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Introdução
Num mundo que está a experiênciar um rápido crescimento da
população e com o desenvolvimento dependente da tecnologia,
asegurar fontes de energía seguras e fiáveis é um dos grandes
desafíos deste século.
Atualmente, a maior parte da energia é obtida pela queima de
combustíveis fósseis, pagando, por isso , um alto preço na forma
de alteraçõe climáticas desfavoráveis, causadas pelo efeito de
estufa relacionado com a emissão de grandes quantidades de
CO2 para a atmosfera. De acordo com relatórios do IPCC (Painel
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, estabelecido
pelas Nações Unidas, em 1988), a alteração climática atual, tem
e vai continuar a ter consequências desastrosas, não só para os
habitantes mas, em Geral, para a vida na Terra.
Como combater isto? A contenção das alterações climáticas
perigosas requer cortes muito profundos nas emissões, bem
como o uso de alternativas aos combustíveis fósseis em todo o
mundo, substituindo-os por fontes de energia renováveis, o mais
rapidamente possível. Se queremos evitar a transformação do
nosso planeta para condições que não existem há milhões de
anos, a solução mais simples e mais sensata é parar o aumento
de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, reduzindo as
suas emissões. Não existe uma única forma mágica e apenas o
caminho certo - para fazer isto num intervalo de tempo razoável
e contado em décadas, devem ser aplicadas todas as diferentes
soluções (energia renovável, energia nuclear, cogeração,
melhorar a eficiência da produção e consumo de energia, fixação
de carbono, alterações no comportamento dos consumidores,
etc.), algumas das quais são muito acessíveis.
Uma das possibilidades é a energia dos oceanos - energia
marinha, energia renovável com zero emissões de GEE,
disponíveis em muitas regiões do mundo. Esta é uma fonte de
energia com um potencial enorme: o relatório da ONU estima que
a energia total do oceano seja maior do que a energia elétrica
total, produzida em todo o mundo, em 2008, sendo que a energía
marinha é renovada todos os dias.
A energia marinha pode ser definida como a energia derivada de
tecnologías que utilizam a água do mar como força motriz ou que
utilização o potencial químico ou térmico da água.
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É necessário lembrar que o maior componente da energia dos
oceanos é a energia térmica. O valor estimado de energia térmica

acumulada no oceano é 44000 TWh, de acordo com dados
do IPCC. No entanto, o calor do oceano não é considerado,
atualmente, como uma fonte de energia, embora a tecnologia que
permite isto seja amplamente conhecida.
Os recursos renováveis possíveis de obter a partir do oceano vêm
de seis fontes distintas, cada uma com diferentes origens e que
requerem tecnologias diferentes para a conversão:
• Ondas
• Intervalo de marés
• Corrente de marés
• Corrente oceânica
• Gradiente de salinidade
• Gradiente térmico
Todas as tecnologias de energia marinha, exceto barragens de
marés e alguns casos pontuais, são conceptuais, estandos a ser
investigadas e desenvolvimentas, ou estão em fase de protótipo e
demonstração pré-comercial. Atualmente, mais de 100 diferentes
tecnologías, de energias marinhas estão a ser desenvolvidas, em
mais de 30 países.
Nesta unidade didática irá encontrar-se uma explicação sobre
os processos físicos relacionados com a formação de ondas ou
marés e a discussão dos princípios de funcionamento de uma
dada tecnologia. A tecnologia de corrente de maré também pode
ser usada para extrair energia a partir de correntes oceânicas.
Também serão discutidas perspetivas muito promissoras de
energia osmótica.
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Caderno de Atividades
Experiências laboratoriais
Atividades de Campo
Ciência Escola e Sociedade

Verifica o que sabe antes de iniciar o presente estudo:

2. O que causa a formação das ondas?
3. Como extrair energia a partir das ondas?
4. De onde vêm as marés?
5. Como aproveitar as marés para gerar eletricidade?
6. Qual é o impacto do uso de energia marinha sobre o ambiente e
mitigação do carbono?
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Perguntas iniciais

1. O que é a energia marinha?

Conceitos
•• Oceano enquanto fonte global de energia limpa.
•• Ondas geradas pelo vento.
•• A energia das ondas é uma fonte de energia disponível.
•• A gravidade e do movimento orbital da Terra, Sol e Lua, criando as marés.
•• Marés - uma fonte inesgotável de energia limpa.
•• A energia marinha mitiga as alterações climáticas.
•• O uso de energia marinha reduz os custos ambientais no processo de
produção de energia
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Objetivos
•• Descobrir o oceano como uma futura fonte de energia.
•• Identificar os tipos de energia contidos no oceano.
•• Entender o processo de formação das ondas.
•• Ficar a conhecer as tecnologias mais eficazes de energia das ondas.
•• Compreender a criação de marés.
•• Reconhecer a disponibilidade de energia a partir das ondas e das marés,
em todo o mundo.
•• Conhecer as tecnologias atualmente utilizadas e projectadas para o uso
de energia das marés.
•• Reconhecer as possibilidades de mitigação das alterações climáticas,
usando energia marinha.
•• Conhecer os custos ambientais relacionados com as tecnologias que
usam a energia marinha.
12
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Unidades
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1

O que é a energia marinha?

Com o oceano global a cobrir mais de 70% da superfície da Terra,
este é o maior colector e retentor, do mundo, da vasta energia do
sol - e a maior potência do mundo. O oceano absorve a energia
solar, troca de energia com a atmosfera e distribui calor e frio por
todo o mundo. O oceano é a água por isso, se qualquer força atuar
sobre o mesmo, irá haver movimento. Assim, as águas do oceano
são também enormes fontes de energia cinética, que podem ser
utilizadas. As forças que atuam sobre as águas do oceano têm
diferentes origens: vento, gravidade, gradiente de temperatura,
gradiente de salinidade e diferenças de pressão atmosférica.
A energia marinha, devido às diversas origens desta energia,
mencionadas previamente, e tecnologias utilizadas podem ser,
geralmente, divididas em: energia das ondas, energia das marés e
correntes oceânicas. As últimas descobertas científicas permitem
que seja adicionado mais um item a esta lista: o poder osmótico.

15

Energia das ondas
As ondas são geradas pelo vento. Este vem da energia solar.
As ondas recolhem, guardam e transmitem esta energia durante
milhares de quimlómetros, sem a perder. Enquanto o sol brilhar,
a energia das ondas não se vai esgotar. A sua intensidade varia,
mas está acessível 24 horas por dia, 365 dias por ano. As ondas
estão presentes em tdas as zonas do oceano onde o vento sopra.

