da figura encontra-se a usina, em
operação desde 1966. Fonte: EDF, 2012.

11

Foi entregue no final de 2011 o primeiro empreendimento comercial de energia de
ondas, conforme será apresentado na seção 3.1.3.
12
Excetuando-se a barragem do Lago Sihwa, que possui 254 MW de potência, mas não
existem evidências de já esteja em operação, como será mostrado adiante.
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A segunda maior planta em operação encontra-se no Canadá, na Baía de Fundy
desde 1984 e possui uma única turbina Straflo13 de 7,6 m (Figura 3.3) que lhe confere
uma potência de 18 MW (SHANAHAN, 2009). A usina foi construída em um dique de
controle de inundação que já existia no local para demonstração de uma turbina Straflo
de grande diâmetro (PONTES e FALCÃO, 2001). Esta usina (Figura 3.4) produz 80 – 100
MWh por dia (NSP, 2012).

Figura 3.3: Turbina Straflo utilizada na usina de Annapolis. Fonte: FERREIRA, 2007

Figura 3.4: Visão externa, foto aérea e seção transversal da usina de Annapolis. Fonte: NSP,
2012

Existem ainda algumas outras barragens menores em operação no mundo. Na
Rússia existe uma planta de 400 kW em operação intermitente desde 1968 (PONTES e
FALCÃO, 2001; SHANAHAN, 2009). Já na China existem algumas divergências sobre a
capacidade instalada. Existe um consenso de que a maior usina maremotriz seria de
Jiangxia cuja potência instalada estaria entre 3,0 e 3,2 MW (CHARLIER, 2001; PONTES
13

É uma turbina de baixa queda cuja principal inovação é a posição dos pólos geradores,
que se encontram na periferia de seu rotor, o que a torna mais compacta e aumenta a seção de
escoamento, diminuindo os custos de instalação, principalmente os de engenharia civil
(FERREIRA, 2007).
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e FALCÃO, 2001; SHANAHAN, 2009). No entanto, enquanto duas referências afirmam
que a capacidade total instalada é de 5,0 MW (PONTES e FALCÃO, 2001; SHANAHAN,
2009), onde uma delas afirma que este potencial está distribuído em 7 plantas
(SHANAHAN, 2009), uma terceira referência afirma que o potencial total instalado seria
de 7,6 MW distribuídos em 128 pequenas plantas (CHARLIER, 2003b).
Existe uma usina maremotriz em construção que merece ser mencionada, a usina
do Lago Sihwa, na República da Coreia. Ela será a maior do mundo com potência de 254
MW dividida em 10 turbinas bulbo de 25,4 MW, superando a Usina de La Rance, na
França (KOWACO e ECOEYE CO., 2005). A usina está sendo instalada no dique
construído para permitir o isolamento do mar possibilitando a criação de um reservatório
de água doce para agricultura na região. No entanto a água se tornou muito poluída,
tornando necessária a reconexão com o mar para melhorar a circulação de água no lago
e conseqüentemente a qualidade da água. Por estas características optou-se pela
geração apenas na maré enchente, o que permitirá a produção de 552,7 GWh/ano
(KOWACO e ECOEYE CO., 2005). Para viabilizar o empreendimento foi criado um
projeto do Mecanismo do Desenvolvimento Limpo das Nações Unidas (MDL), já que será
evitada a produção 315.440 toneladas de CO2 equivalentes por ano, que foi aprovado e
terá duração de 1 de julho de 2011 a 30 junho de 2018, podendo ser renovado após isso
(UNFCCC, 2012). Apesar de o projeto de MDL indicar o início para 1 de julho de 2011,
não foi encontrada nenhuma confirmação de que esta usina já esteja em operação.

3.1.2 Correntes de maré
Além de aproveitar a variação de altura de maré, também é possível extrair
energia das correntes geradas pelo movimento das águas nas marés enchente e
vazante. Estas velocidades podem ser intensificadas em determinadas regiões onde
ocorre a diminuição da seção por onde o fluxo passa, como a diminuição da largura de
um determinado canal. Em regiões de grandes variações na altura de maré é natural que
se tenham velocidades maiores do que em regiões de menores variações, já que um
maior volume de água será movido no mesmo espaço de tempo.
A densidade energética instantânea teórica do fluxo de um fluido incidente em
uma turbina de corrente de corrente de maré se dá pela seguinte equação (HAGERMAN,
POLAGYE et al., 2006):
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(3-4)

onde
(em m²),
salgada) e

é a potência,

é área transversal de fluxo interceptada pelo dispositivo

é a densidade da água (1000 kg/m³ para água doce e 1025 kg/m³ para água
é a velocidade da corrente (em m/s), sendo o resultado em W/m².

Por se tratar de corrente de maré,

varia ao longo do tempo assim como a maré,

tanto o sentido quanto a velocidade. Durante a maré enchente o fluxo é em direção à
costa e a velocidade varia de zero (estofa da maré vazante) até um máximo, quando
começa a desacelerar até voltar a zero, na estofa de maré enchente, quando muda o
sentido para o oceano (maré vazante) e começa a acelerar novamente, seguindo o
mesmo padrão de variação de velocidade da enchente, já que as marés são cíclicas.
Além disso, como mostra a equação (3-4), a densidade energética varia com o cubo da
velocidade do fluxo, a variável

Assim, pequenas variações na velocidade do fluxo

impõem grandes variações na densidade energética.
A partir da equação (3-4) e considerando-se a densidade da água salgada (1025
kg/m³), tem-se a Tabela 3.2 e a Figura 3.5:
Tabela 3.2: Densidade energética incidente em determinadas velocidades. Adaptado de
HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006

U (m/s)

P/A (W/m²)

0,26

9

0,51

70

0,77

235

1,03

558

1,29

1.090

1,54

1.884

1,80

2.992

2,06

4.466

2,57

8.722

3,09

15.071

3,60

23.933

4,12

35.725
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Figura 3.5: Densidade enrgética incidente em função da velocidade da corrente. Baseado
em HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006

Como as correntes de maré variam consideravelmente ao longo dos ciclos de
maré, ela é caracterizada por uma distribuição de velocidades (Figura 3.6). Uma vez que
a densidade energética está diretamente relacionada ao cubo da velocidade, a densidade
média anual de determinada região não pode ser calculada aplicando-se a velocidade
média na equação (3-4). Devem-se definir as freqüências de ocorrência das velocidades
para que a distribuição de densidades seja calculada e a partir desta defina-se a
densidade média do local. Para o exemplo na Figura 3.6, a velocidade média é igual a
1,2 m/s, o que levaria a uma densidade energética de 0,9 kW/m², enquanto a densidade
média é 2,2 kW/m², consideravelmente maior (HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006).

