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Introdução
O Projeto GEO e o potencial energético da costa brasileira
Este é o primeiro de uma série de cadernos temáticos que apresentam
um panorama do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Gerador
de Energia Ondomotriz (Projeto GEO), gerando energia elétrica a partir das
ondas do oceano. O projeto, executado no âmbito do Programa de P&D da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tem como objetivo principal
o desenvolvimento de uma prova de conceito (um modelo prático) para um
sistema de geração de energia a partir do movimento das ondas.
A relevância do projeto está associada ao potencial de geração de
energia a partir das ondas no Brasil, cuja costa tem 7.491 km de extensão e
potencial energético da ordem de, aproximadamente, 90 GW de potência,
que, na atualidade, encontra-se praticamente inexplorado. As fontes renováveis, como a energia solar e a eólica, deixaram de ser uma alternativa
emergente e se tornaram reais na diversificação da matriz elétrica. Da
mesma forma, atualmente, a energia das ondas emerge como uma fonte
alternativa.
Há, em muitos países do mundo, várias iniciativas e contribuições
técnicas sendo realizadas, as quais, no futuro, podem ser viáveis para a
geração comercial de energia.
O desenvolvimento de tecnologias como essa busca o bem-estar social,
no sentido de criar soluções coerentes, atuais e inovadoras. Essa é uma das
formas de propiciar uma matriz energética mais robusta, confiável e inteligente. O presente material se propõe a contextualizar o Projeto GEO, passando
pelas fases de revisão bibliográfica, desenvolvimento e constatações.
Ótima leitura!
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O Projeto GEO
A parceria entre LACTEC, Hidrobombas e GPE surgiu em 2019, com o
desenvolvimento de um projeto de P&D, cujo propósito era realizar uma
prova de conceito (Proof of Concept – POC), oferecendo um modelo prático
de comprovação do conceito teórico de um sistema de geração de energia
elétrica por ondas do mar. O protótipo que originou o projeto foi desenvolvido pela empresa Hidrobombas e apresentado em 2017. Efetuou-se o
registro de patente do protótipo e a seleção pelo jornal A TARDE na ação “A
TARDE Inovação e Tecnologia”, realizada durante a primeira edição na Bahia
da Campus Party®. Porém, apesar de ter reconhecido seu potencial, o protótipo nunca chegou a ser levado para teste no mar.
Assim, para desenvolver e avaliar a POC, o projeto prevê a construção
de um novo Laboratório de Estudo da Energia das Ondas (LEEO), que funcionará nas instalações do LACTEC, dentro do campus da Universidade Federal
do Paraná (UFPR).
O LEEO possibilitará determinar a funcionalidade, a viabilidade técnica-econômica e a eficiência energética dos modelos por meio de pesquisas do
campo da energia das ondas e das estruturas a serem desenvolvidas e instaladas em regiões costeiras. Essa infraestrutura permitirá, ainda, a realização
de trabalhos de mestrado e doutorado, colaborando para o desenvolvimento
de tecnologias para a utilização das energias renováveis. Basicamente, o LEEO
será composto por uma capacidade computacional, de realização de simulações de mecânica dos fluidos e de um tanque físico, com capacidade de
geração de ondas 3D para simulações de modelos reduzidos. O tanque terá
25 metros de comprimento por 7,5 metros de largura, possuindo em uma de
suas extremidades um conjunto de pás articuladas que movimentarão com
precisão a água (Figura 1).
Figura 1: Sistema de pás
do tanque do LEEO.
Fonte: O autor
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Para analisar as características construtivas e funcionais da POC, além de levantar os pontos de possíveis
melhorias, o primeiro passo desse projeto de P&D foi
desenvolver um complexo estudo cinemático do mecanismo de tomada de força (Power Take-Off − PTO). Com
esse estudo, foi possível identificar os pontos fortes
e fracos da tecnologia, para posteriormente entrar na
fase de desenvolvimento de novas soluções e/ou aprimoramento do projeto.
No protótipo proposto pela Hidrobombas, o PTO
(Power Take-Off) é constituído por braços articulados,
que se interligam de forma mecânica direta a um eixo
central, utilizando correntes (Figura 2).