Figura 1: Distribuição da energia das
ondas. Fonte: relatório do IPCC 2012

Energia das marés
De acordo com a definição dada por Morrison e Owen, “Uma
maré é uma distorção na forma de um corpo, induzida pela força
gravitacional de um objeto próximo”. As marés, no oceano, são
mudanças cíclicas do nível do mar, subidas e descidas, causadas
pelos efeitos combinados de forças gravitacionais exercidas pela
Lua e pelo Sol e o movimento orbital da Terra, em referência ao
Sol e à Lua.
As marés estão em todo o lado, ocorrendo, geralmente, duas
vezes por dia, todos os dias, independentemente de ser dia ou
noite, se o céu está nublado ou o sol está a brilhar, se o vento
está a soprar ou não, se é verão ou inverno, previsivel para as
próximas centenas de anos. Ocorrem em cada reservatório de
água, mesmo numa chávena de chá, mas o efeito é microscópico.
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De um ponto de vista energético é importante perceber o quão alto
a maré é e o volume de água que aumentar. No meio do oceano,
as marés são pequenas, com várias dezenas de centímetros. A
situação é diferente perto da costa. A altura da maré depende
muito da topografia da costa, da profundidade do mar e da forma
do fundo do mar.

Figura 2: Maré baixa e alta em Hopewell Rocks, Bay of Foundy, Canadá.

Figura 3 - Baía de Fundy na maré alta, foto por NASA. Fonte: NASA - MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer)
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Figura 4 - Baía de Fundy na
maré baixa, Google Map

As marés registadas na ordem dos 17m são na Baía de Fundy, no
Canadá. Estima-se que, para a Baía de Fundy, entrem e saiam
200 mil milhões de toneladas de água, duas vezes em cada
dia lunar. Esta é uma potencial fonte de energia, de dimensões
gigantes, que podemos, em teoria, usar quatro vezes por dia.
O potencial de energia das marés global teórico está no intervalo
de 1 a 3 TW (Relatório IPCC 2012).

Energia do gradiente de salinidade
A energia do gradiente de salinidade (também chamado poder
osmótico), que resulta de diferentes concentrações de sal, como
ocorre no local onde um rio desemboca num oceano. Os projectos
de demonstração usam “osmose de pressão retardada”, com
água doce que flui através de uma membrana para aumentar a
pressão num tanque de água salgada. O líquido de pressurização
faz com que seja acionada uma turbina. Como a tecnologias é
caras, não é desenvolvida.
Outro projecto de demonstração usa “electrodiálise inversa”, com
iões de sal que passam através de uma membrana específica.
Mais especificamente, é a energia gerada por um fenómeno
natural que ocorre quando a água doce entra em contacto com a
água do mar, através de uma membrana de nano poros.
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Figura 5 - Membrana de espessura de
três átomos

Investigadores do Laboratório de Biologia de Nanoescala, da
Escola Politécnica Federal de Lausanne, desenvolveram um
sistema osmótico de geração de energia, que origina um produção
nunca antes vista. A sua inovação está numa membrana de
espessura de três átomos, usada para separar os dois fluidos.
Esta membrana é composta por nano poros, furos da ordem de 1
bilião de um metro.
Como se pode ler no artigo da EPFL “Eletricidade gerada com
água, sal e uma membrana de espessura de três átomos”: O
conceito é bastante simples. Uma membrana semipermeável
separa dois fluidos com diferentes concentrações de sal. Os iões
de sal viajam, através da membrana, até que as concentrações
de sal nos dois fluidos atinjam o equilíbrio. Este fenómeno é
precisamente a osmose.

Figura 6: Pode osmóticor Fonte: Ecole
Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL)

Se o sistema é utilizado com água do mar e água doce, os iões
de sal na água do mar passam através da membrana para a água
doce, até que os dois fluidos tenham a mesma concentração de
sal. E, uma vez que um ião é simplesmente um átomo com uma
carga eléctrica, o movimento dos iões de sal pode ser aproveitado
para gerar eletricidade.
“O Sistema da EPFL consiste em dois compartimentos cheios de
líquido, separados por uma fina membrana feita de dissulfeto de
molibdénio. A membrana tem um furo minúsculo, ou nano poro,
através do qual os iões de água do mar passam para a água
doce, até que as concentrações de sal dos dois fluidos sejam
iguais. À medida que os iões passam através do nano poro, os
eletrões são transferidos para um elétrodo - que é o que é usado
para gerar uma corrente elétrica.
Graças às suas propriedades, a membrana permite que os iões
carregados positivamente passem, afastando grande parte dos
carregados negativamente. Isto cria tensão entre os dois líquidos,
pois um tem uma carga positiva e o outro uma carga negativa. Esta
tensão é o que faz com que a corrente gerada pela transferência
de iõess flua “.
A potência do sistema depende de um tamanho de nano
poros, com sistemas com maior diâmetro do que o nano poro,
demonstrando maior tensão de corrente elétrica, mas menor
voltagem, e sistemas com tamanhos mais pequenos de nano
poros maior voltagem mas corrente amis baixa. Os investigadores
estão a testar a eficiência do sistema, de forma a obter a energia
osmótica ideal.
De acordo com as previsões teóricas, o potencial da energia
osmótica é enorme, uma membrana de 1m² com 30% da sua
superfície coberta por nano poros deve ser capaz de produzir
1 MW de eletricidade - ou o suficiente para abastecer 50.000
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lâmpadas economizadoras. O Dissulfeto de molibdénio (MoS2)
é facilmente encontrado na natureza ou pode ser cultivado por
deposição química de vapor e este sistema pode ser adaptado
para produzir energia elétrica em muitos estuários.
O potencial teórico dos gradientes de salinidade (energia
osmótica), derivada a partir de diferenças de salinidade entre
água doce e água do oceano, na foz dos rios é estimado em
1,650 TWh/ano (1 terawatt hora = 1012 watts horas).
Energia osmótica - uma promissora fonte de energia
verdadeiramente azul, sem poluição, sem emissões, silenciosa,
sem partes que se movam e produção direta de eletricidade.

1 Responda às perguntas:
a) Quais são as possíveis fontes de energia renováveis, no oceano?
b) Qual é o potencial de energia, estimado, das ondas, marés e da salinidade?

2. A energia potencial da Baía de Fundy
Leia o número de quilowatts-hora do medidor de energia elétrica, de sua casa.
Tome nota da hora de leitura.
Repita a leitura no dia seguinte, à mesma hora.
a) Calcule o consumo de energia para um dia.
b) Calcule, em kWh, o potencial de energia Ep=mgh de 200 mil milhões de
toneladas de água, que é elevada e que decai, na Baia de Fundy, em 8,5
m (porquê 8,5 em vez de 17?), quatro vezes por dia (porquê 4 em vez de 2
vezes?). Considere g = 9,81 m/s2.
c) Estime para quantas casas, como a sua, a energia das marés da Baía de
Fundy seria suficiente. Preste atenção em utilizar as unidades certas.
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que leva à formação de
2 Oondas?