Figura 3.6: Gráfico de distribuição de velocidades de correntes de maré típico. Adaptado de
HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006
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No entanto, é proposto um método para se calcular a densidade energética a
partir de dados de velocidade superficiais de pico (HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006).
Para isso, assume-se que esses dados representam condições médias (entre a maré de
sizígia e quadratura), e que o histórico de correntes superficiais de um ano pode ser
considerado uma curva senoidal cuja amplitude seria a média destas velocidades. Para
essa curva senoidal a média temporal dos valores absolutos de velocidade ao longo de
um ano seria 63,7% da velocidade de pico. Além disso, o valor médio da velocidade ao
cubo seria 42,4% do cubo da velocidade de pico. Assim, a densidade energética média
anual na superfície foi estimada como a densidade energética de correntes de pico
multiplicada por 0,424. Este método foi considerado apropriado como um indicador dos
recursos de uma área (HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006).
Existe ainda outra abordagem para o cálculo de densidade energética na qual é
considerada a instalação de um parque de turbinas de maré (MACKAY, 2008). Para isso,
assume-se que “maré é como o vento”, considerando-se o comportamento de correntes
de maré em “parques de maré” semelhantemente ao comportamento dos ventos em
parques eólicos, onde pode ser instalado um grande número de turbinas na área,
respeitando-se a distância de 5 vezes o diâmetro da turbina entre os dispositivos, sem
que um interfira no desempenho do outro. Assim tem-se:

(3-5)

onde

é o diâmetro da turbina, considera-se 50% de eficiência desta e o

resultado é em W/m² de área do parque de maré, sendo esta a densidade energética
técnica, já que considera a eficiência do equipamento.

A partir da equação (3-5) tem-se a Tabela 3.3 e a Figura 3.7 (MACKAY, 2008):
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Tabela 3.3: Densidade energética de parque de maré (potência por área do parque de maré).
Adaptado de MACKAY, 2008

U

Parque de maré

(m/s)

(W/m²)

0,5

1

1

8

2

60

3

200

4

500

5

1000

Figura 3.7: (a) corrente de maré ao longo de 21 dias em uma área onde a velocidade máxima
durante o período de sizígia é de 1,5 m/s e durante o período de quadratura é de 0,9 m/s. (b)
potência por unidade de área do parque ao longo de 9 dias de sizígia a quadratura. Ocorrem
picos 4 vezes ao dia e o máximo é cerca de 27 W/m², com média de 6,4 W/m². Adaptado de
MACKAY, 2008
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No entanto, estes potenciais podem ser limitados por questões ambientais. Para
minimizar os efeitos da turbina no ambiente a montante e a jusante de canais,
pesquisadores do Reino Unido estimaram que a extração média anual de energia de
determinado fluxo não deveria ultrapassar 10% a 20% do total disponível (HAGERMAN,
POLAGYE et al., 2006). Já em ambientes onde o fluxo é menos restrito, a extração de
energia

(cinética)

poderia

chegar

a

50%,

sem

impactos

significativos

(BLACK&VEATCHLTD, 2005a).
Apenas uma avaliação do potencial teórico global de energia de correntes de
maré foi encontrada e aponta para um valor estimando em 800 TWh/ano, não tendo sido
informado o método utilizado (SOERENSEN e WEINSTEIN, 2008).
Além disso, uma avaliação do recurso total de energia de corrente de maré no
Reino Unido estima este em aproximadamente 110 TWh/ano, enquanto o recurso
tecnicamente explorável foi estimado em aproximadamente 22 TWh/ano, o que
representaria

metade

do

recurso

tecnicamente

explorável

da

Europa

(BLACK&VEATCHLTD, 2005b). Este mesmo documento estima o recurso tecnicamente
explorável não-europeu conhecido em aproximadamente 120 TWh/ano, o que resultaria
em um recurso tecnicamente explorável global de aproximadamente 165 TWh/ano.
Foi encontrado apenas um dispositivo em fase de teste comercial, a turbina Free
Flow System (Figura 3.8) da empresa Verdant Power. A entidade reguladora de energia
dos Estados Unidos (Federal Energy Regulatory Commission - FERC) concedeu uma
licença comercial piloto de 10 anos para o desenvolvimento de um projeto piloto de 1 MW
no canal leste do East River, em Nova York, que permite a instalação de até 30 turbinas
de classe comercial (Geração 5) (VP, 2012), sendo esta a fase 3 do projeto.
A fase 2 do projeto RITE (Roosevelt Island Tidal Energy) consistiu na instalação
de 6 turbinas, das quais cinco tinham 35 kW de potência (totalizando 175 kW) e uma
equipada com um dinamômetro, no East River em Nova York a uma profundidade entre
10 e 13 metros (AQUARET, 2006; VP, 2012). Estas turbinas forneceram energia para
dois usuários, um supermercado e um estacionamento, totalizando 70 MWh de energia
produzida em 9000 horas de operação sem problemas de qualidade de energia,
apresentando excelente performance hidrodinâmica, mecânica e elétrica, tendo sido o
primeiro parque de maré conectado a um sistema central interligado no mundo. As
turbinas, parecidas com as eólicas, possuem 5 metros de diâmetro com três pás fixas e
uma base giratória e hidrodinâmica, o que possibilita a rotação de 360° de acordo com o
fluxo da corrente, viabilizando a geração tanto na maré vazante quanto na enchente
(AQUARET, 2006; VP, 2012).
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Apesar de se tratar de uma licença comercial para um projeto piloto, este já é um
primeiro passo em direção a viabilização comercial desta tecnologia.

