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RESUMO 

Visando minimizar o impacto ambiental devido à utilização de combustíveis fósseis e 

motivado pela falta de energia vivenciada no Brasil, surge um interesse no desenvolvimento 

de tecnologias para a geração de energia renovável, entre elas a geração de energia das ondas 

do mar ou energia ondomotriz. No presente trabalho planeja-se realizar simulações numéricas 

de ondas superficiais usando um modelo simplificado que leva em conta efeitos não-lineares 

na dinâmica das ondas. Além disso, será projetado um aparato experimental para a medição 

da altura de ondas geradas experimentalmente no laboratório, e possivelmente, no lago 

Paranoá. No trabalho é apresentado uma revisão das tecnologias atuais e o cenário energético 

brasileiro. Em seguida, será feita a análise estatística das séries temporais das ondas geradas 

na simulação e no experimento e a estimativa do potencial energético que é possível extrair 

das ondas. Os resultados obtidos neste trabalho podem ser úteis para o desenvolvimento de 

tecnologias para a geração de energia das ondas do mar. 

 

Palavras-chave: Energia ondomotriz, simulação numérica, ondas superficiais, 

potencial energético.   
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ABSTRACT 

To reduce the environmental impact due to the use of fossil fuels, and motivated by 

power outages experienced in Brazil, there is a growing interest in the development 

of technologies for the generation of renewable energy, including the generation of 

energy from sea waves, also called “wave power”. In this work we will perform 

numerical simulations of surface waves using a simplified nonlinear model. 

Additionally, we will construct an experimental device to measure the height of waves 

generated in the laboratory, and in the lake Paranoá. In this work we present a 

revision of recent technologies and the current state of energetic resources in Brazil. 

We will perform a statistical analysis of the time series of waves from simulations and 

experiments and estimate the potential energy that can be extracted from the waves. 

These results can contribute to the development of technologies for the generation of 

energy from sea surface waves. 

Keywords: Wave power, numerical simulation, surface waves, potential energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

Atualmente com a demanda mundial de energia aumentando a uma taxa de 

crescimento de 1,7% ao ano - entre 2000 a 2030 - segundo a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e que nos próximos dez anos o consumo no Brasil irá crescer 

4,3% atingindo 781,7 terawatts-hora (TWh) em 2023, contra os atuais 514 TWh. As 

principais preocupações do homem é a questão relativa à energia e as formas de 

geração (Aneel, 2012). 

Os principais motivos para o aumento da demanda energética são: o crescimento 

das economias emergentes, a alta dependência de combustíveis fósseis e os 

desafios trazidos pela mudança climática; sendo a geração e consumo energético 

em qualquer de suas variantes são as principais causas das emissões de gases de 

efeito estufa (PCE, 2015). 

De acordo com os dados da Agência Internacional de energia (IEA), o Brasil é o 

décimo maior consumidor mundial de energia elétrica. O consumo de eletricidade no 

país, desde 2001, aumentou quase 38% acima da média mundial (Silva, 2013). 

Mesmo com o aumento do crescimento energético, o Brasil apresenta uma 

grande vantagem comparativa em termos de indicadores internacionais de emissão 

de CO2 na matriz e no balanço energético, equivalente Figura 1, observando-se que 

são poucos países que podem apresentar elementos comparativos (Martín, 2012; 

IEA, 2010).  

 

Figura 1 – Participação da Geração Hídrica no total da Geração Elétrica. Fonte: IEA, 2010. 
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Essa vantagem do Brasil é devida o destaque em relação às fontes de energias 

renováveis. De acordo com o balanço energético Nacional, realizado pelo EPE, as 

fontes renováveis no Brasil representam aproximadamente 90% de toda a energia 

produzida internamente; assim, pode-se dizer que a maior parte de sua energia 

produzida é transformada em energia “limpa” (EPE, 2009). 

 

1.1.1. NECESSIDADE DE ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL 

 

O uso das fontes de energias renováveis foi aprofundado apenas depois do 

embargo a exportação do petróleo impostos por países da OPEP (Organização dos 

Países Exportadores do Petróleo) após a década de 1970. Isso impulsionou o 

investimento de entidades governamentais e a iniciativa privada em fontes de 

energia renováveis. A partir desse ocorrido o Brasil iniciou pesquisas, projetos e 

desenvolvimentos de fontes alternativas para geração de energia, iniciando-se com 

o etanol (Carvalho, 2010).   

As energias renováveis são consideradas uma fonte inesgotável de energia não 

poluente e com pouco ou nenhum impacto ambiental, sendo a melhor alternativa 

para resolver a poluição ambiental, causada pelo crescimento do consumo e 

geração de energia. 

Dentre as fontes de energias renováveis, a matriz energética brasileira é 

abastecida principalmente pela a energia hidrelétrica, solar, eólica e o uso de 

biomassa. Porém, existem outras fontes que podem ser utilizadas, como: 

combustíveis sólidos, combustíveis líquidos, combustíveis gasosos, energia 

geotérmica, energia das ondas e das marés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Matriz Elétrica brasileira. Fonte: EPE, 2013. 
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Dentro da matriz energética brasileira, a maior fonte do sistema elétrico é a partir 

da energia hidráulica, considerada uma das fontes com maiores reservas de energia 

limpa, viável, renovável e de baixo custo. Lembrando que, todas as formas de 

geração de energia em alguma escala irá produzir impacto ambiental, quando se 

coloca em risco e os pontos negativos para o futuro da sociedade é preciso repensar 

e trazer soluções para o modelo escolhido. Diante do avanço da ciência e do 

amadurecimento das tecnologias de geração de energia como fonte renovável e 

sustentável, é possível vislumbrar dentre as mais diversas tecnologias, o estudo 

aprofundado da energia através de ondas, sendo realista e responsável pelos 

pontos sociais, econômicos e ambientais (Greenpeace, 2013; Machado, 2013). 