É geralmente conhecido que, se a superfície da água é
perturbada, uma onda vai ser criada - uma protuberância local
de água que se espalha espontaneamente ao longo de grandes
distâncias. No caso de uma grande perturbação, por exemplo,
um forte terramoto, pode ser criada uma grande onda, chamada
de tsunami, que se pode propagar por milhares de quilómetros
e a energia que carrega pode ser massivamente destrutiva, ao
atingir uma costa (Phuket, Tailand 2004). A energia destas ondas
não pode ser usada para produzir eletricidade, pois ocorrem
esporadicamente e a quantidade de energia que carregam
é, tecnicamente, impossível de usar. Apenas as ondas que
são geradas por ventos moderados, estáveis são um recurso
promissor para a produção de energia.
A causa do vento é o Sol, que todos os dias aquece áreas da
Terra, gerando diferenças de pressão atmosférica, sendo a causa
do vento.
Quando o vento sopra sobre a superfície do mar, o impulso das
moléculas de ar é transmitido para as moléculas da água. Isto
faz com que as camadas finas de água fluam umas em cima das
outras, formando uma ondulação. Esta deformação aumenta o
impacto do vento sobre a água e aumenta a altura da ondulação,
até que a força do vento não seja capaz de elevar a água a nível
mais elevado. A onda é criada e propagadas na direção do vento
(Animação 2).
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Animação 2: Formação epropagação da onda.

A água não se move com a onda, na direção do movimento das
ondas. É, em vez disso, um tipo de circulação (Animação 2),
com um ligeiro deslocamento das camadas superiores de água,
a uma distância sendo uma parte do comprimento de onda. O
comprimento de onda é a distância entre as duas cristas mais
próximas, numa onda. À medida que a profundidade de água
aumenta, a área de circulação diminui e o deslocamento linear
da água também diminui (Animação 3).

Animação 3 - Circulação da água numa
onda

Na região onde o vento sopra através da superfície do oceano
e as ondas são geradas, a superfície do mar é caracterizado
por ondas íngremes com comprimentos diferentes, movendo-se
aleatoriamente na direção do vento. Esta condição é conhecida
como “mar”. O tamanho das ondas depende de 3 fatores: a força
do vento, a duração do tempo que o vento sopra e a distância
(chamado fetch) sobre a qual o vento sopra numa linha reta,
através do oceano.
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A quantidade de energia numa única onda é considerável. A
energia potencial de um conjunto de ondas é proporcional à
altura de onda ao quadrado vezes o período da onda (o tempo
entre as cristas de onda). Períodos de onda mais longos têm
comprimentos de onda relativamente mais longos e movem-se
mais rapidamente.
A energia potencial é igual à energia cinética (que pode ser gasta).
A energia das ondas é expressa em quilowatts por metro, num
determinado local, tal como a linha de costa. Excluindo as ondas
criadas por grandes tempestades, as maiores ondas têm cerca de
15 metros de altura e têm um período de cerca de 15 segundos.
Estas ondas transportam cerca de 1700 kW de energia potencial
através de cada metro de frente de onda. Uma boa localização da
energia das ondas terá um fluxo médio muito inferior, talvez cerca
de 50 kW/m.

Figura 7 – Os recursos de ondas, globais, em kW
por metro de crista. (Pelamis Wave Power) Fonte:
Universidade de Murdoch

Para uma onda típica, de período de 10 segundos, a taxa de fluxo
de energia é de 40 kW/m, se a amplitude é 1m (ondas suaves)
e 1000 kW/m, se a amplitude é de 5m (ondas grandes). Neste
último caso (ondas grandes de frequência única), a potência
teórica disponível é de 1000 MW por km da linha de costa. Isto é
comparável a uma estação de energia, comum, movida a carvão.
No entanto, na prática apenas uma fração desta energia pode
ser extraída, porque a intensidade da onda tem uma grande
variabilidade horária, diária e sazonalmente (recursos de ondas,
Murdoch University). O Conselho Mundial de Energia estimou
que o recurso globa de enrgia das ondasl é superior a 2 TW (1
terawatt = 1.012 W), com potencial para gerar mais de 2.000 TWh
por ano (Conselho Mundial de Energia, 2007).
A energia das ondas tem potencial para produzir muito mais
energia do que a energia das marés. O potencial de energia das
ondas é vasto e a energia das ondas pode ser explorada em
muitos locais. Países com grandes zonas costeiras e ventos fortes
podem produzir cinco por cento, ou mais, da sua eletricidade a
partir de energia das ondas.
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3. As regiões do mundo com maior potencial para energia das ondas:
Usando a Figura 7, indique três regiões do mundo com maior potencial de
energia das ondas.
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3

Como extrair energia a
partir das ondas?

Há muitos dispositivos baseados em tecnologias diferentes, feitos
em diferentes escalas, que convertem a energia das ondas em
eletricidade. Há ainda mais conceitos nas fases de design ou
protótipos, testados em laboratórios de todo o mundo.
Há máquinas feitas em grande escala, que actualmente trabalham
e fornecem energia para a rede elétrica em terra. Existem ainda
mais dispositivos protótipos feitos numa escala menor, testados
em laboratórios ou canais de onda. A questão é se estas
máquinas, não subsidiadas, irão produzir energia suficiente para
pagar o custo de investimento.
No entanto, o avanço de algumas soluções sugere que a produção
comercial de máquinas que utilizam a energia das ondas para
produzir eletricidade será possívelm brevemente.
De acordo com o relatório do IPCC de 2012, a aquisição de
energia das ondas é baseada em três conceitos:
• Coluna de Água Oscilante (CAO)
• Corpo Oscilante (CO)
• Overtopping (Transbordar)
26

Figura 8 – Coluna de Água Oscilante Fonte:
Relatório do IPCC de 2012.

Num sistema CAO, uma corrente de ar ejetado ou sugado a partir
de/para dentro da câmara acima da coluna de água movimenta
a turbina. Existem soluções que, usando o mesmo princípio,
bombam água. A água tem 832 vezes mais densidade do que o
ar, permitindo a redução do tamanho da turbina enquanto mantém
uma transferência de energia semelhante.

Figura 9: Corpo Oscilante e conceitos
Overtopping. Fonte: Relatório do IPCC 2012

de
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O princípio do sistema CO é simples. A linha de accionamento
mecânico contém uma transmissão linear para conversão de
movimento linear para movimento de rotação, conduzindo uma
turbina. O trabalho da força de empuxo do flutuador na estrada
igual à altura de onda pode gerar muita eletricidade.
O sistema de Overtopping é baseado no princípio usado em
usinas hidrelétricas. A água do reservatório superior flui para
baixo, conduzindo a turbina. As ondas que entram preenchem o
reservatório com água.
Mais adiante serão apresentados alguns exemplos de conversores
de energia das ondas, para os quais os testes no mar ou em
laboratório confirmaram a sua adequação para utilização como
fonte de energia limpa.
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4. Energia (CAO) de ondas, numa banheira.
Material:
- Bandeja de plástico para gerar ondas;
- Garrafa de plástico com um diâmetro grande (~ 18 cm) sem a parte inferior;
- Uma placa fina com um corte para o gargalo da garrafa;
- Uma ventoinha feita com um bocado quadrado de papel fino, cortado ao longo de
diagonais e com os cantos dobrados, como mostrado em baixo.

A ventoinha é presa com um pionés a uma ripa/placa de madeira. As ondas são
geradas numa banheira cheia até metade com água. Faça a experiência seguindo
como exemplo o vídeo abaixo e a imagem.