Figura 3.8: (a) Turbina Free Flow System. (b) Instalação de uma turbina no East River na
fase de teste, em 2006. Fonte:VP, 2012

3.1.3 Ondas
Quanto à energia de ondas, ela é composta de duas formas: energia potencial,
resultante do deslocamento da superfície livre, e energia cinética, resultante da
movimentação das partículas do fluído (DEAN e DALRYMPLE, 1991).
A energia potencial é o resultado do deslocamento de uma massa de sua posição
de equilíbrio em relação ao campo gravitacional. Assim, a energia potencial média de
uma onda senoidal (Figura 3.9) por unidade de área superficial de uma pequena coluna
de fluído de massa

, é (DEAN e DALRYMPLE, 1991):

(3-6)

onde

é o centro de gravidade da massa (equação (3-7)) e,

é a massa

diferencial por unidade de comprimento (equação (3-8)).
(3-7)
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(3-8)

onde

é a profundidade local e

é a elevação da superfície do mar representada

por:

(3-9)

onde

e

, para uma onda de comprimento L, período T e altura

H.

Figura 3.9: Esquema de uma onda senoidal. Fonte: DEAN e DALRYMPLE, 1991

A energia potencial sobre um comprimento de onda (L) para uma onda
progressiva de altura H é (DEAN e DALRYMPLE, 1991):
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(3-10)

Substituindo

e integrando a equação (3-10) (detalhes dos cálculos em

CARVALHO, 2010) tem-se:

(3-11)

Como a energia potencial é calculada pela diferença de energia potencial na
superfície com (segundo termo da soma na equação (3-11) e sem onda (primeiro termo
da soma na equação (3-11)), podemos desconsiderar a primeira, resultando em:

(3-12)

Já a energia cinética (associada ao movimento do fluído) para uma parcela de
fluído de massa

é (DEAN e DALRYMPLE, 1991):

(3-13)

Para encontrar a energia cinética média por unidade de área superficial, a
equação (3-13) deve ser integrada sobre uma profundidade e por um comprimento de
onda (DEAN e DALRYMPLE, 1991):

(3-14)

A partir da teoria linear são definidas as velocidades horizontal
e vertical

(equação (3-15)

(equação (3-16)) (DEAN e DALRYMPLE, 1991):

(3-15)
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(3-16)

Substituindo

e

na equação (3-14) e integrando tem-se (detalhes dos cálculos

em CARVALHO, 2010):

(3-17)

Observa-se que a energia cinética é igual à energia potencial, o que é uma
característica de sistemas conservativos. A energia total por unidade de área superficial é
igual à soma de

e

:

(3-18)

O fluxo de energia transmitido por uma onda por unidade de comprimento
(largura) é (CORNETT, 2008):

(3-19)

onde

é a velocidade de grupo, definida como:

(3-20)

onde

, que representa a velocidade de onda, ou celeridade.

O comprimento de onda, a profundidade e o período estão relacionados pela
equação de dispersão (CORNETT, 2008):

(3-21)
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Em águas profundas (

)

e

, logo:

(3-22)

O estado de mar real é freqüentemente descrito como a soma de um grande
número de ondas regulares que possuem diferentes freqüências, amplitudes e direções.
Essa mistura é comumente descrita pela variação espectral da função de densidade ou o
espectro de onda 2D

. Neste caso, a energia transmitida por unidade de

comprimento pode ser escrita como (CORNETT, 2008):

(3-23)

onde:

(3-24)

A energia de onda por unidade de comprimento transmitida por ondas irregulares
pode ser aproximada como (CORNETT, 2008):

(3-25)

onde

é o período de energia e

) é a velocidade de grupo de período

e

profundidade . O período de energia de um estado de mar é definido em termos de
momentos espectrais como (CORNETT, 2008):
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(3-26)

Em águas profundas a expressão para energia transmitida por unidade de
comprimento pode ser simplificada como (CORNETT, 2008):

(3-27)

onde

é a altura significativa de onda (média de altura de 1/3 das ondas mais

altas) e o resultado é dado em W/m.

Substituindo

(1025 kg/m³) e

(9,8 m/s²) na equação (3-27), a energia de onda

pode ser estimada por (ESTEFEN, FERNANDES et al., 2003):

(3-28)

Observando-se esta equação fica evidente a importância da altura da onda em
seu potencial energético, já que este parâmetro se encontra elevado ao quadrado, onde
pequenas variações na altura podem impor variações significativas em sua energia.
Foram realizadas algumas estimativas do potencial mundial dos oceanos,
sugerindo que o recurso global esteja entre 1 e 10 TW (TRUJILLO e THURMAN, 2011).
ESTEFEN, FERNANDES et al., 2003) afirmam que a energia de ondas em todo o mundo
está estimada em 1TW, enquanto CRUZ e SARMENTO, 2004) afirmam que o recurso
global ronda os 2TW.
Existe ainda um estudo que avalia não só o potencial global de energia de ondas
como sua sazonalidade (MØRK, BARSTOW et al., 2010). Neste estudo foram avaliados,
por região do globo, o potencial global teórico bruto, o potencial teórico global excluindo
as áreas com potencial menor do que 5 kW/m, e o que é chamado de potencial líquido,
onde além das regiões com potencial menor do que 5 kW/m também são excluídas as
regiões cobertas por gelo (Tabela 3.4).
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Tabela 3.4: Potencial teórico global e regional de energia de ondas (em GW). A coluna da
esquerda apresenta o potencial bruto, a coluna do meio apresenta o potencial excluindo as
áreas com potencial menor do que 5 kW/m e a coluna da direita apresenta o líquido, onde
também são excluídas as regiões cobertas por gelo. Adaptado de MØRK, BARSTOW et al.,
2010

REGIÃO
Europa (N and W)
Mar Báltico
Rússia Européia
Mediterrâneo
Arquipélagos do
Atlântico Norte
América do Norte (E)
América do Norte (O)
Groelândia
América Central
América do Sul (E)
América do Sul (O)
Norte da África
Meio-oeste da África
África (S)
África ( E)
Ásia (E)
Ásia (SE) e
Melanésia
Ásia (O e S)
Rússia Asiática
Austrália e Nova
Zelândia
Polinésia
TOTAL