1.1.2. ENERGIA ONDOMOTRIZ 

A energia das ondas ou ondomotriz vem do aproveitamento dos movimentos das 

ondas oceânicas, sem gerar impactos ambientais o que torna uma energia 

totalmente “limpa”, pois não prejudica o ecossistema nem a comunidade de 

organismos no local da captação da energia provenientes das ondas. Essa fonte 

energética somente ganhou importância nas ultimas três décadas, principalmente 

pelo o agravamento da crise energética global. 

Pode-se considerar que a energia das ondas é uma forma concentrada de 

energia solar, em que a energia solar atua diferente na superfície dos oceanos. 

Pode-se explicar como o diferencial de calor gera os ventos, ou seja, energia eólica; 

os ventos quando soprando por pistas longas e tempo suficiente geram as ondas do 

mar.  

Uma vez criadas às ondas podem viajar milhares de quilômetros no alto mar 

praticamente sem perdas de energia. Em regiões costeiras a densidade de energia 

presente nas ondas irá diminui devido à interação com o fundo do mar. A potência 

de uma onda é proporcional ao quadrado da sua amplitude e ao seu período. Por 

exemplo, ondas de elevada amplitude (cerca de 2 m) e de período elevado (7 a 10 s) 

excedem normalmente os 50 KW/m (Quilowatt por metro) de frente de onda (Martín, 

2012). 

A energia através das velocidades das ondas é uma tecnologia atrativa para 

países ou ilhas com grandes faixas costeiras, países que satisfazem as condições 

geográficas necessárias e partilham as necessidades de importação de energia.  
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Esses países elegeram a energia das ondas em programas de caráter 

governamental ou em instituições de pesquisa e desenvolvimento.   Embora não se 

encontre disponível de forma comercial, a transmissão da energia ondomotriz está 

em desenvolvimento desde os anos 70 em um conjunto de países com potencial 

para explorar este tipo de energia. Os países em desenvolvimento desta geração  

são o Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suécia e Portugal, na Europa, os Estados 

Unidos na América do Norte e China, Índia e Japão na Ásia (Greenpeace, 2013). 

O recurso energético das ondas, equivalente a Figura 3, mostra o potencial de 

cada zona sendo representado em KW/m (Quilowatt por metro) de frente da onda. 

Estes valores representam o fluxo médio anual de energia que atravessa cada metro 

de frente de onda e são variáveis, podendo atingir, em estados de tempestade a 1 

MW/m (Megawatt por metro)(Martín, 2012). 

 

 

Figura 3 - Potencial Energia das Ondas no Mundo (KW/m). Fonte: Martín, 2012. 

 

O maior potencial de energia das ondas encontra-se entre as latitudes de 

aproximadamente 30º e 60º em ambos os hemisférios, devido principalmente aos 

ventos do oeste, que prevalecem nessa região. O litoral oeste da Europa, possui um 

alto potencial, assim como os litorais do Canadá, Estados Unidos e as Costas Sul da 

Austrália e América do Sul. 

O total teórico da potência de energia das ondas está estimado em 32.000 

TWh/ano (Terawatt-hora por ano), aproximadamente a metade do fornecimento 

global de eletricidade no ano de 2008 (16.800 TWh/ano) (Martín, 2012). 
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Figura 4- Total Teórico da Potencia de Energia das Ondas por Região. Fonte: Martín, 2012. 

 

Portugal foi o primeiro país a instalar equipamentos técnicos capazes de gerar a 

energia através das ondas, em que ocorreu pela primeira vez em 2008, situado no 

Parque das Ondas da Aguçadoura, no município da Póvoa de Varzim. A tecnologia 

baseia-se na introdução da energia criada pelas ondas nos tubos, fazendo com 

estes subam e abaixe-se no leito do mar (Portal Energia Renovável, 2013). 

 

 

Figura 5 – Parque de Ondas da Aguçadoura. Fonte: Portal Política Portugal, 2008. 

 

Em 2014, a cooperativa norte-americana Lockheed Martin anunciou uma 

operação conjunta para criar um grande projeto de energia procedente do mar, em 

que seria uma instalação de 62,5 megawatts destinada à costa australiana 
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produzindo energia suficiente para abastecer 10.000 moradias. A Escócia, rodeada 

por ondas marítimas e oceânicas do Atlântico e do Mar do Norte, tornou-se um 

celeiro para o estudo e o desenvolvimento da energia ondomotriz (Environment 360, 

2014). 