Figura 2: Vistas do protótipo de GEO Hidrobombas.
Fonte: O autor
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Após a fase de análise e estudo cinemático, o passo seguinte foi o
desenvolvimento de simulações de interação fluido-estrutura (Figura 3), que
permitiu avaliar a estabilidade do GEO Hidrobombas frente à ocorrência de
ondas. Esse estudo revelou três resultados importantes:
I)	Na configuração do protótipo não há movimento relativo suficiente entre braços e corpo central para emprego de um PTO de forma
satisfatória.
II)	Centro de empuxo (Center of Buoyancy − CoB) não coincide com o
centro de gravidade (Center of Gravity − CoG).
III)	O GEO necessita de ancoragens para manter sua posição.
Soma-se a esses resultados o fato de que o GEO Hidrobombas apresenta um comprimento de seis metros, equivalendo a um percentual pequeno de uma onda de, no mínimo 60 metros de comprimento. Isso, normalmente, reflete as características do cenário brasileiro e compromete o
movimento relativo de seus elementos articulados. Outro fator no qual o
GEO Hidrobombas esbarrou foi em relação às normas da Marinha do Brasil,
uma vez que o sistema é flutuante, conforme pode ser visualizado na Figura
2, e, para ser inserido no mar, deve atender aos critérios de segurança de
uma embarcação, permitindo a presença de pessoas para a realização de
sua operação e manutenção de forma segura.
Figura 3: Simulação
dinâmica de interação
Fluido-estrutura
utilizando o Ansys
Aqwa®.
Fonte: O autor
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A modelagem foi realizada de forma a atender às normas vigentes e às
condições de operação para uma embarcação, contemplando sistemas de
segurança e salvamento. Ela também foi adequada ao comprimento característico das ondas da costa brasileira. Realizados os ajustes necessários,
chegou-se ao sistema exposto (Figura 4).
Projeto | GEO

O projeto atende, ainda, à legislação ambiental e a aspectos regulatórios que se referem a uma aplicação prática desse tipo de sistema, cujo detalhamento será apresentado nas páginas seguintes deste Caderno Temático.
Outro aspecto importante, a ser explorado por esse projeto, será a
conexão do gerador ondomotriz com a rede elétrica, a qualidade da energia
gerada e a variação da produção. As informações obtidas com os estudos
práticos e teóricos permitirão o desenvolvimento de um projeto melhorado,
levando em consideração os mais severos regimes de operação aos quais o
dispositivo possa ser submetido.

Figura 4: Vistas do
novo modelo de GEO.
Fonte: O autor
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O potencial energético
Os oceanos, de acordo com Marroni (2013), representam 71% da superfície da Terra, possuindo quatro fontes consideradas principais para a
geração de energia, conforme Tabela 1.
Tabela 1: Ranking do
potencial energético por
fonte marítima.
Fonte: Soerensen;
Weinstein (2008)

Tipo de energia

Energia em TWh/ano

Energia das ondas

80.000

Energia osmótica

10.000

Energia térmica

2.000

Correntes e marés

800

Assim, dentre os fenômenos energéticos associados ao mar, as ondas
são consideradas como de maior importância e podem ser classificadas de
acordo com o seu período de ocorrência. Ele pode ir de segundos até anos,
porém, o predomínio energético ocorre em ondas com período de incidência próximo a 10 segundos, as chamadas “ondas de gravidade”.
As ondas de gravidade, normalmente, são aquelas observadas na
praia, geradas principalmente pela ação do vento sobre a superfície da
água, tendo como força restituidora a gravidade (processo de geração ilustrado na Figura 5).
Figura 5: Ilustração do
processo de geração de
ondas pelo vento.
Fonte: Assis (2010)

Já as “ondas oceânicas” podem ser divididas em Vagas ou Swells. As
Vagas são ondas produzidas por ventos locais e que perdem rapidamente
altura e energia, enquanto as Swells ocorrem quando as condições do vento sincronizam com as ondas Vagas, com energia para atravessar grandes
oceanos até atingir a costa e se dissipar (OMAR, 2018).
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As “ondas superficiais” são acompanhadas de ”ondas orbitais”, que
descrevem circunferências cada vez menores com o aumento da profundidade, como observado na Figura 6.