P bruto
381
15
37
75
111

P
371
4
22
37
111

P líquido
286
1
3
37
111

115
273
103
180
206
325
40
77
178
133
173
356

103
265
99
171
203
324
40
77
178
133
164
283

35
207
3
171
202
324
40
77
178
127
157
283

100
172
590

90
162
574

84
23
574

63
3702

63
3475

63
2985

Assim, o potencial teórico global líquido está em torno de 3 TW e distribuído como
mostra a Figura 3.10. Foi avaliada ainda a sazonalidade do recurso através da razão
entre o potencial mínimo mensal e a média anual, onde maiores porcentagens
representam menores variações anuais (Figura 3.11).
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Figura 3.10: Potencial teórico líquido. Fonte: MØRK, BARSTOW et al., 2010

Figura 3.11: Sazonalidade do potencial teórico líquido, representada pela razão entre o
mínimo mensal e a média anual. Fonte: MØRK, BARSTOW et al., 2010

As áreas de maior potencial encontram-se entre as latitudes de 30° e 60° em
ambos os hemisférios devido a tempestades extratropicais (PONTES e FALCÃO, 2001;
LEWIS, ESTEFEN et al., 2011), principalmente nas bordas oeste dos continentes, já que
tratam-se das latitudes de ventos de oeste (Figura 3.10). Outro aspecto relevante do
recurso é a sazonalidade, que é maior no hemisfério norte (MØRK, BARSTOW et al.,
2010; LEWIS, ESTEFEN et al., 2011), ocorrendo climas de ondas mais estáveis nas
regiões tropicais, onde prevalecem os ventos alísios (PONTES e FALCÃO, 2001;
CORNETT, 2008), como pode ser observado na Figura 3.11.
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Dentre as energias dos oceanos, o aproveitamento de energia das ondas é aquele
que apresenta um dos maiores números de dispositivos em desenvolvimento, inclusive
os citados na seção 2.1.2., e alguns destes dispositivos já estão ou passaram por testes
em protótipo de tamanho real no mar, mas ainda em fase pré-comercial.
Somente em 2011 foi entregue a primeira planta comercial de energia de ondas.
Trata-se de uma unidade de coluna de água oscilante da empresa Voith Hydro Wavegen
que foi vendida para a Ente Vasco de la Energía – Basque Energy Board em um contrato
de 1 milhão de libras e projetado para uma vida útil de 25 anos (WAVEGEN, 2012). A
unidade possui 300 kW de potência distribuídos em 16 turbinas Wells e foi instalada em
um quebra-mar no porto de Mutriku (WAVEGEN, 2009).

Figura 3.12: Visão externa (a) e interna (b) da planta comercial de energia de ondas no porto
de Mutriku. Fonte: WAVEGEN, 2012
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3.2 BRASIL
O Brasil é um país de dimensões continentais que possui 8.500 km de linha de
costa e aproximadamente um terço da população brasileira vive a beira-mar e, se
considerarmos a faixa de 200 km da costa, esse número sobe para quase metade da
população. Além disso, é também nessa região que se encontram as instalações
industriais mais importantes do país. (FREIRE(COORD.), 2002). Devido a suas
características oceanográficas é esperado que o litoral brasileiro apresente potencial de
energias oceânicas menores do que outras partes do mundo. Considerando-se energia
de ondas, por exemplo, a maior parte do litoral brasileiro está localizada em áreas de
menor altura significativas se comparado com a Europa, já que as condições climáticas
são bem diferentes.
A seguir será realizada uma avaliação do potencial energético das marés, tanto da
variação de altura quanto de correntes, e de ondas para o Brasil baseando-se nas
poucas referências disponíveis.

3.2.1 Barragens de maré
As amplitudes de maré encontradas na costa do Brasil são menores do que as
encontradas em determinados pontos da Europa, onde a variação de altura de maré
pode chegar a 14 m no estuário de Severn, no Reino Unido, a segunda maior variação do
mundo (KERR, 2007).
No entanto, variações de altura de maré maiores que 6 m são observados mais
freqüentemente no Maranhão. Existem ainda dois picos de variação no Amapá, um de 8
m na estação de Santa Maria do Cocal, na foz do Igarapé do Cocal, e outro de 11 m, na
estação de Igarapé do Inferno, na Ilha de Maracá (VELLOZO e ALVES, 2006). Como
mostrado na
Figura 3.13, as maiores variações de altura de maré se encontram no litoral norte
e parte do nordeste.
Além disso, devido às pequenas latitudes das regiões norte e nordeste, estas
áreas possuem menor influência de fenômenos metereológicos, diferentemente da
Europa e até mesmo região sul do Brasil, o que faz com que a maré seja
predominantemente astronômica, aproximando a maré real da prevista (FERREIRA,
2007).
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Figura 3.13: Variação da altura de maré na costa do Brasil (“Amplitude de maré” na figura,
termo constantemente usado para se referir à variação de altura de maré). As linhas
vermelhas representam as faixas de latitude onde ocorrem as principais mudanças na
variação. Fonte: VELLOZO e ALVES, 2006

Na década de 1970 foi finalizada a construção de uma barragem no estuário de
Bacanga (Figura 3.14), litoral do Maranhão, para reduzir a distância entre São Luís e o
porto de Itaqui (FERREIRA e ESTEFEN, 2009). Esta barragem ainda tinha como objetivo
“promover o saneamento e recuperação de uma extensa área a montante da obra de do
barramento, através da submersão permanente dos manguezais e do lodo que, antes da
construção da barragem, emergiam periodicamente quando da ocorrência das baixamares” (SONDOTÉCNICA, 1981b). Como o local possui variações de altura de maré que
podem chegar a 6,5 m, surgiu o interesse na implantação de um aproveitamento
energético de marés, mas o projeto não foi implementado por restrições econômicas e
técnicas (FERREIRA, 2007).
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Figura 3.14: Fotografia do estuário de Bacanga, com o estuário na parte superior e o mar na
parte inferior, estando a barragem à direita, na porção mais estreita entre o estuário e o
mar. Fonte: acervo pessoal