Como se pode notar, há um grande interesse na tecnologia da energia 

proveniente das velocidades das ondas, tendo-se um investimento alto nos estudos 

e na aplicação desta energia. Porém, há vários fatores que dificultam a geração 

desta energia como em relação à incerteza do certo dispositivo para ser usado, visto 

que, alguns dispositivos geram eletricidade em si mesma e transmitem através de 

cabos submarinos até a costa, enquanto outros enviam a energia mecânica da onda 

a terra antes de transformá-la em energia elétrica. 

 Segundo George Hagerman, pesquisador associado do Advanced Research 

Institute da Universidade Politécnica da Virginia e colaborador do U.S. Department of 

Energy’s assessment do potencial da energia ondomotriz, a tecnologia de conversão 

de energia das ondas do mar, no seu conceito ninguém ainda encontrou um design 

robusto, confiável e eficiente. Essa dificuldade é devida ao fato de que a água 

salgada é um meio hostil para os dispositivos e as próprias ondas representam um 

desafio para a captação da energia. As ondas também apresentam oscilações que 

provocam o deslocamento para cima e para baixo ou os movem para todos os lados 

em mares agitados (Environment 360, 2014). 

Apesar de a energia ondomotriz ser uma energia totalmente limpa há fatores que 

complicam a sua utilização, como a maior dificuldade em realizar operações no mar 

do que na terra e também o investimento capital é bastante elevado. Comparando a 

energia ondomotriz com as outras energias renováveis, todas possuem dificuldades 

iniciais, mas com a insistência nos estudos de soluções surgem resultados 

satisfatórios.   

O Brasil possui a primeira usina de energia das ondas da América Latina, 

localizada no Porto de Pecém em São Gonçalo do Amarante - Ceará. A 

transformação da energia das ondas em energia elétrica é feita por flutuadores na 

base de braços mecânicos, instalados no quebra-mar do Porto, sendo que o 

movimento das ondas faz com que os braços mecânicos se mexam, de modo a 

injetar água nas câmaras hiperbáricas, liberando jatos de água com pressão e vazão 

http://www.ncr.vt.edu/research/ari.html
http://www.ncr.vt.edu/research/ari.html
http://www1.eere.energy.gov/water/pdfs/mappingandassessment.pdf
http://www1.eere.energy.gov/water/pdfs/mappingandassessment.pdf
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necessárias para acionar uma turbina ligada a um gerador, produzindo eletricidade 

(Portal Pecém, 2013). 

 

Figura 6 – Usina de Ondas. Fonte: Pensamento Verde, 2014. 

 

 A instalação do protótipo do Pecém é concedida em parceria com a 

Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. (COPPE-UFRJ), a empresa Tractebel e o Governo do 

Estado do Ceará. Assim, segundo o professor Segen Estefen, coordenador do 

COPPE-UFRJ, a geração da energia ondomotriz em energia elétrica no Brasil é 

através da energia gerada pela água que se mantém pressurizada na câmara 

hiperbárica sendo equivalente a uma queda de água de 250 metros. Em um circuito 

fechado, a câmara fica ligada a um acumulador pneumático que aciona jatos de 

água para a turbina, no intuito de produzir eletricidade (Portal Pecém, 2013). 

A usina ondomotriz do Porto de Pecém atualmente está abandonada, mesmo 

com características geográficas favoráveis, ondas de 1,5 metros e com período 

compatível, não sendo altas, mas com constância de cerca de 40% ao ano, com oito 

mil quilômetros de costa, e um potencial que pode chegar a 114 gigawatts.  

Esse abandono da usina é devido às necessidades de melhores recursos 

tecnológicos e de fechar parcerias com empresas, e também pelo fim do contrato de 

pesquisa com a Tractebel.  

Segundo o professor Segen Estefen, irão retornar em 2017 os experimentos 

no porto de Pecém, mas primeiramente irão testar o novo protótipo do Rio de 
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Janeiro, em que também há estudos (Portal Pecém, 2013; Portal Energia Inteligente, 

2014). 

 

1.1.3. TIPOS DE TECNOLOGIAS PARA USINAS ONDOMOTRIZES 

Pelo motivo de apresentar diversas dificuldades de captação da energia das 

ondas, existe uma grande variedade de tecnologias em desenvolvimento para a 

produção desta energia, resultando vários experimentos em nível de bancada e mais 

de 100 registros de patentes, obtendo distintas formas de acordo com o principio de 

funcionamento. As principais tecnologias são:  

 

 Coluna de Água Oscilante, determinada pelo dispositivo de estrutura oca e 

levemente submersa em que se encontra para o mar, a onda do mar 

pressuriza o ar. Ou seja, a passagem da onda aumenta a diminuição do 

nível da água dentro do dispositivo, consequentemente faz girar uma 

turbina pela pressão do ar, que aciona posteriormente um gerador, assim 

produz a eletricidade (Ronchi e Schaeffer, 2010).  

 

 

Figura 7 - Oscillating water column. Fonte: Cruelty-Free Life, 2012. 

 

 Corpos Oscilantes ou corpos flutuantes é através da passagem da onda 

em que provoca oscilações no dispositivo. Os flutuantes de absorção 

pontual movem-se verticalmente ou em torno do eixo, já os progressivos 

movem-se sobre a própria estrutura e os submersos aproveitam o 

movimento de rotação e translação da estrutura. Assim, os três corpos 

flutuantes diferentes impulsionam sistemas hidráulicos que acionam um 

gerador e produzem eletricidade (Ronchi e Schaeffer, 2010). 
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Figura 8 – Boia Ondomotriz. Fonte: Environment 360, 2014. 