Energia das ondas
numa banheira.
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5. Estime o poder no sistema de CO
Que energia pode ser obtida a partir de um flutuador com um volume de 1m3,
movido por uma onda de 1 metro de altura e um período de 10 segundos?
(Desconsiderar o peso do flutuador).
Compare o resultado com a potência necessária numa típica casa de família
(1,5 kW).
Nota: O corpo, imerso em água, tem uma força de flutuação ascendente,
igual ao peso da água com um volume igual ao volume deste corpo.
Preste atenção ao uso das unidades certas.

Energia a partir de flutuadores
Um flutuador vazio com um volume de, por exemplo 1m3, imerso
em água do mar irá ser pressionado com uma força de, cerca de
10000 N. Sabendo o deslocamento do flutuador e o tempo em
que decorreu, pode-se estimar a energia que pode ser obtida.
Esta força é adicionalmente multiplicada por uma alavanca, que
é cerca de 3 vezes mais longo do que o braço de trabalho do
atenuador hidráulico (Figura 10, secção B). O atenuador age
como uma bomba, fornecendo o fluido sob alta pressão.

Figura 10 - Máquina Wave Stara numa escala de ½
(A) e o princípio do trabalho (B). Fonte: WaveStar

O funcionamento é baseado no contínuo movimento dos flutuadores
através das ondas, graças ao qual é possível pressionar o fluido
sob alta pressão. O fluido, sob pressão suficiente, ativa o motor
hidráulico, que é ligado ao gerador produzindo eletricidade.
A máquina deve adaptar-se às condições marinhas e aos custos de
energia mais eficazes. A escalabilidade da máquina (flutuadores
com um diâmetro de 5m a 10m) faz com que seja muito fácil de
se adaptar a condições marinhas.
Uma máquina WaveStar é baseada apenas em componentes
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padrão, tecnologia padrão de vento e turbinas costeiras. A
máquina é colocada numa pilha de construção no leito do mar
- 7 a 30 metros de água. Por razões de segurança, deve ser
desligado se as ondas forem superiores a 8 metros - modo de
protecção de tempestade. Neste caso, a estrutura inteira move-se
para cima sobre o nível da onda.
O modelo da Figura 11 gera uma potência de 600 kW, está ligado à
rede e fornece 400 casas. Uma máquina de 6 MW está projetada.

Figura 11 - WaveStar Commercial 600 kW (2010).
Fonte: WaveStar

Figura 12 - Máquinas WaveStar em sinergia com
turbinas eólicas. Fonte: WaveStar
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Conversor de ondas de cobra
O conversor de ondas de cobra é uma tecnologia que utiliza
o movimento das ondas de superfície do oceano para criar
eletricidade. A máquina é constituída por secções ligadas entre
si, que flexiona-se e dobram-se à medida que as ondas passam,
como é mostrado na Figura 13. Este movimento tipo cobra é
utilizado para gerar eletricidade.

Figura 13 - O movimento vertical e horizontal das
secções de cobra.

A máquina é um conversor de energia das ondas no mar, operando
em água com profundidades superiores a 50 m. A máquina é
constituída por uma série de secções cilíndricas semi-submersas,
ligadas por juntas articuladas. À medida que as ondas passam,
ao longo do comprimento da máquina, as secções movem-se em
relação umas às outras. O movimento das secções induzido pelas
ondas é resistido pelos atenuadores hidráulicos que bombeiam
óleo a alta pressão através de motores hidráulicos por alisamento
de acumuladores hidráulicos, como é mostrado na Figura 14.

Figura 14 – Esquema simples de um sistema de
conversor de ondas de cobra.
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Os motores hidráulicos levam a que os geradores elétricos
produzam eletricidade.A eletricidade de todas as articulações
é alimentada para baixo, num único cabo umbilical, para uma
junção no fundo do mar. Vários dispositivos podem ser ligados
e conectados à terra através de um único cabo de leito do mar.
O dispositivo é um conversor de energia de onda atenuante. A
máquina responde à curvatura das ondas (a sua forma) e não
à altura da onda. Como as ondas só podem atingir uma certa
curvatura antes de quebrar naturalmente, isto limita a amplitude
do movimento através do qual a máquina se move, mantendo
grande movimento nas articulações em ondas pequenas.
Modelos grandes (180m de comprimento) podem fornecer energia
elétrica com uma capacidade de 750 kW.

Figura 15 - Uma secção do modelo de Pelamis 180
m. Fonte: Pelamis Wave Power.

Figura 16 - A tecnologia Pelamis P2-001 falhou.
Fonte: Scotrenewables

No entanto, esta interessante tecnologia ainda não foi bem
sucedida.

O HiWave – Um converso de energia de ondas
ressonantes
Os conversores de energia de ondas apresentados acima são
muito pesados e apresentam custos elevados, o que impediu a
colheita comercial da energia de ondas.
O projeto HiWave vem com uma nova solução para a geração
de energia das ondas, com um conversor energia das ondas
compacto e muito eficiente.
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Figura 17 - HiWave e as suas propriedades
chave.

O dispositivo HiWave inclui três invenções chave dentro da linha
de transmissão e tecnologia de controlo.
Em primeiro lugar, um módulo com pretensão pneumático é
utilizado para permitir a fixação de um sistema de peso leve, com
uma frequência natural alta, de oscilação.
Em segundo lugar, é usado um método chamado Tecnologia de
Controlo de Fase para que as bóias oscilem, em ressonância com
as ondas que chegam.
Isto amplifica fortemente o movimento e permite que uma grande
quantidade de energia seja absorvida pela pequena bóia, e este
movimento linear amplificado é, então, convertido em eletricidade
limpa, usando um novo tipo de linha de ativamento mecânico,
localizado dentro da bóia.
A linha de ativamento mecânico contém uma caixa de
engrenagens em cascata, que tem um design exclusivo, com
elevada fiabilidade e de conversão eficaz de movimento linear
para movimento rotativo.

Figura 18 – Engrenagem em cascata de
HiWave

34

É como num baloiço. Se habilmente adicionarmos energia
no momento certo, em seguida, a energia do baloiço aumenta
(feedback positivo) e inclinamo-nos mais e mais. À medida que
se empurra o baloiço, a qualquer momento, a sua energia não
cresce.
Estas pequenas bóias têm baixa inércia, o que significa que estão
bem otimizadas para o movimento amplificado, obtido na fase
de controlo, e também têm uma melhor taxa de sobrevivência,
mesmo em condições de tempestade.
Esta tecnologia permite poupar nos custos de operação e
manutenção.
Em comparação com a tecnologia atual de energia de ondas, os
conversores HiWave com bóias podem fornecer mais energia, por
tonelada de dispositivo.