O projeto da barragem compreendeu um maciço de solo e um vertedouro lateral
de concreto com três vãos munidos de comportas, situados na margem esquerda do rio
(SONDOTÉCNICA, 1981b). No entanto, a operação da barragem não obedeceu às
condições estabelecidas no projeto, que determinavam que o nível máximo de preamar
deveria ser mantido para a inundação permanente da área a montante da barragem,
tendo sido mantido o nível da água na cota de 2,5 m, o que possibilitou a ocupação
urbana de terras antes submersas nas marés altas. Esta ocupação foi impulsionada em
1973 pela construção da Avenida Presidente Médici, que possui alguns trechos abaixo da
cota de 6,0 m (SONDOTÉCNICA, 1981b). A manutenção do nível da água a montante da
barragem levou ao rompimento, e o carreamento para dentro da barragem, da comporta
do vão central na ocasião de uma maré alta que superou o coroamento das comportas.
Até 1980/81 o vão central se encontrava livre, proporcionando o enchimento
descontroladamente do reservatório (SONDOTÉCNICA, 1981b).
Assim, o reservatório inicialmente planejado na década de 1970 se encontra
limitado devido à ocupação urbana, preenchimento do reservatório e do estuário
adjacente à barragem por sedimentos e deterioração das estruturas originais. Atualmente
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a altura máxima atingida na enchente é de 4,5 m e o nível do reservatório não pode ser
inferior a 2,5 m, para permitir atividades pesqueiras (FERREIRA e ESTEFEN, 2009).
Os autores não deixam claro como este nível máximo é mantido, uma vez que a
maré continua a variar independentemente da ocupação das margens do estuário,
chegando a 6,5 m. Em visita à barragem, em 2011, foi observada uma comporta em
funcionamento e uma laje que fica exposta na maré baixa (Figura 3.15). Foi observado
ainda que apenas um dos três vãos ainda possui uma comporta, enquanto os dois outros
vãos do vertedouro foram permanentemente obstruídos, conforme mostra a Figura 3.16,
provavelmente para evitar a inundação de áreas urbanas durante marés altas na
ausência de comportas, após o incidente de 1976, descrito anteriormente.

Figura 3.15: (A) Visão do lado externo da barragem do Bacanga mostrando a comporta na
que se encontra operando. (B) Visão interna da barragem mostrando a laje que impede o
esvaziamento completo do reservatório. Fonte: acervo pessoal
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Figura 3.16: (A) Detalhe da comporta remanescente na barragem; (B) Detalhe da obstrução
do vão central; (C) Vista do primeiro vão, à esquerda, do vão central, seguido do terceiro
vão, também obstruído. Fonte: acervo pessoal

No projeto original, a altura máxima atingida na enchente seria igual à da maré, ou
seja, 6,5 m, e o reservatório poderia ser totalmente esvaziado, o que levaria a um
potencial teórico estimado entre 27 e 34 MW. As novas condições impostas limitam o
potencial teórico máximo a 3,14 MW (FERREIRA e ESTEFEN, 2009).
Afora o estuário do Bacanga, o litoral norte do Brasil (Amapá, Pará e Maranhão)
possui outros estuários com potencial de geração de energia através de barragens de
maré. No final da década de 1970, início da década de 1980, a Eletrobrás solicitou um
estudo sobre o potencial energético de marés no litoral norte Brasil, que incluía o projeto
piloto da barragem do Bacanga (SONDOTÉCNICA, 1981a; b14). Neste estudo, foram
encontradas 41 baías (exclusive a do Bacanga) que totalizam uma área de 5.000 km² e
um potencial de 27 GW, que pode ser considerado o potencial técnico de 1980, já a
púnica tecnologia disponível eram as barragens em estuários. A variação de altura de

14

A pesquisa produziu 7 relatórios, mas só foi possível acessar aos dois citados.
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maré nas baías variou de 3,7 a 8,0 m (com média de 4,4 m), enquanto a área por baía
variou de 15 a 616 km². Já a potência instalada variou de 60 a 4.912 MW. Ainda segundo
o estudo, energia produzida pelas 41 baías seria de aproximadamente 72.000 GWh/ano,
considerando-se um fator de capacidade de 34%.
É importante destacar que, assim como ocorreram mudanças que diminuíram o
potencial de geração no estuário do Bacanga, podem ter ocorrido mudanças em algumas
destas 41 baías ao longo dos 30 anos decorridos deste o estudo. Para que isto fosse
verificado, seriam necessárias informação específicas de cada região, que não estão
disponíveis, fragilizando quaisquer estimativas.
À luz de novas propostas de aproveitamento de energia da variação de altura de
maré, mais especificamente das barragens offshore, surge um novo potencial que não
está incluído no estudo de 1980. Ao se considerar a variação de altura de maré média
encontrada de 4,4 m e relembrando o cálculo efetuado na seção 3.1.1, estes mesmos 27
GW seriam alcançados com a construção de 27 reservatórios de 10 km de raio ou
apenas um com 40 km de raio. Caso sejam consideradas as marés médias locais, o norte
do Amapá apresenta variação média igual a 8 m, o que faz com que um reservatório com
menos de 80 km², ou um reservatório circular de apenas 5 km de raio possua 1 GW de
potencia. Caso fosse possível a construção de um reservatório com os mesmos 333 km²
nesta região, este teria não um, mas 4,3 GW de potência.
No entanto, para que fosse determinado o potencial teórico exato de barragens
offshore de maré seria necessário saber toda a área disponível para construção de
barragens, onde deveria ser considerada a profundidade, e suas respectivas variações
de altura de maré, dados estes não disponíveis. Já para se determinar o potencial técnico
atual de maré deveria ser considerada a área de barragem tecnicamente viável de ser
construída, dado este também não disponível.
Assim, não foi possível determinar nem o potencial teórico nem o potencial técnico
atual, enquanto o potencial técnico em 1980, segundo a literatura consultada, seria da
ordem de grandeza de 30 GW. No entanto, provavelmente este número se encontre entre
15 GW (ESTEFEN, 2012) e aproximadamente 30 GW (ESTEFEN, 2008).