 

 Galgamento é quando na estrutura, as ondas passam e são 

encaminhadas por meio de rampas para um reservatório que se encontra 

um nível acima do nível do mar. Assim, a água que passa pelas turbinas 

aciona um gerador, produzindo eletricidade (Ronchi e Schaeffer, 2010). 

 

 

Figura 9 - Overtopping devices. Fonte: Cruelty-Free Life, 2012. 

 

1.1.4. MEDIÇÕES DE ALTURA DE ONDAS MARÍTIMAS 

O parâmetro das direções das ondas é extremamente difícil de medir, visto que as 

ondas não se movimentam e nem seguem uma mesma direção. Em alto mar, as 
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ondas provocam tanto protuberâncias, conhecidas como cristas, quanto provocam 

depressões, são as cavados. Nota-se que algumas cristas são um pouco mais 

inclinadas do que outras, porém normalmente identifica-se a direção dominante de 

origem em torno da qual as ondas se afastam, se espalhando (Harari, 2007). 

Mesmo com essa observação acima, a altura de qualquer onda pode ser 

determinada. Lembrando, que a altura de uma onda é definida como a diferença de 

nível entre a sua crista e o seu cavados (STRAIOTO, 2009).  

Algumas formas de medições de alturas são: 

 Marégrafos de boia, conhecido como flutuador, são constituídos basicamente 

de um sistema de boia acoplada a uma régua e uma pena, medidas em 

plataformas fixas (STRAIOTO, 2009).   

 

Figura 10 - Estação marégrafa no porto do Forno, Arraial do Cabo, RJ. Fonte: Portal IEAPM, 2015. 

 

 Marégrafos de pressão são normalmente sensores de pressão colocados no 

fundo do mar e que medem a pressão ou a altura da coluna d’água e a 

registram internamente a determinados intervalos de tempo, sendo que 

nessas medidas deve ser subtraída a pressão atmosférica (STRAIOTO, 

2009). 



23 

 

 

 

 

Figura 11 - Esquema de fundeio de marégrafo / Ondógrafo de pressão. Fonte: Godoi, 2000. 

 

 Marégrafos de radar operam fora da água e enviam pulsos eletromagnéticos 

para baixo, os quais voltam refletidos na superfície do mar; os intervalos de 

tempo entre a emissão dos pulsos e a recepção dos ecos indicam à distância 

do emissor a superfície do mar, da qual se extrai a informação sobre o nível 

da superfície da água (STRAIOTO, 2009). 

  

Figura 12 - Marégrafos de Radar. Fontes: Portal Raia, 2015; Portal Amberjack Solutions, 2015. 
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 Altímetro, sensores ativos, colocados em satélites ou aviões. Esses sensores 

enviam sinais eletromagnéticos e os recebem refletidos pelo intervalo de 

tempo para a recepção do eco. A intensidade e a forma do mesmo indicam o 

nível da superfície do mar, a intensidade do vento e a altura das ondas de 

superfícies (STRAIOTO, 2009). 

 

Figura 13 – Altimetria aplicada à oceanografia. Fonte: Polito, 2002.  

 

 O ondógrafo é utilizado baseados em boias de superfície fundeadas. Pode 

ser medidas através de sensores de pressão colocados no fundo do mar e 

que são sensíveis às oscilações de alta frequência da superfície do mar, 

registrando-as intimamente. Medindo-se o tamanho das ondas, através do 

balanço que as mesmas provocam nele. Com isso, pode-se analisar a 

informação básica e calcular, através de programas computacionais, 

medições precisas de parâmetros oceanográficos como: amplitude, período, 

velocidade de propagação e o comprimento da onda (Harari, 2007; Portal 

UFSC, 2001). 
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Figura 14 – Ambiente do sistema contendo de uma boia contendo sensores. Fonte: Popa, 2015.  

 

1.1.5. MODELO TEÓRICO DE ONDAS SUPERFICIAIS NÃO-LINEARES 

Existem vários modelos de ondas superficiais não-lineares. Um desses modelos 

foi proposto por Benjamin et. al. (1972), conhecido como a equação Benjamin – 

Bona – Mahony. Levando em conta efeitos de dissipação e forçante externo, o 

modelo pode ser descrito pela seguinte equação (Chian et al., 2010): 

 

 

  
   

 

  
    

 

  
   

 

  

  

                                                                (1) 

 

Onde,         , em que representa a amplitude da onda em função do espaço 

e tempo, representado pelas letras   e  . Os símbolos               são constantes. 

A condição de contorno da equação (1) é periódica, ou seja,  

 

                                                                                                             (2) 

 

Onde, 

 

     [    ]                                                                                                                   (3) 
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A equação (1) é não-linear, devido o fato de a equação ter o termo   
 

  
 , 

portanto os métodos tais como separação de variáveis não podem ser aplicados. 

Assim, serão utilizados métodos numéricos. 

A variável   será decomposta em uma série de Fourier da seguinte maneira: 

 

       ∑  ̂         
                                                                                      (4) 

 

Onde, 

 

  representa o número de onda; 

  é igual a √   ; 

 ̂ representa o coeficiente de Fourier que depende do tempo.  

