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resumo 
 

 

O presente trabalho pretende, primeiramente, investigar o 

potencial dos sistemas de aproveitamento do fluxo de água para 

produção de energia elétrica, sendo escrutinadas as suas 

vantagens e desvantagens, bem como o impacto ambiental 

associado a este tipo de sistemas. Além disso, foi efetuada a 

comparação dos vários tipos de barragens de maré e foram 

descritos os dois tipos de turbinas de corrente. 

Por fim, após um levantamento de dados e análise dos 

mesmos, foi realizado um estudo de caso em vários locais da Ria 

de Aveiro, por forma a averiguar a viabilidade de instalação de um 

sistema de aproveitamento cinético das correntes de maré para 

produção de energia elétrica, sendo realizada uma aproximação à 

energia máxima teórica disponível passível de aproveitamento 

através das correntes da Ria de Aveiro bem como uma estimativa 

da potência produzida por uma turbina ideal nas condições de 

corrente de maré presentes em determinados locais da Ria de 

Aveiro, tendo-se concluído que existe um baixo potencial de 

produção de energia elétrica nos locais de estudo. 
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abstract 

 
The current work intends, firstly, to search the potential of these 

exploitation systems, being presented their advantages and 

disadvantages, as well as the environmental impact associated to 

these types of systems. Besides that, it was made a comparation 

between the different types of tidal dams and it was described the 

two types of current turbines. 

Lastly, after a data collection and analysis, it was carried out a 

case study in several places of Ria de Aveiro in order to check the 

installation viability of a system of kinetic exploitation of the 

currents of the tide to produce electric energy. An approximation to 

the theoretical maximum available energy that can be harnessed 

through the Ria de Aveiro currents was done, as well as an 

estimation of the power produced by an ideal turbine in the tidal 

current conditions, present in certain Ria de Aveiro’s locations. It 

was concluded that there is a low potential for electricity production 

at the studied sites. 
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Cut-in speed (𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛) Velocidade cut-in do gerador (m/s) 

Cut-out speed (𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑢𝑡) Velocidade cut-out do gerador (m/s) 

𝑽𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅 Velocidade nominal (m/s) 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝  Energia disponível em um fluxo (W) 

P Potência útil (W) 

ρ Densidade  

A Área de corte transversal (𝑚2) 

V Velocidade de corrente (m/s) 

𝐶𝑝 Coeficiente de potência 

τ Binário 

ω Velocidade angular (rad/s) 

R Raio do rotor (m) 

υ Velocidade da ponta da pá (m/s) 

λ Velocidade especifica - “Tip Speed Ratio” 

H Altura (m)  

D Diâmetro (m) 

�̅� Mediana 

 
  



 

xiv 

 

Nomenclatura 

 
EMEC European Marine Energy Center (Centro Europeu de 

Energia Marinha) 

GEE Gases de efeito estufa 

MCT Marine Current Turbine ltd. 

WGS84 World geodetic system 1984 

DCNS Naval Group (empresa) 

EDF Électricité de France (empresa) 

CFT Turbina de fluxo cruzado (Cross-flow turbine) 

SEE Sea surface elevation (elevação da superfície marítima) 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento teórico 

A energia, nas suas mais diversas formas, tem um papel fundamental na sobrevivência da 

Humanidade. A descoberta do fogo deu início ao domínio do Homem sobre a produção de 

energia em seu benefício, sendo que com o passar do tempo foram descobertas novas formas 

de aproveitamento dos recursos naturais. A energia do vento tornou possível a “Era dos 

Descobrimentos”, levando os navegadores europeus a descobrir novos lugares e continentes 

bem como a realizar algumas das suas tarefas que exigiam maior gasto de energia [1]. Por 

definição, o vento é o movimento do ar de uma área de alta pressão para uma área de baixa 

pressão. Esse fenómeno meteorológico é possível devido ao sol que irradia energia em 

direção à Terra de forma desigual (a atmosfera aquece mais rapidamente nas regiões 

equatoriais comparativamente a outras regiões do globo e o solo Terrestre aquece e arrefece 

mais rapidamente do que os oceanos) sendo que o ar quente, que é menos denso que o ar 

frio, sobe, fazendo com que o ar frio se mova para preencher o espaço vazio, originando 

assim um sistema de convecção natural [2]. 

O moinho de vento (Figura 1) é uma estrutura capaz de aproveitar a energia cinética do 

vento e transformá-la em energia rotacional permitindo a fragmentação ou pulverização de 

materiais em bruto. De forma sucinta, o moinho de vento capta a ação do vento através das 

velas que posteriormente transmitem rotação ao mecanismo interno de moagem [3] [4]. 