3.2.2 Correntes de Maré
As correntes de maré são uma conseqüência, mas não são, necessariamente,
diretamente proporcionais à variação de altura de maré. Assim, regiões com variações de
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altura de maré menores que as encontradas na região norte do pais podem apresentar
grandes velocidades de correntes de maré (FERREIRA, 2007).
No Brasil, o Rio Amazonas é conhecido por suas correntes de maré, onde são
observadas variações de maré até 800 km rio adentro (CHARLIER, 2003a). As correntes
próximas à foz do Rio Amazonas podem chegar a 2,5 m/s (GEYER, BEARDSLEY et al.,
1996). Utilizando-se esta velocidade como velocidade de pico e baseando-se na tabela e
metodologia apresentadas na seção 3.1.2 (HAGERMAN, POLAGYE et al., 2006), tem-se
que a densidade energética teórica para a velocidade de pico seria de aproximadamente
8.700 W/m² de turbina. Multiplicando-se este valor por 0,424 tem-se que a densidade
seria de 3.690 W/m². Se for utilizada uma turbina de 6 m de diâmetro, ou
aproximadamente 30 m², cada turbina poderia gerar aproximadamente 111 kW de
potência.
Se for utilizada a metodologia que calcula a densidade energética técnica de um
parque de maré (MACKAY, 2008), estas velocidades de maré produziriam uma
densidade de 125 W/m² de parque. Assim, para uma área de 10.000 m², ou uma área de
100 m por 100 m, o potencial técnico seria de 1.250 kW. Vale ressaltar que esta
metodologia já considera uma eficiência de 50 %.
No entanto, para se definir o potencial total do Brasil seriam necessários dados
específicos de diversas regiões do litoral, que não foram encontradas. Além disso, no
exemplo abordado anteriormente, a foz do Rio Amazonas possui uma característica que
pode dificultar a instalação de turbinas de correntes de maré, que é a baixa profundidade,
onde a 125 km a coluna d’água pode ter em torno de 9 m (GARCIA-NETO, 2011), o que
trás limitações tecnológicas, já que a maior parte das tecnologias é desenvolvida para
águas de maior profundidade. Portanto, seriam necessários estudos específicos, não só
para que um potencial de energia de correntes de maré seja definido, mas também para
que se encontre ou até mesmo se desenvolva uma tecnologia apropriada para a região.

3.2.3 Ondas
Para a análise do potencial teórico de energia de ondas poucas bibliografias de
potencial ao longo do litoral brasileiro estão disponíveis. A mais completa é CARVALHO,
2010, onde são utilizados dados de campo de ventos entre os anos de 1997 e 2009 e a
partir destes são simulados os campos de onda através do modelo numérico
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WAVEWATCH III15. O trabalho possui 10 áreas, a primeira compreendendo o litoral da
Argentina e Uruguai, e o litoral brasileiro foi dividido em outras nove áreas de acordo com
as características oceanográficas. Neste trabalho serão consideradas apenas as áreas
no território nacional, isto é, áreas de 2 a 10, e para calcular os potenciais serão
utilizadas as médias anuais apresentadas a seguir:


A área 2 compreende os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, onde a média de energia atinge 20kW/m entre os meses de maio
e setembro, com média acima de 15 kW/m entre abril e setembro (Figura
3.17). Já nos meses de verão e primavera as médias mensais diminuem,
mas mantém-se acima de 10 kW/m. A média anual da área é de
15,14kW/m.

Figura 3.17: Médias mensais de energia de ondas para a área 2, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 3 se estende da costa de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, onde
as médias mensais foram em torno de 15 kW/m entre os meses de maio e
setembro, com os maiores valores nestes dois meses (Figura 3.18). A
energia diminui nos meses de verão, apresentando médias abaixo de 10
kW/m. A média anual é 12,73 kW/m.

15

É um modelo espectral de previsão de ondas de terceira geração, desenvolvido pela
National Oceanic and Atmospheric administration (NOAA)/National Centers for Environmental
Prediction (NCEP), do qual pode-se obter a altura significativa, período de pico e direção como
uma relação do espectro (CARVALHO, 2010).
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Figura 3.18: Médias mensais de energia de ondas para a área 3, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 4 abrange apenas o litoral do Rio de Janeiro, com médias mensais
de 15 kW/m entre os meses de maio e setembro, com valores máximos
em torno de 18 kW/m, enquanto os demais meses apresentaram valores
menores, com médias abaixo de 10 kW/m entre janeiro e março (Figura
3.19). A média anual para a área é igual a 13,9 kW/m.

Figura 3.19: Médias mensais de energia de ondas para a área 4, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 5 compreende o norte do litoral fluminense e a região centro-sul do
litoral do Espírito Santo e apresentou resultados semelhantes à área 4,
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com 15 kW/m entre maio e setembro e médias menores que 10 kW/m
entre janeiro e março (Figura 3.20). No entanto a média anual é igual a
13,1 kW/m.

Figura 3.20: Médias mensais de energia de ondas para a área 5, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 6 abrange a região centro-norte do Espírito Santo, o litoral da
Bahia, e a região sul de Sergipe. Nesta área as médias mensais de maio a
setembro apresentaram valores entre 10 e 15 kW/m, enquanto os demais
meses apresentaram valores inferiores a 10 kW/m (Figura 3.21). A média
anual é de 9,8 kW/m.

Figura 3.21: Médias mensais de energia de ondas para a área 6, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010
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A área 7 se estende do Sergipe ao Rio Grande do Norte (passando por
Alagoas, Pernambuco e Paraíba), onde a energia variou de 9 kW/m em
fevereiro e aumento até atingir o máximo de 17 kW/m, em agosto, voltando
a decrescer até fevereiro novamente (Figura 3.22). A média anual é de
12,2 kW/m.

Figura 3.22: Médias mensais de energia de ondas para a área 7, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 8 engloba os litorais do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Esta
área apresentou os menores valores, entre 6 kW/m e 13 kW/m, com os
maiores valores nos meses de primavera e verão, acima de 10 kW/m, e o
máximo em janeiro (Figura 3.23). A média anual da área é igual a 7,5
kW/m.
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Figura 3.23: Médias mensais de energia de ondas para a área 8, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 9 compreende o litoral do Maranhão e parte do paraense, onde as
médias mensais de energia ficam menores do que 10 kW/m entre os
meses de maio e novembro, tendo os meses de inverno os valores mais
baixos. Já nos outros meses as médias ficam acima dos 10 kW/m, ficando
em torno de 15 kW/m entre janeiro e março (Figura 3.24). A média anual é
igual a 8,3 kW/m.