Os conversores de energia das ondas foram, também, concebidos
para trabalhar em grandes explorações de onda, onde dezenas
de unidades podem ser combinadas para permitir a produção em
massa, a um custo inferior.
Testes extensos provaram que o método de controlo único
funciona de forma fidedigna.
Protótipos também têm sido testados, em condições de graves
tempestades, similarmente ao que ocorre na costa do Atlântico,
provando boa capacidade de sobrevivência.
Esta tecnologia oferece uma densidade de potência (dispositivo
kW/ton), que é cinco vezes superior às soluções existentes e
um sistema de serviço eficaz que deverá ter custos nivelados de
energia inferior a 0,15 euros/kWh em volume (InnoEnergy 2017).
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Conversão direta da energia das ondas em
eletricidade
O projeto EPoSiL, coordenado pela BOSCH, destina-se a
investigar a possibilidade de obter energia elétrica a partir das
ondas usando um material que é caracterizado por perfeito
isolamento e elasticidade, desempenhando um papel de
conversor.
A ideia do projeto é baseado numa relação simples, entre a carga
elétrica Q acumulada sobre os elétrodos de um capacitor plano e
a tensão U entre eles
Q=c·U
em que c é a capacidade do condensador, proporcional à área de
superfície s dos elétrodos e inversamente proporcional à distância
d entre os elétrodos.

Figura 19 - Geração de energia utilizando um
transdutor elastómero dielétrico. Fonte: Bosch

O conversor de energia consiste, essencialmente, de um filme
de três camadas. Na parte superior e na parte inferior, há uma
camada condutora (elétrodo). A camada do meio é um elastómero
muito flexível, com excelentes propriedades de isolamento, que
também pode ser produzido em condições industriais. A força das
ondas transfere força mecânica para o conversor. A onda aperta,
primeiramente, o elastómero, o que aproxima os dois elétrodos.
È aplicada uma tensão elétrica a partir do exterior: um dos
elétrodos está carregado positivamente e o outro está carregado
negativamente. Com o contínuo movimento das ondas, a força
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transmitida para o conversor diminui. O elastómero expande-se e
torna-se mais espesso novamente. Isto faz com que a distância d
aumente. A carga Q permanece inalterada, enquanto a distância
entre os elétrodos aumenta, isto é, c diminui, portanto U deve
aumentar. Este efeito provoca um aumento na energia eléctrica,
no conversor. A energia elétrica de um capacitor carregado é igual
a:

Portanto, se d aumentar, U e Ec aumentam, também.
O efeito desejado é que a energia mecânica da onda seja
convertida em energia elétrica, que é transmitido, e o ciclo pode
começar novamente. A energia das ondas é convertida em
eletricidade diretamente, sem o uso de uma turbina.
Na prática, não uma mas várias camadas são usadas e a corrente
elétrica de camadas individuais é adicionada. Existem muitas
possibilidades técnicas que permitem que as ondas do oceano
apertem as camadas de silicone. O modelo de laboratório do
dispositivo foi criado pela TU Darmstadt. O trabalho foi realizado
para preparar o modelo gerador de ondas, numa escala mais
pequena, para ensaios no canal de onda. A eficiência alvo da
conversão de energia mecânica em energia elétrica é de,
aproximadamente 50%.

Natural Forest. Photo Ryszard Kulik

6. Adquirir energia a partir das ondas
Responda às perguntas:
a) Quais são as tecnologias para a obtenção de energia a partir das ondas?
b) Que tecnologia dá mais energia, por unidade de peso, do dispositivo?
c) É possível obter energia a partir das ondas sem o uso de turbinas?
d) Qual é a energia potencial global das ondas?
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4

Qual a origem das marés?

Antes de se responder à pergunta: Qual a origem das marés? há
que pensar sobre a forma como a Lua e a Terra se movem. Não
se vai ter em conta a influência do Sol ou outros corpos celestes.
Vamos supor que a Terra é uma esfera completamente coberta
por uma camada de água. Para simplificar vamos supor que a
Terra não gira em torno do seu próprio eixo. Na verdade, a Terra
gira em torno do seu eixo uma vez por dia.
Isto faz com que seja um pouco achatada, mas tal não tem efeito
sobre as marés. De acordo com as leis de Kepler, a Terra e a
Lua vão mover-se com um movimento orbital, a uma velocidade
angular constante, em torno do centro da massa (também
chamado de baricentro). Suponha, também, que as órbitas da
Terra e da Lua são circulares.
O centro da Terra irá mover-se em torno do baricentro, num círculo
com um raio d igual à distância so baricentro ao centro da Terra.
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Onde,
r= 384.400 km, a distância entre o centro da Terra e centro da Lua
ME = 5.972E+24 kg, a massa de terra
MM = 7.3477E+22 kg, a massa da Lua
Para a estabilidade do sistema Terra-Lua, a aceleração centrífuga
do centro da Terra neste movimento deve ser, em valor, igual à
aceleração centrípeta gerada pela gravitação da Lua.

2

Onde
G = 6.674E-11 m3/kg s2, gravidade constante
Para determinar a aceleração da maré, de qualquer ponto da
superfície da Terra, devemos primeiro responder à pergunta:
Como é que qualquer ponto da superfície da Terra se move, na
órbita do sistema Terra-Lua?
Pode-se obter a resposta fazendo a simples experiência, descrita
abaixo (Atividade 7). Como resultado da experiência, irá obter-se
três círculos com o mesmo raio, igual ao raio do círculo desenhado
pelo centro da Terra.

7. Como é que os pontos na superfície da Terra se
movem?
Material:
- Quadro ou cartão de pape espesso, em tamanho A4
papel;
- Folha de papel quadriculado;
- 2 Pioneses;
- Braço de plástico com dois pequenos furos, à
distância de 25 mm;
- Roda de plástico (por exemplo, corte uma caixa de
frutas) com diâmetro de 80 mm;
- Um lápis
Numa roda de plástico, desenhar um círculo da Terra
(70 mm de diâmetro) e um meridiano, utilizando
marcadores de cor, faça 4 furos, um pequeno no centro
do círculo para um pionés e 3 furos no círculo para um
lápis. Serão usádos para traçar os pontos da linha do
movimento. Dobre-os todos juntos, como se mostra na
imagem abaixo.
Em seguida, dê uma volta à roda de plástico,
mantendo o meridiano em paralelo à borda da página.

Para simplificar, pode-se desconsiderar a rotação da
Terra em torno do seu eixo e a inclinação do eixo da
Terra.Insira o lápis num dos furos e desenhe a linha
do movimento. Repita o movimento para os restantes
furos.
Instruções sobre como montar os elementos e realizar
a experiência.

Analise o que foi obtido. Que conclusões importantes
se podem formular?
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Para um melor entendimento, as imagens abaixo mostram as 4
fases do movimento orbital da Terra. Pelas fotos, parece que o
centro da Terra e 3 pontos da Superfície da mesma, se movem
em círculos, com o mesmo raio d. Pode-se, então, concluir que
a aceleração do centro da Terra e nos pontos situados na sua
superfície é a mesma. A direção da aceleração em relação às
mudanças da Terra é para fora do círculo e oposta à direção da
Lua.

b)

a)

c)

d)

Figura 20 - As trajetórias e aceleração dos pontos escolhidos sobre a superfície da Terra, em 4 fases do movimento orbital do sistema da Terra e da Lua.Source:
beltoforion.de
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Sendo que realizam o mesmo movimento, as acelerações
associadas ao mesmo serão iguais, em valor e direção, também.
Isto é observado na parte superior da Figura 21. A Lua está à
direita, não visível, e fora de escala.