 

Para obter o valor de  ̂    será utilizado o método de Runge-Kutta de quarta 

ordem. 

A equação (1) foi estudada numericamente por Chian et al. (2010) e as soluções 

numéricas obtidas nesse trabalho foram classificadas em dois regimes: um regime 

chamado “regular” ou “laminar” devido às ondas apresentarem um padrão regular, e 

outro regime chamado “turbulento” devido ao formato complexo das ondas. 
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2. OBJETIVOS 

Tem-se como o objetivo nesse trabalho a simulação numérica de ondas 

superficiais usando um modelo simplificado que leva em conta efeitos não-lineares 

na dinâmica das ondas. Através do modelo ocorrerá à análise estatística das séries 

temporais das ondas nos regimes "regular" e "turbulento". Além disso, planeja-se 

fazer medições experimentais de ondas superficiais no laboratório de 

Termodinâmica presente na Faculdade Gama, Universidade de Brasília, e se 

possível no Lago Paranoá, DF. Para isso será projetado um sistema simples de 

medição de altura das ondas usando um potenciômetro e para a realização da 

segunda parte do trabalho de conclusão de graduação será usado um motor para 

captar a potência elétrica gerada através das ondas. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

É esperado do projeto: 

 Executar o código numérico para simulação de ondas superficiais e 

coletar séries históricas de ondas nos regimes “turbulento” e “regular”.  

 Fazer a análise estatística: Histograma, espectro de energia e as 

frequências fundamentais. 

 Projetar um sistema simples de medição de altura de ondas no 

laboratório usando um potenciômetro e um motor. 

 Com o sistema projetado, fazer medições de altura, e gerar séries 

históricas para fazer a análise estatística: histograma, espectro 

energético e frequências fundamentais.  

 Comparar os resultados obtidos das análises estatísticas das 

simulações e das medições no laboratório.  

 Com os resultados obtidos no experimento, calcular o potencial 

energético e a energia gerada, assim, verificando eficiência energética 

do experimento.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. EQUAÇÃO TEÓRICA DE ONDAS SUPERFICIAIS NÃO-LINEARES 

 O presente trabalho usará o modelo teórico utilizado no artigo de Chian et. al. 

(2010). Foi-se feito um estudo preliminar da equação (1). Como a equação é 

intratável analiticamente, pegou-se o código que usa os métodos numéricos de 

Runge- Kutta de quarta ordem e série de Fourier e que foi utilizado no trabalho 

acima citado, para poder então ser executado.  

Na segunda parte do trabalho de conclusão de graduação (período 2015/02) 

será realizado um estudo dirigido da equação (1) e a natureza das suas soluções 

numéricas nos regimes “regular” e “turbulento”. 

 

3.2. SIMULAÇÃO DO CÓDIGO 

 

A partir do código, escrito em linguagem FORTRAN, utilizado no artigo de 

Chian et al. (2010) será feita a simulação das ondas superficiais não-lineares.  

As simulações serão feitas no laboratório de Simulação de Plasmas e 

Propulsão Espacial (LaSPPE) do Instituto de Física da UnB, onde o Orientador 

dispõe de um computador Intel Xeon com 8 CPUs e 16 GB de RAM, com o sistema 

operacional Linux. 

 

Figura 15 – Ambiente do sistema operacional Linux, com o código fonte em destaque.  



29 

 

 

 

 

Será usado o compilador Intel Fortran, comando “ifort”, e o programa gerado 

será executado nas linhas de comando, comando “main.exe”, como mostra a 

seguinte figura. 

 

 

Figura 16 – Ambiente do sistema operacional, com a janela de comandos em destaque. 

 

Durante a execução, o programa resolve a equação (1) e armazena os dados 

da altura das ondas em um arquivo. Uma vez finalizada a execução será feita as 

análises estatísticas dos dados seguindo os Objetivos Específicos (tópico 2.1), 

utilizando o programa Matlab. 

 

3.3. DESENVOLVIMENTO DE MODELO SIMPLES EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. APARATO EXPERIMENTAL 

 

Foi desenvolvido um aparato experimental para simular ondas superficiais, 

medindo-se a altura, bem como, a energia gerada em um pequeno gerador acoplado 

ao aparato experimental. 

O modelo foi realizado através de um aquário de vidro com dimensões 47 cm 

de altura, 57,3 cm de comprimento e largura de 18 cm.  A base foi produzida por 

uma chapa de ferro número 14 em formato de um arco, simulando balanço para 
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impor a oscilação do líquido do aquário (água), obtendo-se assim as ondas 

superficiais. 

 

Figura 17 – Base do protótipo.  

 

3.3.2. MEDIÇÕES 

 

Primeiramente, colocou-se uma régua de 50 cm fixada no aquário, com a 

oscilação da água, de acordo com uma escala de tempo e com auxilio das imagens 

de uma filmadora, podem-se obter os valores das alturas das ondas projetadas. 

Com o aparato experimental que será o sensor de nível, considerado a 

principal peça do experimento pelo fato de indicar o nível do líquido presente no 

aquário, no experimento será utilizado o componente potenciômetro.  

O potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência elétrica 

ajustável e será o principal componente do sensor. É um resistor de três terminais 

onde a conexão central é deslizante e manipulável, conforme é possível observar na 

Figura 18. Se todos os três terminais são usados, ele atua como um divisor de 

tensão. Assim, foi escolhido o potenciômetro, pois é utilizado em aplicações que 

envolvam deslocamentos, movimentos e outros fenômenos mecânicos. Ou seja, 
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através desse componente é possível que a mudança de uma variável mecânica, 

como um ângulo ou uma altura, seja transformado em uma mudança de uma 

característica elétrica (Patsko, 2006). 

 

Figura 18 – Funcionamento do Potenciômetro. Fonte: Silva, 2013. 

 

Com isso, o sensor utilizado no projeto foi o potenciômetro linear rotativo com 

resistência nominal de 50kΩ. O potenciômetro está ligado a uma haste metálica, de 

comprimento de 20 cm, em que esta faz parte de uma pequena boia de tanque de 

caixa-de-água. Esse sistema permite a alterações no valor de resistência, em que 

será medida através do aparelho multímetro digital – GC Digital Multimeter, High 

Performance – à medida que se modifique a altura da coluna de água. Todo o 

conjunto pode ser observado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Montagem do sensor do sistema. Fonte: Ramos,Wense, (2008). 

 

Tendo em vista que a resistência (R) em potenciômetros rotativos é 

diretamente proporcional ao ângulo de entrada (θ), é possível determinar uma 

relação entre esta mesma resistência (R) e a altura do nível do líquido (água) (h).  
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Assim: 
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              (
   

 
)                                                                                         (6) 

 

          (
   

 
)                                                                                                   (7) 

 

Onde H é a altura do potenciômetro, L é o comprimento da haste metálica e A 

é a constante de proporcionalidade. 

Para obter a constante de proporcionalidade foi realizada uma análise do 

gráfico: grau de angulação do movimento do potenciômetro em função da 

resistência. O gráfico foi construído utilizando a ferramenta do pacote Microsoft 

EXCEL. Mediu-se 30 ângulos diferentes, consequentemente 30 resistências, assim 

pode-se ser feita a relação: 

 

  
 

 
                                                                                                                (8) 

 

O gráfico (1) apresentou duas retas diferentes, porém se dividir em duas 

partes, pode-se verificar a linearidade. Porém, no geral não apresentou um 

comportamento linear na totalidade dos ângulos, como deveria ser. Esse fato é 

devido a não ser 100% de linearidade, sendo que varia de acordo com o fabricante a 

porcentagem de linearidade garantida que a resistência irá desviar-se da linha reta 

(Elizondo, 2015). 
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Gráfico 1 – Ângulo x Média das Resistências 

 

 

Gráfico 2 – Ângulo correspondente a 0
0
 até 130

0
 x  Média das Resistências. 
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Gráfico 3 – Ângulo correspondente a 140
0
 até 300

0
 x  Média das Resistências. 

 

Assim, com os dados obtidos, calculou-se a altura da onda por meio do 

software Code Blocks, no código em linguagem C, apresentado na Figura 20.  

 

y = 0,0343x + 34,392 
R² = 0,943 
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Figura 20 - Ambiente do programal Code Blocks para o cálculo da altura da onda superficial, com o 

código fonte em destaque.  

 

Obtendo a altura calculada através do potenciômetro, utilizou-se a ferramenta 

do pacote Microsoft EXCEL, em que foram feitos os gráficos da relação: altura 

calculada através da resistência x altura observada na régua. Com essas relações 

será feito uma análise comparativa sabendo se os valores estão coerentes, em que 

poderá ser verificada a linearidade do potenciômetro.  

 

3.4. ENERGIA DISPONÍVEL NA ONDA E EFICIÊNCIA  

 

Com os valores das alturas obtidos no experimento, será feita uma análise 

estatística, isto é, construir o histograma, obter o espectro de energia e as 

frequências fundamentais. Da mesma maneira será feita uma análise estatística dos 
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dados da simulação. Com esses resultados, será feita uma comparação com os 

resultados do experimento e da simulação. Assim, descreverá se o experimento 

realizado será em regime regular ou turbulento. 

Finalizando o experimento no laboratório será feito um protótipo de Usina 

Ondomotriz no lago Paranoá- DF. O protótipo será constituído por um sistema de 

boia conectada a um gerador elétrico. A oscilação do braço da boia servirá como o 

trabalho mecânico ao gerador. 

A onda simulada se propaga ao longo do balanço do aquário e o efeito são os 

movimentos de subida e descida da boia, assim realiza trabalho mecânico com a 

energia transportada pela onda ao longo do balanço. A energia transmitida será 

energia cinética, associada ao movimento da boia. 

Consideremos uma configuração qualquer da onda no aquário em um 

instante   0. Seja um segmento da boia que, no repouso, está entre   e       , 

equivalente Figura 21. Supondo que o segmento é curto que quando a onda está 

movimentando-se ele possa ser aproximado por uma linha reta. Chamou-se de   , o 

comprimento do segmento na situação da haste da boia. 

 

Figura 21 – comprimento do segmento na situação em que a boia movimenta-se de ds. Fonte: Roque, 

2015. 