Figura 3.24: Médias mensais de energia de ondas para a área 9, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010



A área 10 compreende o litoral do Pará e do Amapá, além de Guiana
Francesa e parte do Suriname. Esta região possui energia acima de 15
kW/m nos meses de verão, apresentando valor máximo de 18 kW/m em
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fevereiro e valores menores nos demais meses (Figura 3.25). A média
anual é de 11,1 kW/m.

Figura 3.25: Médias mensais de energia de ondas para a área 10, em kW/m. Fonte:
CARVALHO, 2010

Já BESERRA, 2007 consistiu de uma campanha no do Ceará, em Pecém, a 60
km de Fortaleza, com um ondógrafo fundeado a 3 km do litoral em uma profundidade
média de 17 m. As medições ocorreram por 22 meses (1997 - 1998), com medições
durante 20 minutos a cada 3 horas, totalizando 8 medições por dia. Os resultados
mostraram que, para o período analisado, a área apresentou potências médias mensais
entre 6 kW/m e 11 kW/m, com média anual da ordem de 7,7 kW/m.
O potencial médio anual obtido por BESERRA, 2007 com medições locais, igual a
7,7 kW/m, é bem próximo do número obtido por CARVALHO, 2010 com modelagem, que
foi igual a 7,5 kW/m, o que demonstra que a modelagem se aproxima bastante da
realidade.
Existe ainda uma terceira referência sobre energia de ondas no Brasil (SOUZA,
201116), onde o potencial médio anual para o litoral brasileiro variaria entre 15 kW/m e 25
kW/m, com exceção da região sul, onde o potencial médio seria entre 25 kW/m e 30
kW/m, sem mais detalhes ou informações locais. Além disso, não fica clara a origem nem
os métodos para obtenção destes resultados. Estes números foram utilizados nos
cálculos de potencial teórico realizados nesta dissertação, e, para isso, foi feita uma
correlação entre os valores dos dois autores (CARVALHO, 2010; SOUZA, 2011), tanto
para o sul quanto para o resto do país como mostra a Tabela 3.5:
16

Souza (2011) cita EONDAS (2009), que seria o relatório final de um projeto de FURG e
PETROBRAS de circulação restrita.
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Tabela 3.5: Potencial teórico de energia de ondas para o litoral brasileiro por estado e total

Extensão do
litoral (km)
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina

17

Potencial local
Potencial local
Potencial
Potencial
(kW/m)
(kW/m) Souza,
total (GW)
total (GW)
Carvalho, 2010
2011

610

15,14

9,24

30,00

18,30

561

15,14

8,49

30,00

16,83

Paraná

100

12,73

1,27

25,00

2,50

São Paulo

700

12,73

8,91

25,00

17,50

Rio de Janeiro

850

13,90

11,82

25,00

21,25

Espírito Santo

410

13,10

5,37

25,00

10,25

Bahia

1181

9,80

11,57

15,00

17,72

Sergipe

163

12,20

1,99

20,00

3,26

Alagoas

228

12,20

2,78

20,00

4,56

Pernambuco

187

12,20

2,28

20,00

3,74

Paraíba
Rio Grande do
Norte
Ceará

138

12,20

1,68

20,00

2,76

400

12,20

4,88

20,00

8,00

573

7,50

4,30

15,00

8,60

Piauí

66

7,50

0,50

15,00

0,99

Maranhão

640

8,30

5,31

15,00

9,60

Pará

650

11,10

7,22

20,00

13,00

Amapá

300

11,10

3,33

20,00

6,00

Total

775718

90,94

164,85

Observando-se a Tabela 3.5, fica evidente a diferença entre as duas referências.
Enquanto o potencial teórico para o litoral brasileiro baseado em CARVALHO, 2010 seria
em torno de 91 GW, o número obtido baseado em SOUZA, 2011 seria em torno de 165
GW, o que representa aproximadamente 80% a mais. Este potencial não apresentará
mudança com o desenvolvimento da tecnologia, já que se trata do potencial teórico e
seria a energia máxima que pode ser extraída das ondas em determinada região. Este
17