Figura 6: Desenho
esquemático do formato
das ondas superficiais e
orbitais.
Fonte: Joaquim; Calejo
(2012)

Com a aproximação da região costeira e redução da profundidade, a
onda sofre alteração no formato dos orbitais, que passam a ter forma elíptica, perdendo energia para o leito do mar. Com isso, a onda passa a transportar matéria além de energia e, consequentemente, tem complexidade
maior para a sua modelagem do que quando comparada com uma onda de
águas profundas, em que os orbitais têm formato circunferencial e as ondas
transportam apenas energia.
A Figura 7 mostra um mapa do mundo com a distribuição global do
fluxo médio de energia das ondas, em kW por metro de largura da crista da
onda. As cores identificam o potencial da região, como é possível verificar
entre a Islândia e o norte da Grã-Bretanha, cujos pontos azuis sugerem um
fluxo médio de energia de 60 kW/m.
No Brasil, do Pará ao sul do país, o mapa indica uma variação de 5 a 25
kW/m, cabendo destacar que o grande diferencial brasileiro é a sua extensão litorânea, o que propicia um maior número de opções de instalações,
frente a uma costa menor e com maior densidade potencial.
Assis (2010) coletou dados in situ na barra do Porto de Rio Grande (RS)
com uma boia ondógrafo. Nesse estudo, realizado de 1996 a 1999, foi possível
Gerador de Energia Ondomotriz | Energia das ondas
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identificar que o período de maior recurso energético ocorreu entre os meses de fevereiro e junho, com destaque para maio (média de 14,2 kW/m de
frente de onda). De julho a janeiro os resultados foram moderados, com
valores entre 4,02 e 9,5 kW/m, quando a média de janeiro foi de 4,02 kW/m.

Figura 7: Distribuição
global do potencial
em kW/m de energia
de ondas.
Fonte: Hagerman
(2002)

Dados a partir de uma estação climática revelaram um outono com
média de 11,6 kW/m e altura significativa de 1,9 m. A primavera apresentou
média de 7,4 kW/m e altura significativa de 1,6 m. A média anual do recurso energético encontrado foi de 8,6 kW/m, superando algumas localidades,
como o Porto do Pecém (CE), e ressaltando a viabilidade econômica de implantação de uma usina para o aproveitamento da energia das ondas, em
comparação aos custos de usinas eólicas.

kW/m
Acima
50.0 ‒
40.0 ‒
30.0 ‒
25.0 ‒
20.0 ‒
15.0 ‒
10.0 ‒
5.0 ‒
Abaixo

60.0
60.0
50.0
40.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

Aproveitamento
da energia das Ondas
Historicamente, o interesse em fontes renováveis de energia teve início a partir da crise do petróleo de 1973. Em 1975, o Reino Unido iniciou um
programa de P&D com o objetivo de explorar o aproveitamento energético
das ondas. A Noruega foi o segundo país a desenvolver pesquisas sobre o
tema. Em 1991, instalou-se um protótipo na Escócia, seguido por outro em
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Trivandrum, na Índia, em 1996, e por outra instalação no porto de Sakata,
no Japão, no mesmo ano (GRAW, 1996). Nesse porto, foi instalada uma boia
de navegação equipada com uma turbina a ar, criada por Yoshio Masuda,
considerado o pai da tecnologia ondomotriz, com estudos publicados a partir de 1940.
Ao contrário de algumas fontes renováveis, a geração ondomotriz
apresenta uma grande variedade de tecnologias desenvolvidas para a geração de energia, as quais podem ser divididas em três grupos: (i.) Coluna
de Água Oscilante; (ii.) Corpos Flutuantes; e (iii.) Dispositivo de Galgamento.