Figura 21 - Acelerações em alguns pontos, da Terra
em órbita.

Para determinar o valor da aceleração da maré, devemos ter em
conta a aceleração causada pela atração gravitacional da Lua,
que é diferente em diferentes pontos da Terra. Como se pode
observar, na parte inferior da Figura 21, esta aceleração é maior
no lado da Terra voltado para a Lua e é menor no lado oposto. Os
cálculos de aceleração da maré são complexos, mas quando os
pontos A e C estão alinhados com o centro da Terra e da Lua, tal
pode ser calculado facilmente.
Para a aceleração da maré no ponto A, podemos escrever
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Onde
R = 6378 km, o raio da Terra
E para o ponto C

Fazendo os cálculos para todos os pontos da superfície da Terra,
obtêm-se o conhecido campo de força de maré. Nos pontos A e
C, e ao seu redor, a água deve elevar-se, uma diferença de nível
deve surgir que será uma fonte de força centrípeta, equilibrando
a aceleração das marés.

Figura 22 - Campo de força de maré (setas
brancas). Fonte: Beltooforion.de

Demonstrou-se, então, a existência de duas protoberências de
maré, em direções opostas e com intensidades ligeiramente
diferentes, sendo mais forte a que vai em direcção à Lua. Isto é
tudo o que precisamos para explicar as marés: o efeito das marés
ocorre, apenas, devido ao gradiente de gravidade.
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Como se pode observar na Figura 22, em alguns pontos da
superfície da Terra as forças de maré são tangentes a uma esfera;
tal implica uma força que vai deslocar a água em direção aos
pontos sublunares ou anti-lunares, onde é recolhida.
O mesmo efeito de maré é obtido para o sol. As forças de maré
que atuam sobre a superfície da Terra são uma combinação dos
efeitos de maré da Lua e dos efeitos de maré do Sol O cálculo do
último é feito, exactamente, como o cálculo para a lua. Devido à
maior distância da Terra ao Sol, os efeitos causados por este são
ligeiramente menores, apesar de sua massa ser significativamente
maior. A Figura 23 mostra as duas protuberâncias de maré,
separadamente para a lua e o sol.

a)

b)

Figura 23 - A aceleração das marés causada pela Lua (setas brancas) e pelo Sol (setas laranja em diferentes posições da Lua). A elipse azul é a forma da
protuberância de maré resultante, obtida pela adição de ambos os vetores de aceleração. Os feixes de luz e as sombras dão dicas sobre a posição do Sol. Fonte:
beltoforion.de

8. Duas marés cada dia
Leia o artigo intitulado “Marés explicadas” publicado por Ingo Berg:
http://beltoforion.de/article.
php? a = tides_explained & hl = en & da = 1 & s = idPageTop # idPageTop
Assista à animação do movimento orbital da Terra e da Lua em torno do
baricentro:
http://beltoforion.de/article.php?a=tides_explained&hl=en&da=1&p=tides_
applet
Responda às perguntas:
a) O baricentro está sempre localizado no mesmo lugar, no interior da Terra?
b) Que aceleração tem qualquer ponto da superfície da Terra, devido à órbita
Sistema Terra - Lua? Justifique a resposta.
c) Porque temos duas marés por dia? Explicar a resposta extensivamente.
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As pertuberâncias resultantes das marés, dependem da posição
da Lua. Quando a linha Sol-Terra se alinha perpendicularmente
à linha Terra-Lua, temos as chamadas marés mortas. Isto
acontece quando a lua se encontra em quarto crescente ou
quarto minguante. Nestas circunstâncias, as protuberâncias
gravitacionais da Lua e do Sol sobrepõem-se de uma maneira
destrutiva, pois as forças de maré do Sol agem contra as forças
de maré da Lua. Nas marés mortas a diferença entre maré alta e
maré baixa é a mais baixa.
A situação oposta acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão
alinhados. Tal alinhamento acontece em todas as fases da Lua
cheia e Lua nova. Neste caso, as forças gravitacionais do Sol e
da Lua formam uma grande protuberância de maré. Estas são
chamadas de marés vivas. Nas marés vivas a diferença entre
maré alta e maré baixa está no seu máximo
O aumento e queda, observados, do nível do mar são influenciados,
fortemente, pela topografia da costa, as correntes oceânicas e a
distribuição dos continentes na Terra. Como resultado, diferentes
ciclos de maré pode ocorrer, em diferentes regiões do mundo.
Estes são designados como ciclos semi-diurnos, diurnos ou ciclos
mistos de maré.

Figura 24 - Distribuição dos ciclos de maré na Terra.Source:
NOAA
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Um ciclo de maré semidiurno é um ciclo com duas marés altas
e marés baixas quase iguais, a cada dia lunar (um dia lunar
dura cerca de 24 horas e 50 minutos). Este tipo de ciclo de maré
seria de esperar num planeta coberto inteiramente por água e
sem qualquer continentes a obstruir o movimento livre da água.
Como se pode observar, na Figura 24, a maioria dos lugares nos
oceanos da Terra experienciam um ciclo de maré semi-diurno.
Um ciclo das marés diurno é um ciclo com apenas uma maré alta
e uma maré baixa, a cada dia lunar. Os ciclos de maré diurnos
podem ser encontrados em um lugares como o Golfo do México
e na costa leste da península de Kamchatka.
Um ciclo misto de maré é um ciclo com duas marés altas e
duas marés baixas, com tamanhos diferentes cada dia lunar. A
diferença de altura entre as marés altas (ou baixas) sucessivas é
chamada de desigualdade diurna. Áreas com um ciclo misto de
maré podem ser encontradas ao longo da costa Oeste dos EUA,
em partes da Austrália e no Sudeste Asiático.

9. Ciclos de maré
Leia o parágrafo “Ciclos de Maré”, no artigo intitulado “Marés explicadas”,
publicado por Ingo Berg:
http://beltoforion.de/article.
php?a=tides_explained&hl=en&da=1&s=idPageTop#idPageTop
Faça os cálculos de maré causados pela gravidade do Sol. Procure os
dados necessários na internet. (Pode assumir que a órbita é circular e que a
distância entre o centro da Terra e o centro do Sol é de 150 milhões de km.)
Compare os resultados obtidos com os valores obtidos para as marés
causadas pela gravidade da Lua
Responda às seguintes questões:
a) O que são os ciclos de maré e qual é a sua causa?
b) Porque é que o dia lunar é mais longo, em cerca de 50 minutos, que um
dia na Terra?
c) Existe algum lugar na Terra com apenas uma maré alta e uma maré baixa,
em cada dia lunar?
d) O que são as marés mortas e as marés vivas e quando é que estas
ocorrem?
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5

Como aproveitar as marés
para gerar eletricidade?