Os dados de extensão do litoral foram obtidos em diversas fontes (RODRIGUES,
FRANCO et al., 2004; FILHO, 2005; PEREIRA, COELHO et al., 2008; VANHONI e MENDONÇA,
2008; FONSECA, VILAR et al., 2009; IDA, 2009; SOUSA, ARAUJO et al., 2009; SANTOS-FILHO,
JR et al., 2010; IMA/AL, 2012; MMA, 2012; SEAMA, 2012; BAHIA, 2008)
18
Este valor difere do citado anteriormente pois foram utilizados valores de extensão do
litoral por estado, onde provavelmente foram utilizados diferentes métodos de cálculos, o que pode
incluir mais ou menos embainhamentos da linha de costa.
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potencial só mudaria se as forçantes climáticas responsáveis pela geração de ondas em
determinada região mudassem, o que pode ocorrer com as mudanças climáticas. Como
as ondas são geradas pelos ventos que sopram em determinada região, um aumento de
20% na velocidade do vento leva a um aumento de aproximadamente 44% da altura
média de onda, aumentando em 133% a energia disponível, enquanto o oposto levaria a
uma diminuição de 67% da energia disponível (HARRISON e WALLACE, 2005).
Outro aspecto disponível para análise energética das ondas é o fator de
capacidade. Como a costa brasileira apresenta uma boa regularidade de ondas, o fator
de capacidade presente é relativamente alto, variando de 45% a 75% no sentido sulnorte, com uma média nacional de 58% e 70% no Ceará (BESERRA, 2007). Estes
valores são consideravelmente mais elevados que os fatores de capacidade da energia
eólica presentes no Atlas Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001), no qual os valores se
encontram entre 13 e 35%, podendo chegar a 48% no Rio Grande do Norte (SILVA,
2011). O fator de capacidade, que pode chegar a 70%, e a previsibilidade das ondas,
conferem às ondas características energéticas muito favoráveis.
Utilizando-se o fator de capacidade médio de ondas e o potencial de 91 GW
(CARVALHO, 2010), seriam gerados 462 TWh por ano. Vale ressaltar que este número
nunca será atingido, já que seria impossível instalar dispositivos ao longo de toda a costa.
No entanto, se apenas 1% do potencial de energia de ondas for utilizado, isto equivaleria
à mesma energia produzida por aproximadamente 950 MW de potência média instalada
em hidrelétricas no Brasil.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS
FUTUROS
Neste trabalho foi investigado o potencial de energia de ondas e de maré no
Brasil, através de uma revisão da bibliografia existente, além de estimativas da própria
autora. Esta foi a primeira dificuldade encontrada, pois o número de referências
específicas para o Brasil é muito limitado, não possibilitando uma ampla comparação de
dados, restringindo os resultados. Ainda assim foi possível fazer um levantamento da
ordem de grandeza do potencial destas energias no país.
O potencial técnico em 1980 de barragens de maré no Brasil era de
aproximadamente 30 GW. Este potencial foi determinado através de dados da década de
1980 e pode ter se modificado ao longo das três décadas que se passaram desde então,
além de apresentarem sérias restrições ambientais ao represamento de estuários. No
entanto, a possibilidade de instalação de lagoas de maré offshore representa uma
alternativa às barragens de maré, podendo, inclusive, levar a um incremento deste
potencial, já que a área de reservatório possui menos restrições. Para que os potenciais
atuais fossem determinados seriam necessários levantamentos de dados que
possibilitassem estes cálculos, como variações de maré a determinadas distâncias da
costa, por exemplo.
Não foi possível determinar o potencial de correntes de maré. No entanto, alguns
dados encontrados demonstram que o litoral do Brasil pode possuir um potencial
considerável, que não deveria ser negligenciado. Para isso, recomenda-se que sejam
feitos levantamentos de dados específicos com este objetivo. Outra dificuldade da
utilização desta tecnologia no Brasil é a disponibilidade de dispositivos, tendo sido
encontrada apenas uma tecnologia específica para o caso brasileiro. Os equipamentos
desenvolvidos para a Europa, por exemplo, são dimensionados para locais com
profundidade de no mínimo duas vezes as encontradas na foz do Rio Amazonas, um dos
locais julgados como potencialmente favoráveis a esta tecnologia.
O potencial teórico de energia de ondas encontra-se, segundo os dados obtidos,
entre 90 e 165 GW. Este potencial teórico só sofreria alguma alteração caso ocorram
mudanças nas condições climáticas que levem a mudanças no clima de ondas. Além
disso, dado que as ondas possuem um fator de capacidade consideravelmente alto no
Brasil, maior do que o de outras energias renováveis, como da eólica, por exemplo. No
futuro isto poderá se transformar em um grande potencial técnico e, eventualmente até,
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na medida em que as tecnologias de aproveitamento de ondas avancem e se tornem
mais baratas, em um grande potencial econômico também..
Vale mencionar que as tecnologias de energia de ondas desenvolvidas mundo
afora, como o Pelamis, não são recomendadas para o litoral brasileiro, já que são
dimensionadas para climas de ondas mais intensos. Sua instalação em nosso litoral
implicaria em um potencial ocioso, o que levaria a grandes custos excedentes. Alguns
outros custos também seriam, provavelmente, muito diferentes, como os custos com as
fundações e ancoramento e de operação e manutenção, uma vez que o clima de ondas
no Brasil, à exceção da região sul, mostra-se consideravelmente mais ameno se
comparado ao europeu. Esta foi uma das razões de não serem apresentados dados
relativos ao custo destas tecnologias disponíveis apenas para cenários distintos do
encontrado no Brasil. Assim, recomenda-se um estudo mais aprofundado destas
variáveis para o caso brasileiro, o que possibilitaria uma análise de custos mais acurada.
O que não significa dizer que todas as tecnologias já desenvolvidas devem ser ignoradas.
Pelo contrário, suas curvas de aprendizagem devem servir como guias para o caso
brasileiro.
O oceano, diferentemente da atmosfera, apresenta enormes variações de suas
características de um local para outro, o que dificulta a convergência para um único
modelo de dispositivo, como ocorreu com a energia eólica. No caso das energias
oceânicas, os dispositivos têm uma tendência de serem desenvolvidos especificamente
para um determinado local, podendo, naturalmente, ser utilizados em locais com
variáveis semelhantes. Assim, recomenda-se o incentivo ao desenvolvimento de
dispositivos para o litoral brasileiro, além, é claro, do aprimoramento do dispositivo que
vêm sendo desenvolvido pela COPPE/UFRJ (BESERRA, 2007), que é o pioneiro e deve
receber o devido crédito.
Na última década, as energias estudadas nesta dissertação passaram por uma
grande evolução, já tendo sido comercializado o primeiro empreendimento de geração de
energia por ondas, além de ter sido concedida a primeira licença comercial piloto para um
empreendimento de energia de correntes de maré para o projeto RITE, em Nova York,
nos Estados Unidos.
É nítido que as energias oceânicas ainda estão em estágios pouco avançados de
desenvolvimento e têm um longo caminho antes de se tornar uma opção energética
propriamente dita. No entanto, existe um oceano de possibilidades e potencial que não
deve ser ignorado.
Neste sentido, recomenda-se que sejam feitos levantamentos de dados que
possibilitem um estudo mais preciso das energias oceânicas no Brasil, tanto em relação
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ao potencial teórico, quanto o técnico, além da disponibilidade destas energias, tendo
sido a falta de dados de campo uma grande dificuldade do presente estudo. No caso de
energia de ondas foram utilizados dados gerados por um modelo, que podem servir de
subsídio para levantamentos de climas de ondas reais, com dados de alturas de ondas
medidos em campo ao longo de toda a costa, com os quais se poderia chegar a uma
estimativa mais precisa de potencial, de fatores de capacidade, além de auxiliar na
determinação dos sítios mais apropriados para instalação de empreendimentos e do
potencial técnico. Já a maior parte dos valores de energia de maré foram levantados na
década de 1980, quando as tecnologias atuais ainda não haviam sido desenvolvidas.
Assim, recomenda-se ainda um levantamento de áreas para instalação de lagoas de
maré e de dados de correntes de maré, para que se possa determinar os potenciais
destas tecnologias com maior precisão para o país.
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