 

A massa do segmento é         , onde   representa densidade de massa 

do segmento, e a sua velocidade transversal é: 

 

   
  

  
                                                                                                                        (9) 

 

Logo, a energia cinética do segmento é, 
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                                                                                                    (10) 

 

Com a elaboração do protótipo de Usina Ondomotriz, poderá ser feita 

utilizando dois multímetros digitais às medições da corrente ( ) e da tensão ( ). Com 

os valores medidos será possível calcular o potencial energético gerado (   ) e a 

eficiência do sistema    , considerando-se que a potência total do sistema será a 

energia disponível.  

 

                                                                                                                          (11) 

 

                                                                                                                         (12)   

 

   
               

               
   

 

                     

3.5. INCERTEZAS EXPERIMENTAIS 

 

A medida experimental apresenta um erro que necessita ser estimado e 

compreendido, enquanto que a incerteza é a melhor estimativa do erro. Para a 

fabricação do aparato em que simula as ondas, com o intuito de medir a altura da 

onda do líquido (água) foi necessário minimizar os erros para os dados mais 

próximos possíveis (Ferraz, 2009). 

Tendo em vista que para a construção do aparato foi necessário uma série de 

medidas das resistências de acordo com o mesmo ângulo e da diferentes de alturas 

de acordo com o mesmo tempo. Podendo acarretar em acúmulos de erros.  

Com a repetição de medições é possível perceber alguns erros aleatórios 

podendo minimizar seus efeitos.  Os equipamentos utilizados para análises 

experimentais devem estar bem calibrados para evitar erros sistemáticos. 
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4. RESULTADOS 

 

Com o código que usa os métodos numéricos de Runge- Kutta de quarta 

ordem e série de Fourier, utilizado no modelo teórico no artigo de Chian et. al. (2010) 

foram iniciados uma familiarização com a equação e com o código a ser executado, 

com o intuito de futuramente ter com a execução do código as soluções numéricas 

em dois regimes sendo “turbulento” e “laminar”, assim sendo iniciados os processos 

de análise estatística.  

Para a elaboração da análise foi feito o levantamento da revisão bibliográfica, 

baseado nisso, foi projetado um sistema simples de medição de altura utilizando um 

potenciômetro e em seguida para o segundo trabalho de conclusão de graduação 

será utilizado um motor simples. 

 

Figura 22 – Sistema Projetado do protótipo (sistema do aquário). 

 

 Com o sistema projetado foi possível calcular a altura das ondas através do 

mecanismo do ângulo da movimentação do potenciômetro, em que varia a 

resistência, mostrada na tabela a seguir. De acordo com o tempo semelhante, pode-

se analisar e fazer uma comparação das alturas das ondas calculadas por meio da 

resistência e as observadas com a régua por meio de filmagens. 
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Tabela 1: Ângulo x Resistência  

 

Ângulo Resistência 

0 0 

20 1 

30 4 

50 13 

70 17 

80 20 

90 25 

100 28 

110 33 

120 38 

150 39 

160 40 

170 40 

180 40 

190 41 

200 42 

210 42 

220 42 

230 43 

240 43 

250 43 

260 43 

270 44 

280 44 

290 44 

300 44 
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Tabela 2: Altura medida e calculada de acordo com o determinado tempo.  

Tempo Altura 
(régua) 

Altura 
(calculada) 

Altura onda 
(régua) 

Altura onda 
calculada 

(multímetro) 

1 30 35,82 18,5 12,68 

2 32 36,66 16,5 11,84 

3 35 37,53 13,5 10,97 

4 36 38,43 12,5 10,07 

5 33 36,66 15,5 11,84 

6 32 34,25 16,5 14,25 

7 31 33,52 17,5 14,98 

8 33 34,25 15,5 14,25 

9 35 36,66 13,5 11,84 

10 29 33,52 19,5 14,98 

11 33 36,66 15,5 11,84 

12 32 34,25 16,5 14,25 

13 34 36,66 14,5 11,84 

14 33 31,07 15,5 17,43 

15 34 35,82 14,5 12,68 

16 32 36,66 16,5 11,84 

17 34 35,01 14,5 13,49 

18 29 30,13 19,5 18,37 

19 35 35,82 13,5 12,68 

20 29 31,61 19,5 16,89 

21 33 35,82 15,5 12,68 

22 30 30,13 18,5 18,37 

23 36 36,66 12,5 11,84 

24 30 29,73 18,5 18,77 

25 36 37,53 12,5 10,97 

25 30 29,73 18,5 18,77 

26 33 34,25 15,5 14,25 

27 27 29,73 21,5 18,77 

28 34 34,25 14,5 14,25 

29 30 29,73 18,5 18,77 

30 34 35,01 14,5 13,49 

31 29 29,73 19,5 18,77 

32 29 32,21 19,5 16,29 

33 29 29,73 19,5 18,77 

34 35 36,66 13,5 11,84 

35 30 29,73 18,5 18,77 

36 34 35,01 14,5 13,49 

37 36 37,53 12,5 10,97 

38 34 34,25 14,5 14,25 

39 38 37,53 10,5 10,97 

40 33 34,25 15,5 14,25 

41 29 29,73 19,5 18,77 
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42 37 35,01 11,5 13,49 

43 30 29,73 18,5 18,77 

44 33 34,25 15,5 14,25 

45 38 37,53 10,5 10,97 

47 35 34,25 13,5 14,25 

48 32 29,73 16,5 18,77 

49 35 36,66 13,5 11,84 

50 32 30,57 16,5 17,93 

51 39 37,53 9,5 10,97 

52 37 35,82 11,5 12,68 

53 36 37,53 12,5 10,97 

54 35 38,43 13,5 10,07 

55 32 29,73 16,5 18,77 

56 37 37,53 11,5 10,97 

57 33 29,73 15,5 18,77 

58 38 39,36 10,5 9,14 

59 27 30,57 21,5 17,93 

60 32 35,82 16,5 12,68 

61 30 30,57 18,5 17,93 

 

 Com os dados acima, foram feitos gráficos: Altura da onda observada na 

régua em relação ao tempo medido; Altura da onda calculada por meio da 

resistência em relação ao tempo medido; Comparação entre as relações – altura x 

tempo. 