Grupo 1
Coluna de Água Oscilante (Oscillating
Water Column − OWC) são câmaras herméticas que, devido à oscilação da coluna de
água provocada pela ação das ondas, geram
um fluxo de ar de duplo sentido. Na Figura 8,
pode ser visualizado o conceito do sistema.
A parte de baixo é aberta para que as
oscilações das ondas criem o fluxo de ar que
movimenta a turbina, normalmente do tipo

Wells, a qual permanece girando no mesmo
sentido, independentemente da direção do
fluxo de ar. Esses dispositivos podem ser
fixos ou flutuantes, sendo que, na Figura 9,
pode ser visualizada uma aplicação onshore
desse conceito.

Turbina

Válvula de alívio
de pressão

Ar

Coluna
d’água

Onda

Figura 8: Coluna de Água Oscilante fixa OWC.
Fonte: Machado (2013)

Figura 9: OWC em Limpet (Escócia).
Fonte: Falcao (2014)

Grupo 2
Corpos Flutuantes (Oscillating Bodies) são modelos de geradores, que
podem ser flutuantes ou submersos, cuja energia é produzida pelo movimento próprio ou movimento relativo entre duas partes. Para Rocha (2017),
instalados, geralmente, em regiões offshore com profundidade de mais de
40 metros. A Figura 10 mostra o projeto CETO, desenvolvido na Austrália pela
empresa Carnagie Clean Energy, em que a oscilação das boias movimenta
um pistão que bombeia água, girando uma turbina tipo Pelton acoplada a
um gerador de energia elétrica (Carnegie [s.d.]).
Gerador de Energia Ondomotriz | Energia das ondas
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Figura 10: Desenho
ilustrativo do sistema
tipo CETO.
Fonte: Rocha (2017)

Potência para o Usuário
Tecnologia comercial / convencional
Eletricidade para a rede
com zero emissão

Tecnologia CETO

20 a 50 metros de
profundidade

No Brasil foi desenvolvido e instalado,
em 2012 no Porto do Pecém (CE), um dispositivo
de corpo flutuante, com capacidade de geração
de 100 kW (ROCHA, 2017), o qual pode ser visualizado na Figura 11. Esse sistema utilizava um
modelo de operação semelhante ao CETO, em
que a água era bombeada através de um circuito hidráulico para uma roda tipo Pelton. Desde
2013, o protótipo encontra-se desativado.
Na Figura 12 é apresentado o diagrama
esquemático do conversor de energia de ondas L10 (Wave Energy Converter − WEC), desenvolvido nos Estados Unidos pela Columbia
Power Technologies, em parceria com a
Oregon State University, e testado em 2008,
em Yaquina Head. A variação vertical da boia
movimenta o núcleo magnético no interior do
estator estacionário, gerando uma corrente
elétrica (BREKKEN et al., 2011).

14
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Linha de baixa
pressão para o
retorno de água

Turbina Pelton
com gerador
elétrico

Linha de água de
alta pressão

Figura 11: Usina de ondas de Pecém.
Fonte: Aquafluxus
Boia

Flutuador

Amarração
Linha de
potência / rede elétrica

Leito
oceânico

Bobinas estacionárias
do gerador
Revestimento
magnético

Figura 12: Esquema de funcionamento da Boia L10.
Fonte: Brekken et al. (2011)

Um dos dispositivos mais interessantes desse grupo é o sistema
Pelamis, classificado como do tipo Pitch. Trata-se de uma unidade flutuante
multiarticulada, a qual capta energia pelo movimento relativo que ocorre
entre suas partes. Cada unidade tem capacidade de gerar 750 kW de potência (ROCHA, 2017). Esse sistema foi instalado em Portugal e, após alguns testes, foi descomissionado por falhas no funcionamento. A Figura 13 mostra o
modelo reduzido de um sistema Pelamis em teste em um tanque de ondas.
Figura 13: Fotografia
de um modelo 1/7 do
Pelamis em teste.
Fonte: Henderson (2006)