Outro dispositivo semelhante é o moinho a água (Figura 2) que utiliza o mesmo princípio de 

funcionamento de um moinho de vento, com a particularidade de utilizar a água em vez do 

vento como fonte de energia. Dessa forma, os moinhos de água usam uma roda de água para 

captar a energia proveniente de um fluxo de água transformando essa energia em energia 

rotacional. Os moinhos de água são as estruturas mais antigas capazes de aproveitar a energia 

cinética das águas dos rios ou ribeiros [4] [5]. 
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Figura 1| Esquema de um moinho de vento [4]. 
 

 
 

Figura 2| Esquema de um moinho de água [7].Figura 3| Esquema de um 

moinho de vento [4]. 
 

 

Figura 2| Esquema de um moinho de água [5]. 
 

 
 

Figura 4| Artigo da “Associated Press” sobre o primeiro parque eólico do 

mundo (1981) [12].Figura 5| Esquema de um moinho de água [7]. 
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Mais recentemente, a invenção da máquina a vapor, datada do século XVII, marcou o 

início da Revolução Industrial. Esse marco histórico deu extrema importância à produção e 

utilização da energia. Além disso, com o desenvolvimento tecnológico, esta tornou-se um 

dos principais focos de debate, havendo uma relação direta entre o consumo da mesma com 

o índice de qualidade de vida das populações. Por outro lado, todo o desenvolvimento de um 

país, seja ele económico, financeiro, tecnológico ou industrial, está relacionado com a 

utilização adequada dos seus recursos energéticos [1]. 

A ideia de sustentabilidade surge no séc. XVIII, associada primeiramente a problemas de 

gestão florestal. Mais tarde, o conceito foi generalizado a diversas temáticas como a energia, 

o ambiente, a agricultura e diversos setores industriais [6]. A sustentabilidade tornou-se, 

deste modo, um conceito recorrente no meio empresarial e social, sendo que, apesar da 

definição da palavra depender de autor para autor, pode-se afirmar que a sustentabilidade é 

a conjunção de três dimensões, sendo elas social, ambiental e económica [7].  

Assim, com a crescente preocupação com as alterações climáticas, ocorreu um aumento 

do interesse pela sustentabilidade, o que, consequentemente, levou ao aumento do interesse 

pelo estudo e desenvolvimento de novas tecnologias de energias renováveis mais eficientes 

[8]. Deste modo, surgiu o interesse pelo estudo do aproveitamento dos recursos naturais, 

como o vento ou a água, para produção de energia elétrica. 

O primeiro parque eólico ligado à rede começou a gerar energia elétrica em 1980 na 

montanha Crotched (estado de New Hampshire, USA). Desde então, a indústria da energia 

eólica tem vindo a crescer, alargando-se para outros continentes como o europeu onde países 

como a Alemanha e a Dinamarca entraram no mercado da energia eólica pouco tempo depois 

dos Estados Unidos da América, através da implementação de projetos de caracter 

experimental. No final da década de 90 países como Itália, Holanda, Reino Unido e Suécia 

demonstraram interesse na energia eólica e rapidamente a Europa, como um todo, torna-se 

pioneira no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de aproveitamento eólico. À data 

existem parques eólicos em funcionamento em mais de noventa países espalhados pelo 

mundo, sendo que nove deles com potências instaladas acima dos 10 MW [9]. 

O exponencial crescimento das energias renováveis traz alguns problemas, 

nomeadamente ao nível da ocupação de terreno. Neste seguimento, a exploração das 

energias renováveis “offshore” começa a ser uma realidade, isto é, a exploração de energia 

renovável a partir de tecnologias instaladas no mar, sendo que os oceanos oferecem uma 
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vasta área livre onde poderão ser instalados sistemas de aproveitamento das energias 

renováveis em grande escala [10] [11]. 

 

 

Por outro lado, existe um grande potencial de produção de energia elétrica através da 

energia das marés que pode exceder os 120 GW, contudo, a maior parte dessa energia é 

praticamente inacessível. Assim, as principais formas de energia dos oceanos são a energia 

das ondas, a energia das correntes e a energia térmica das marés [11]. 

A energia das marés é uma forma de energia renovável alimentada pela força gravítica 

exercida pelo Sol e pela Lua nos oceanos. O aproveitamento da energia das marés para 

produção de eletricidade está numa fase embrionária de aplicação, sendo o custo de 

implementação de um sistema de aproveitamento das correntes de maré relativamente mais 

caro do que um qualquer sistema instalado no solo Terrestre, contudo, o facto de o seu 

desenvolvimento ter começado mais tarde permite aos investigadores beneficiar dos 

conhecimentos de engenharia e ciência adquiridos no estudo e desenvolvimento de outros 

tipos de aproveitamento energético, como é o caso da energia eólica podendo isto contribuir 

para que este tipo de aproveitamento energético se torne viável rapidamente [10]. 