 

Gráfico 4 – Altura da onda medida pela régua em relação ao tempo. 
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Gráfico 5 – Altura da onda calculada por meio da resistência em relação ao tempo. 

 

 

Gráfico 6 - Comparação entre as relações: altura x tempo 

 

O modelo fabricado para fazer as medições de altura, foi selecionado o 

potenciômetro, devido a fácil manuseio e de baixo custo. E também tendo os 

resultados esperados, calculados pelo multímetro digital. 

Espera-se que o motor elétrico acoplado ao sistema possa gerar energia 

elétrica. E com os resultados obtidos, espera-se fazer a comparação do experimento 

com a teoria através da análise estatística.  
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5. ORGANZAÇÃO DO PROJETO 

5.1. CRONOGRAMA 

A organização do tempo estipulado para cada uma das etapas foi realizada a 

partir de um cronograma de atividades, onde é apresentada cada uma das 

diferentes fases do processo de simulação do código e da produção do sistema 

simples de medidor de altura com o potenciômetro e do motor, sendo plausível de 

alteração mediante o aparecimento de imprevistos. 

 Primeira etapa – Planejamento do projeto, revisando a bibliografia para 

estabelecer os parâmetros a serem utilizados. 

 Segunda etapa – Definição do experimento e materiais a serem utilizados. 

 Terceira etapa – Familiarização com a equação e o código de simulação. 

 Quarta etapa – Montagem do experimento no laboratório de Termodinâmica 

da Faculdade Gama, UnB. 

 Quinta etapa – Execução do código. 

 Sexta etapa – Realização do experimento. 

 Sétima etapa – Estudo dirigido da equação Benjamin-Bona-Mahony 

 Oitava etapa – Coleta e análise estatística dos dados de simulações.  

 Nona etapa – Coleta e análise estatística dos dados do experimento. 

 Décima etapa – Comparação das simulações com os experimentos. 

 Décima primeira etapa – Realização do experimento do lago. 

 Décima segunda etapa – Coleta de dados no lago. 

 Décima terceira etapa – Análise estatística dos dados do lago. 
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Tabela 3 – Cronograma TCC 1. 

 

 Março Abril Maio Junho 

Primeira etapa     

Segunda etapa     

Terceira etapa     

Quarta etapa     

Quinta etapa     

Sexta etapa     

 
 
 
Tabela 4 – Cronograma TCC 2. 

 

 Agosto Setembro Outubro Novembro 

Sétima etapa     

Oitava etapa     

Nona etapa     

Décima etapa     

Décima primeira etapa     

Décima Segunda     

Décima Terceira     
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6. CONCLUSÃO 

Com o aumento da demanda mundial de energia e as preocupações da 

questão relativa à energia e as forma de gerá-la sem prejudicar o meio ambiente, a 

criação de usinas ondomotriz no Brasil e em outros países é uma solução plausível. 

Visto que no país há uma grande faixa costeira em que permite que as velocidades 

das ondas possa gerar energia elétrica. Porém, existem diversas dificuldades de 

determinar a melhor maneira de conversão desta energia para energia elétrica. 

Tendo como motivação o estudo da energia ondomotriz, será feita uma 

simulação numérica de ondas superficiais usando um modelo simplificado que leva 

em conta efeitos não lineares na dinâmica das ondas. Então, será criado um modelo 

de uma pequena Usina ondomotriz, podendo ter uma noção melhor do 

comportamento da onda. 

 Por meio do estudo das tecnologias existentes para a geração de energia 

elétrica por meio da velocidade das ondas, observou-se que as melhores formas e 

as mais utilizadas para gerar energia são as tecnologias com Coluna de água 

oscilante e corpos oscilantes ou corpos flutuantes.  

 Assim, com o aparato realizado, pode-se calcular a altura das ondas 

superficiais por meio da resistência. Junto com a simulação numérica proposta será 

feita uma análise estatística das séries temporais. Com a análise da relação da 

resistência e da altura calculada, pode-se observar a linearidade do fator.  

 Para o protótipo proposto com um sistema de motor e uma boia de caixa de 

água, o trabalho seguinte será possível calcular a potência gerada e a eficiência 

através das ondas do lago Paranoá-DF. Com os resultados obtidos poderá concluir 

se a geração de energia através das ondas é viável ou não. 

Com os valores obtidos no aparato experimental realizado e com o protótipo 

proposto é esperado que por meio da análise estatística das séries temporais das 

ondas sejam semelhantes em relação ao um dos regimes. E que o modelo físico 

fabricado atenda as especificações do projeto. 
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