Grupo 3
Dispositivo de Galgamento (Overtopping)
são os dispositivos que normalmente orientam/conduzem as ondas, por meio de rampas, para um reservatório em um nível acima
do mar. A água armazenada nesse reservatório retorna para o mar passando por uma
turbina semelhante a uma hidrelétrica de
baixa queda e aciona um gerador (IAHNKE
et al., 2009). Na Figura 14 pode ser visualizado um diagrama esquemático de um sistema de galgamento. Em 1958, foi construído, em Toftestallen, na Noruega o primeiro
dispositivo overtopping, o Tapered Channel
Wave Power Device (Tapchan), cujas imagens
podem ser vistas na Figura 15, com potência
máxima alcançada de 350 kW.

Reservatório
Transbordamento

Saída da turbina

Figura 14: Dispositivo de Transbordamento − Overtopping.
Fonte: Martins et al. (2018)

Figura 15: O Tapchan, na Noruega.
Fonte: Rocha (2017)

Gerador de Energia Ondomotriz | Energia das ondas
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Os dois projetos apresentados anteriormente foram construídos
como modelos experimentais para desenvolvimento das tecnologias propostas, sendo desativados após um período de operação, o que é muito
comum, dependendo da fase de evolução da tecnologia. Tecnologias mais
avançadas normalmente operam de maneira mais contínua por um período maior de tempo, pois apresentam mais força para a operação em
regime contínuo.

Panorama atual
Tendo como base o estudo realizado, pode-se constatar que, sobre a
situação atual dos dispositivos de geração de energia por intermédio das
ondas, não há, no presente momento, uma tecnologia dos grupos 2 e 3 robusta ou firme o suficiente para a instalação de uma unidade geradora. Em
relação ao grupo 1 destacam-se alguns empreendimentos, como o porto de
Mutriku, no norte da Espanha, que requereu um quebra-mar de proteção,
criando a oportunidade de aproveitar essa estrutura para montar 16 turbogeradores instalados verticalmente. Esse modelo, OWC, gera 296 kW de potência a partir do fluxo de ar produzido pelo movimento das ondas. Opera,
desde 2011, fornecendo energia para a rede e comprovando a funcionalidade e robustez do sistema.
Figura 16: Mutriku OWC.
Fonte: Erakundea (s.d.)

A Tabela 2 fornece uma visão mais ampla do cenário atual de desenvolvimento ondomotriz, apresentando alguns sistemas de geração e seus
status. É possível observar que vários projetos, como as usinas de Pico, em
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Portugal, e LIMPET, no Reino Unido – duas significativas
obras para a geração de energia ondomotriz, encontram-se desativadas e não há indícios de retomada das atividades (MARINEENERGY.BIZ, 2018). Por outro lado, existem
tecnologias em desenvolvimento, como o Wave Dragon
(Dinamarca). Há ainda as que tiveram suas propriedades intelectuais vendidas e seus projetos estão sendo
executados por novas empresas subsidiadas por novos
investidores. É o caso da Oceanlinx (Austrália) e Pelamis
(Portugal). Existem alguns projetos realizados que contam
com dispositivos já disponíveis no mercado, como a australiana CETO e a norte-americana Power Buoy.
Apesar da falta de dados mais aprofundados, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, sobre os respectivos resultados de cada sistema testado, a principal
constatação é a de que existe uma tendência crescente
ao uso da fonte de energia das ondas oceânicas.