 

Figura 3| Artigo da “Associated Press” sobre o primeiro parque eólico do mundo (1981) [11]. 
 
 

Figura 6| Influência da lua no campo gravítico da Terra, preia-mar e baixa-mar [14]. 

 

Figura 7| Artigo da “Associated Press” sobre o primeiro parque eólico do mundo (1981) [12]. 
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1.2. Objetivos 

Com o presente projeto pretende-se avaliar e dissecar os sistemas existentes de 

aproveitamento da energia das marés para produção de energia elétrica, bem como 

compreender os conceitos e fundamentos do aproveitamento cinético e potencial de um 

determinado fluxo. Por outro lado, é objetivo deste projeto compreender e caracterizar as 

propriedades das marés e correntes de maré na Ria de Aveiro (Aveiro, Portugal), assim como 

selecionar alguns locais da laguna onde poderá existir a aplicação desta tecnologia. 

Por fim, pretende-se analisar e discutir a implementação de um ou mais sistemas de 

aproveitamento cinético das correntes de maré nos locais acima mencionados da Ria de 

Aveiro. Para o efeito, serão criados cenários de estudo em que cada um dos cenários descreve 

um tipo de tecnologia de aproveitamento da energia das marés existente na literatura com 

características diferentes entre eles. Os cenários criados serão posteriormente confrontados 

com os dados e características dos locais escolhidos na Ria de Aveiro. 

 

1.3. Metodologia  

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Pesquisa e busca de conhecimento 

sobre o tema proposto 

      

Fundamentos teóricos e casos de 

estudo existentes 

      

Levantamento de dados e 

compreensão dos mesmos 

      

Realização dos cálculos e 

exposição dos resultados 

      

Escrita do projeto       

 

1.4. Organização da dissertação 

O presente projeto encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o primeiro a 

introdução. 

No capítulo II foi realizada uma revisão do estado de arte sobre os assuntos relativos ao 

projeto, tais como os sistemas existentes de aproveitamento cinético de um fluxo, os seus 

padrões de utilização e os casos de estudo a eles associados, os fundamentos teóricos dos 

fenómenos das marés e o seu potencial energético. 
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No capítulo III são enumerados os casos de estudo mais relevantes existentes na literatura. 

No capítulo IV foi feito o levantamento de dados presentes na literatura, bem como todas 

as equações que serviram de referência para os cálculos efetuados. 

No capítulo V foi realizada a análise dos dados obtidos, do mesmo modo que foram 

expostos os resultados obtidos, sendo explicados todos os valores assumidos para a 

realização deste projeto. 

Finalmente, no capítulo VI foram apresentadas as conclusões retiradas do trabalho 

efetuado, bem como propostas de trabalhos futuros. 
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2. Fundamentos teóricos   

 

2.1. Fenómeno das marés 

A alteração cíclica do nível da água do mar, normalmente denominada por maré, é 

causada pela atração gravítica do Sol e da Lua à Terra. Como o Sol possui um diâmetro 

estimado de 1.392.000 km (aproximadamente 109 vezes o diâmetro da Terra) e a Lua um 

diâmetro de 3.478 km (aproximadamente 0,27 vezes o diâmetro da Terra), era de prever que 

o Sol influenciasse de forma mais acentuada o campo magnético da Terra, contudo, a 

distância da Lua à Terra é de 384.853 km enquanto a distância do Sol à Terra é de 

149.758.000 km, o que faz com que a influência da Lua no campo gravítico terrestre e, 

consequentemente, na maré seja bastante superior [12]. 

 Existem duas fases de maré, a maré alta ou preia-mar e a maré baixa ou baixa-mar. 

Normalmente, ocorrem duas preia-mares e duas baixa-mares por dia, pois a maré sobe num 

determinado local (ocorrência da preia-mar) aquando da passagem da Lua pelo ponto mais 

próximo e pelo mais distante (antípoda) a esse local. A Figura 4 ilustra a influência da Lua 

no campo gravítico da Terra e respetivos fenómenos de preia-mar e baixa-mar [12]. 

 

 

 

Figura 4| Influência da lua no campo gravítico da Terra, preia-mar e baixa-mar [13]. 

 

 

 
Figura 8| Fenómeno de marés vivas e marés mortas. [15] 

Figura 9| Influência da lua no campo gravítico da Terra, preia-mar e baixa-mar [14]. 
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Através da Figura 4, observam-se os fenómenos de preia-mar e baixa-mar que ocorrem 

de forma periódica, sendo que o intervalo de tempo entre uma preia-mar e a baixa-mar 

seguinte é de seis horas e treze minutos, em média. Relativamente à preia-mar, esta sucede-

se regularmente com um intervalo médio de meio-dia lunar (aproximadamente doze horas e 

vinte e cinco minutos), o que faz com que esse fenómeno se repita aproximadamente 50 

minutos mais tarde a cada dia que passa [12]. 