Podem-se distinguir 3 tecnologias para a conversão de energia
das marés em energia elétrica: barragens de marés ou lagoas de
maré, barreiras de maré e turbinas de maré. Apenas a primeira
tem sido utilizada à escala industrial, desde 1966.

Barragens de marés
A localização ideal para uma central de energia das marés
convencional é numa baía longa e estreita ou com um estuário em
forma de funil, com marés altas. Tais condições existem na foz do
rio La Rance para o Canal Inglês, França. No rio, uma barragem
de 330m de comprimento foi construída. A central gera energia,
permitindo que a água flua dentro e fora do estuário através de
turbinas. A capacidade de turbinas hidráulicas instaladas atinge
240 MW.
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Figura 25 - Barragem e entral eléctrica de
energia das marés, em La Rance, França

Figura 26 - Turbina
bidirecional (La Rance)

Uma barragem móvel, especial, foi instalada, estando equipada
com seis válvulas permitindo um esvaziamento/enchimento mais
rápido da bacia. A bacia do rio tem uma área de 22 quilómetros
quadrados e pode armazenar 189 milhões de metros cúbicos de
água. A maré na foz do La Rance atinge 13,5 m. A central elétrica
tem 24 turbinas de 10 MW, cada, que podem funcionar em ambas
as direções: na maré alta e na maré baixa. A central eléctrica de
eneria de maré, no rio La Rance, produz anualmente 550 GWh,
garantindo a demanda de eletricidade para 250.000 famílias.
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Lagoas de maré
Barragens de marés delimitadas operam de uma forma
semelhante às barragens de marés convencionais, mas não
obstruem totalmente o estuário.
Lagoas de maré com bacias, únicas ou múltiplas, em alto mar,
seriam construídas em áreas planas de marés, com grandes
amplitudes de maré.

Figura 27 – Lagoa de maré com setas, indicando
o sentido de fluxo da água com as marés. Fonte:
AquaRET.

Lagoa de maré Jetstream
Tecnologiasconvencionais de lagoas de maré extraem energia
a partir do alcance da maré, utilizando turbinas, com janelas de
geração de energia limitadas às marés de entrada e saída.
O projecto Jetstream vai mais longe: O conceito Jetstream
aumenta a transferência de água de e para a lagoa, tanto nas
marés entrada como de saída, resultando em diferenciais
elevados e, como tal, janelas gerandas por força sustentada.
Esta transferência de água é realizada por uma variação da
tecnologia de bombas de energia zero Venturo, já comprovada.
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Figura 28 – Lagoa de maré Jetstream.
Fonte:Water Powered Technologies.

Um grande número de Venturos está ligado à periferia da parede
exterior da lagoa, tendo uma forma suave e aerofólia. As bombas
são operadas pelo aumento do fluxo de água em torno da forma
aerofólia, que pode ser até 25%.

Figura 29 - Operação em marés
de entrada. Fonte: Water Powered
Technologies.

Nas marés de chegada, as bombas de Venturo operam para
bombear a água da lagoa e na maré vazante bombeam água
para a lagoa. A água corrente é impedida de fluir para dentro e
para fora da lagoa por turbinas bi-direccionais com meias portões.
Os portões das turbinas são abertos nas marés altas e nas
marés baixas e fechados no meio. Isto garante que as turbinas
comecem a gerar energia no diferencial da altura máxima, que
permite otimizar a eficiência e as janelas de geração de energia.
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Figura 30 - Operação em maré vazante.
Fonte: Water Powered Technologies.

A lagoa é dividida em duas partes, para que a manutenção da
turbina possa ser realizada enquanto ainda é sendo capaz de
gerar energia (Water Powered Technologies.).

Correntes de maré
As corrente de maré são a tecnologia mais avançada e mais bem
sucedida usada em fontes de energia marinha, bem como em
condições comerciais.
Existem uma série de projetos diferentes para tecnologias de
correntes de marés. Algumas seguem a abordagem da turbina
eólica submarina e algumas seguem uma abordagem hidrelétrica.
Como a água é mais densa do que o ar, contém mais energia
cinética por metro quadrado e as turbinas pode ser menores
do que as turbinas eólicas. Os modelos realizados têm eixos
de turbinas verticais e horizontais. Os dispositivos podem ser
montados no fundo do mar ou usando um sistema de flutuação.
A Escócia, devido aos grandes recursos de ondas e marés e ao
Centro Europeu de Energia Marinha é, também, o lar da maior
turbina de maré do mundo. O dispositivo Scotrenewables SR2000
também assenta no desing de turbinas de eixo horizontal, mas
utiliza um sistema de flutuação.
O poder avaliado do SR2000 é de 2000 kW, janela da velocidade
da corrent da água de 1 m/s a 4 m/s, dois rotores com um diâmetro
de 16m e uma velocidade de rotor variável, com lâminas fixas.
A turbina de grande escala pode ser instalada em águas profundas,
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Figura 31 - O Scotrenewables SR2000,a turbina de corrente de maré mais potente do mundo. Fonte: Scotrenewables

com mais de 25 metros, devido ao sistema flexível de amarração
e pode ser implementada com uma variedade de sistemas de
ancoragem, que se adequem aos vários tipos de fundos do mar.
O SR2000 continua a produzir excelentes resultados de
desempenho e trouxe várias estreias mundiais, incluindo a
demonstração de um fator de carga em excesso, de 38% nas
primeiras 24 horas de geração contínua e gerando mais de 120
MWh em 7 dias de geração, com fatores de carga superiores de
35%. Durante este período, o dispositivo único 2 MW, também
gerou cerca de 7% da demanda de eletricidade das Ilhas Orkney,
com períodos mais curtos superiores a 25% da demanda.

Figura 32 - Modelo de transporte
SR2000
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10. A aquisição de energia das marés
Responda às perguntas:
a) Que tecnologias são usadas para derivar a energia das marés?
b) Utilizando a Figura 33 indique as regiões do mundo, com maior energia
potencial de marés.
c) Qual é a energia potencial global das marés?

Figura 33 - Distribuição da subida e descidas das
marés, derivada de força gravitacional do sistema
Terra-Lua-Sol. Fonte: Relatório do IPCC 2012
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6

Qual é o impacto do
uso de energia marinha
sobre meio ambiente e
mitigação do carbono?