Tabela 2: Tecnologias, potências e status.
Fonte: Adaptado de Rocha (2017)

Oscilating Water Column
MODELO

PROJETO / País

Potência (kW)

Status

Estruturas Fixas

PICO / Portugal

400

Desativado

LIMPET / Reino Unido

500

Desativado

OCEANLINK / Austrália

500

Em Desenvolvimento

MUTRIKU / Espanha

296

Ativa

MIGHTY WHALE / Japão

110

Desconhecido

Estrutura Flutuante

Overtopping Converters
Fixo na Costa

TAPCHAN / Noruega

350

Desconhecido

Flutante

WAVE DRAGON / Dinamarca

7000

Em Desenvolvimento

Oscilllating Body
Flutuante com Haste - 1 corpo

BOIA L-10 / EUA

10

Desconhecido

Flutuante com Haste - 2 corpos

POWER BUOY / EUA

40

Disponível

Submerso com haste

CETO / Australia

80

Disponível

Flutuante com Haste

AWS / Portugal

25-250

Em Desenvolvimento

Flutuante com Pitch

PELAMIS / Portugal

750

Em Desenvolvimento

Submerso com Pitch

WAVE ROLLER / Portugal

100

Em Desenvolvimento

Multicorpos

WAVE STAR / Dinamarca

25

Desativado

Multicorpos

USINA ONDAS / Pecem Brasil

100

Desativado

Gerador de Energia Ondomotriz | Energia das ondas
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Regulação ambiental
O conjunto de leis brasileiras é muito vasto, considerado um dos mais
avançados conjuntos regulatórios sobre o meio ambiente do Planeta (PEREIRA,
2017). Contudo, o país não conta com regulamentação específica para licenciamento ambiental de obras de aproveitamento de energias oceânicas, incluindo a ondomotriz. Essa carência acarreta, sob o ponto de vista de muitos
especialistas, insegurança jurídica no que diz respeito aos procedimentos
previstos no licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento.
A pesquisa sobre o assunto avançou no sentido de vigiar o caso da implantação da Usina de Pecém, única usina de geração ondomotriz instalada
in situ no Brasil. Trata-se de uma usina-piloto, instalada junto ao complexo
industrial homônimo e já licenciado, tendo sido dispensada a realização de
Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A regularização da usina foi incluída nas
respectivas licenças de instalação e operação do complexo industrial, na forma de retificação desses documentos. Ressalta-se que foram impostas condicionantes específicas, nessa correção, para avaliar potenciais interferências da
obra nos ecossistemas marinhos. Nota-se que essas exigências são indicativos
de quais componentes provocam mais interesse nos órgãos reguladores.
Dessa forma, a falta de regras específicas para o licenciamento de
obras de aproveitamento de energias oceânicas, somada ao fato de que a
única usina já instalada no país não passou por um processo tradicional
de licenciamento ambiental, a equipe verificou parte dos procedimentos
mais generalistas do licenciamento em nível federal. Usinas elétricas ondomotriz, por se tratar de obras construtivas estabelecidas na região costeira, devem ter licenciamento ambiental federal, invariavelmente submetidas
a EIAs, cabendo ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) a competência de conduzir os processos de
licenciamento. Há, no entanto, eventuais exceções quando existem regulamentações estaduais e/ou municipais mais restritivas, cuja competência do
licenciamento pode ser transferida da União ao Estado ou Município.
Além da análise do sistema legal brasileiro referente ao licenciamento
ambiental, a equipe buscou compreender, em uma primeira aproximação,
o sistema legal de outros países. É útil mencionar, nesse sentido, a compilação de dados disponível na plataforma Thetys (TETHYS, 2019), a qual fixa
informações regulatórias internacionais sobre energias oceânicas.
Muitos países, assim como o Brasil, não possuem legislação específica
relacionada à geração de energia ondomotriz, a exemplo dos Estados Unidos,
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Suécia e alguns países da União Europeia. Por outro lado, sistemas regulatórios específicos já se encontram disponíveis em países como a China, que
se destaca pela presença de políticas de subsídios e de desenvolvimento de
pesquisas no setor, sendo que, no que diz respeito ao licenciamento há regras específicas para o desenvolvimento de um EIA. O Reino Unido também
desponta nesse setor, com procedimentos complexos e exigências de autorizações em vários níveis de organização.
Portugal, entre todos os pesquisados, é o país que apresenta melhor estrutura regulatória, sendo um dos líderes no desenvolvimento dessas tecnologias (SIFFERT, 2010). Especificamente quanto ao aproveitamento de energias
oceânicas, citam-se o Decreto nº 238/2008 e o Decreto-Lei nº 5/2008, os quais
definem o regime jurídico de acesso e exercício da atividade de produção de
eletricidade a partir da energia das ondas. O licenciamento de empreendimentos oceânicos, em Portugal, é formado pelos seguintes componentes: (i.)
Concessão de licença de uso privado do espaço marítimo; (ii.) Licenciamento da
atividade de produção de energia oceânica; (iii.) Licenciamento da infraestrutura auxiliar em terra; e (iv.) o EIA. Essa série de procedimentos é centralizada na
autoridade licenciadora nacional, incluindo o envolvimento de todos os órgãos
necessários a cada obra, facilitando a compreensão das etapas desse processo.
Por fim, no sentido de terminar a avaliação acerca das etapas relativas
ao licenciamento ambiental, elaborou-se um roteiro simplificado dos procedimentos envolvidos. Esse roteiro é baseado no conjunto das leis levantado
ao longo da pesquisa, considerando a hipótese de instalação de uma usina
ondomotriz em ambiente costeiro.
No Brasil, o licenciamento é trifásico, regido pela emissão de três sucessivas licenças, cada qual com condicionantes ambientais específicas (Art.
19 do Decreto Federal nº 99.274/1990). São elas: Licença Prévia (LP), durante
o planejamento da obra e para a qual exige-se um EIA; Licença de Instalação
(LI), autorizando o início das obras de acordo com as condicionantes; e
Licença de Operação (LO), autorizando o início da atividade licenciada e o
funcionamento de seus dispositivos de controle (SÁNCHEZ, 2010).
Ao longo desse procedimento várias são as atividades e trocas de informações entre o empreendedor e o órgão licenciador. Essa série de interações foi sistematizada por Lauxen (2012) em formato de fluxograma (Figura
17) contendo interações entre o “empreendedor”, interessado na construção
da obra, e o “órgão ambiental”, neste caso, o IBAMA.
Gerador de Energia Ondomotriz | Energia das ondas
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EMPREENDEDOR

ÓRGÃO AMBIENTAL

Solicita o licenciamento
Abre o processo

Licenciamento PRÉVIO

Figura 17: Fluxograma dos
procedimentos envolvidos no
processo de Licenciamento
Ambiental Federal, regido
pelo IBAMA.
Fonte: Adaptado de Lauxen
(2012)
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Conclusão
O projeto, após o primeiro ano de trabalho de
pesquisa, conseguiu levantar informações promissoras
quanto aos diversos modelos de geradores, suas vantagens e desvantagens, grandezas dos custos, complexidade para instalação, informações do potencial energético no aproveitamento das ondas do mar e, ainda, um
levantamento prévio da legislação ambiental brasileira.
O Brasil possui cerca de 7,5 mil km de litoral e é possível, por meio de soluções inovadoras, dar continuidade
às primeiras tentativas de exploração dessa fonte energética. Com o desenvolvimento da tecnologia, espera-se que a geração, a partir das ondas, possa evoluir na
escala de potência, tornando-se útil para uma matriz
renovável diversificada.
Para o próximo Caderno Temático está previsto o
desafio de detalhar o projeto executivo do GEO para,
então, definir também os requisitos necessários à construção do tanque de ondas e todos os equipamentos
auxiliares para sua operação. No tanque, será possível
simular diferentes tipos de ondas, de cristas longas e
curtas, e testar modelos reduzidos de diferentes tecnologias de geradores ondomotriz, buscando implantar,
no Brasil, projetos que desenvolvam esse segmento, assim como foi realizado, por exemplo, com os parques
eólicos.
Com resultados desta pesquisa, espera-se que a
geração de energia ondomotriz se mostre atrativa, técnica e financeiramente, de modo a possibilitar a inserção de uma nova fonte de energia alternativa à matriz
elétrica brasileira e, com isso, validar sua característica
inovadora por intermédio do incentivo de novas tecnologias, as quais possam, sobretudo, promover uma expansão limpa do seu parque gerador.
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