Nem toda a energia renovável marinha pode ser extraída os
mares, mas existe tanta energia disponível nos mares, que
mesmo usando uma pequena percentagem será uma quantidade
considerável de energia. A energia marinha é renovável, de baixo
carbono, e não ocupam terra valiosa, que pode ser utilizado para
outros usos, como a produção de alimentos.
Dispositivos renováveis marinhos têm menos impacto sobre
os ambientes em comparação com outras tecnologias, desde
que seleção do sítio seja feito de forma correta e o design do
projeto seja adequado à localização. Devido ao tempo de
desenvolvimento não existiram longos períodos para olhar para
a interação ambiente-dispositivo e, como tal foi feito o inquérito
“pesquisar, implantar, monitorizar” tomada.
Em relação à barragem de marés La Rance, na França, vale a
pena notar que no início da construção da central eléctrica, foi
associada com algumas interferências no ambiente. Contudo,
como mostrado por pesquisas feitas por ecologistas, muitos anos
de exploração sobre este tipo de centrais eléctricas, este tipo de
central de maré não causa quaisquer efeitos secundários para o
ambiente e a fauna nestas áreas é, ainda, caraterizada por uma
elevada diversidade.
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Para o SR2000 a situação é diferente e, neste caso, as turbinas
deste dispositivo podem ter impactom negativom sobre a vida no
oceano. Até agora nenhum interações negativas foram relatadas.
A análise de ciclo de vida dos dispositivos renováveis marinhos
tem avaliado os impactos ambientais e climáticos associados com:
fornecimento e utilização de materiais e de energia na construção
de dispositivos de instalação, de operação e manutenção, e
desativação. Estudos têm mostrado que o maior impacto é da
quantidade de materiais utilizados na construção dos dispositivos,
principalmente nas fundações de ancoragem e de componentes
estruturais.
Na maioria dos dispositivos a ancoragem e fundação são
responsáveis por mais de 40% das emissões totais de gases com
efeito de estufa, do ciclo de vida. O Total de emissões de gases de
efeito estufa varia entre 15-105 gramas de dióxido de carbono por
cada quilowatt-hora, com uma média de cerca de 53 gramas. Isto
é semelhante, ao nível de magnitude, a outras fontes renováveis
e mais baixa do que fontes d energia não-renováveis.
Apesar do enorme potencial, a energia marinha é usada em
pequena escala. A contribuição da energia marinha para a
produção total mundial de energia é de, apenas 0,002% (Relatório
IPCC 2012).
Investimentos de maior escala em energia marinha podem ser
uma maneira eficaz para mitigar as alterações climáticas.

Figura 34 – Fonte de energia primária global total (IPCC 2008)
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Economia das energias renováveis marinhas
As tecnologias de energias renováveis marinhas são caras. Não
existe, ainda, uma tecnologia de geração de eletricidade que não
fosse cara, na sua fase inicial. Todas as tecnologias emergentes
precisam de tempo e investimento para se poder ver os custos
a reduzir e o subsídio por parte dos governos é, usualmente,
a maneira como tem sido feito para outros geradores. É um
equívoco comum que, por causa da energia marinha não ser
barata agora que esta não irá ser barata no futuro. Se olharmos
para outras tecnologias renováveis marinhas pode-se observar
que muitos avanços diferentes significam que o custo decresce
com o tempo e a escala.
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A energia marinha é limpa e sem carbono, mas as tecnologias
marinhas não o são. Construções implementadas durante o
funcionamento normal, são submetidas a cargas pesadas e
também têm que ser resistentes a grandes tempestades.
Isto faz com que estas exijam grandes quantidades de materiais.
O peso da estrutura, muitas vezes é superior a 1000 toneladas.
Sera necessário muito mais material para barragens de marés ou
lagoas de maré. É necessário transporte pesado. Tudo gera uma
pegada de carbono que é comparável ao custo de carbono de
outras energias renováveis.
Os recursos energéticos marinhos excedem as necessidades
atuais de energia de todo o mundo e, ainda assim, a quota
de energia marinha na produção total de energia renovável é
insignificante. A capacidade instalada é de apenas 529 MW
em comparação com 2,18 TW da produção global de energia
renovável (IRENA 2017).
As máquinas são pesadas e caras e são projetadas para um local
específico, com um estado do mar específico e condições locais
a considerar. Este produto pode, muitas vezes, não ser utilizado
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efetivamente noutros locais, o que torna difícil a comercialização
da produção e a redução de custos e, consequentemente, a falta
de investidores interessados.
Isto é claramente visível na tendência global de investimento
em energias renováveis. Em 2016, o valor acumulado de
investimentos, em energia marinha atingiu 0,2 biliões de dólares.
Para efeitos de comparação, os investimentos em energia solar
e eólica foram, respetivamente, 113 e 112 biliões de dólares. O
montante global de investimentos em energia renovável atingiu o
valor de 241 biliões de dólares. (IRENA).
Isto tem impacto no número de inovações e progressos em
determinados tipos de energia renovável. O número de patentes
em energia marinha é ligeiramente superior a 14.000, em
comparação com as 575,323 patentes apresentadas até 2016
(IRENA).
Parece que a energia marinha precisa de um maior investimento
e, talvez, a projectação de dispositivos mais pequenos, mais
universais, que flutuam em vez de serem instalados no fundo
do mar e que possam ser bem sucedidos comercialmente, por
exemplo como descrito no trabalho actual do SR2000.
Temos que ter em mente que grandes e inesgotáveis recursos de
energia marinha podem cobrir melhor a demanda de energia, com
uma pegada de carbono menor. Desta forma, podemos alcançar
a mitigação das alterações climáticas

11. Complete as frases abaixo com as palavras que faltam, de acordo com a
informação fornecida anteriormente nesta unidade didática.
As tecnologias de oceano promissoras incluem:
A energia das ondas, na qual os conversores capturam a energia contida no/
na............... do oceano e usám-no/na para gerar .................. ... Os conversores
incluem colunas............ .. ... oscilante que prendem bolsas de ar para
impulsionar uma turbina; conversores de corpo............ .. ...... que utilizam
o movimento das ondas; e conversores............ .. ......... que fazem uso da
diferenças de altura.
A energia................ ..., produzida quer por ....... ... .. .. ............ tecnologias que
usam uma barragem (uma barragem ou outra barreira) para a colheita de
energia entre a alta e abaixa ............ .; tecnologias de marés ......... .. .... ou de
marés .................. ..; ou aplicações híbridas.
Energia ......... .... ......., resultante de diferentes concentrações de sal, como
ocorre quando um ................... deságua num ................... .... Os projectos de
demonstração usam “pressão osmótica retardada”, com água doce que flui
através de uma membrana para aumentar ............... ...... num tanque de água
salgada.; e “ electrodiálise reversa” com iões de sal que passam através da
membrana ............... .. .......
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12. Energia e ambienter marinho
Responde às perguntas:
a) Que tecnologias marinhas são atualmente utilizadas para produzir
eletricidade?
b) Qual é a contribuição da energia marinha para a energia renovável?
c) Será a energia marinha completamente limpa e não tendo nenhuma
pegada de carbono?
d) Quais são os impactos da tecnologia marinha no ambiente?
e) Será que a energia marinha pode mitigar as alterações climáticas?

58

REFLEXÕES FINAIS

Depois de ter desenvolvido o estudo relacionado com cada pergunta,
responda novamente às questões iniciais:
1. O que é a energia marinha?
2. O que causa a formação das ondas?
3. Como extrair energia a partir das ondas?
4. De onde vêm as marés?
5. Como aproveitar as marés para gerar eletricidade?
6. Qual é o impacto do uso de energia marinha sobre o ambiente e
mitigação do carbono?
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
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