Apesar deste acontecimento ser cíclico, a influência gravítica da lua nos oceanos não é 

instantânea, fazendo com que haja um atraso maior ou menor das preia-mares e baixa-mares 

para cada local do planeta. Esse intervalo de tempo entre a passagem da Lua e a preia-mar 

seguinte é denominado de “high water lunitidal interval” ou simplesmente “lunitidal 

interval”. Esse valor, apesar de variável ao longo do tempo, é de cerca de duas horas em 

Portugal Continental e aproximadamente uma hora e trinta minutos nos Arquipélagos dos 

Açores e da Madeira [12]. 

Outro fenómeno relevante no estudo das marés são os fenómenos de marés vivas ou de 

Sizígia e marés mortas ou de Quadratura, representado na Figura 5, que ocorrem 

sensivelmente de quinze em quinze dias. Neste caso, a influência gravítica do Sol é 

considerável, sendo que a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol é preponderante. 

Aquando da ocorrência de Lua cheia e Lua nova, a influência do Sol e da Lua somam-se, 

verificando-se o fenómeno de marés vivas. De outra forma, se o Sol e a Lua estão em 

Figura 5| Fenómeno de marés vivas e marés mortas. [17] 
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quadratura (popularmente designado de quarto crescente e quarto minguante), a influência 

gravítica do Sol é inversa à da Lua, observando-se as marés mortas [12]. 

As marés vivas caracterizam-se por preia-mares de grande altura (relativamente ao zero 

hidrográfico) e baixa-mares bastante baixas, enquanto as marés mortas caracterizam-se por 

preia-mares com pouca elevação e baixa-mares mais elevadas (relativamente às baixa-mares 

em situação de marés vivas) [13]. 

Ao tempo em que a Lua leva a percorrer uma orbita completa em torno da Terra em 

relação ao Sol (tempo entre uma Lua Nova e a Lua Nova seguinte) dá-se o nome de período 

sinódico da Lua [12]. 

 

2.2. Energia das correntes como alternativa viável 

O aumento da procura de energia elétrica, bem como a preocupação na diminuição das 

emissões dos GEE (gases de efeito estufa), entre outros cuidados ambientais, têm garantido 

um grande crescimento no estudo de novas formas de geração de energia, das quais se 

destaca a energia eólica. Esta  é uma das formas de geração de energia que tem ganho mais 

destaque, por ser uma forma de energia de fonte inesgotável e com baixo índice de emissões 

de GEE, todavia, a variação inconstante do vento torna este tipo de aproveitamento 

imprevisível, sendo que a energia útil obtida é inconstante e dependente das condições 

climatéricas da região onde está instalado o aerogerador [14]. As forças que geram as marés 

levam também à propagação de ondas, chamadas ondas de maré, que geram fortes correntes 

nas regiões marítimas. Tais regiões são adequadas para a produção de eletricidade, sendo 

para isso utilizadas turbinas que transformam a energia cinética da corrente em energia 

elétrica [15]. 

Neste seguimento, o aproveitamento da energia das marés tem ganho cada vez mais 

atenção pelas mais diversas razões. Numa primeira abordagem, a água do mar, bem como a 

água dos cursos de água (rios e ribeiras), é muito mais densa do que o ar e as marés podem 

ser previstas com anos de antecedência. Adicionalmente, tal como muitas outras formas de 

energia ditas renováveis, as marés são uma fonte inesgotável de energia, sendo que o 

potencial global estimado de geração deste tipo de energia pode exceder os 120 GW 

[15][16]. 
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2.3.  Influência das marés nos rios 

As correntes geradas nas zonas mais profundas do oceano propagam-se para as zonas 

menos profundas (profundidades inferiores a duzentos metros) e consecutivamente para os 

rios. Essas correntes interagem com as características topográficas e batimétricas do local 

que, combinado com o efeito de Coriolis, resultam em ondas de sinal complexo que se 

propagam ao longo da costa. A força de Coriolis é uma força “fictícia” inercial que atua em 

conjunto com a força de arrasto e a força centrífuga, sobre um corpo cujo referencial se 

encontra em rotação. Por exemplo, a água que corre nos rios sofre o efeito de Coriolis para 

um dos seus lados sendo que a erosão é geralmente maior numa das suas margens (no 

hemisfério norte na margem direita e no hemisfério sul na margem esquerda.  O gradiente 

de pressões criado devido à diferença de fases na propagação vertical da maré origina fortes 

correntes que possuem grandes quantidades de energia passiva de aproveitamento [17][18].  

 

2.4. Tipos de aproveitamento da energia das marés 

As turbinas de maré aproveitam a energia cinética do fluxo das marés para a produção de 

energia elétrica. Pode-se caraterizar as instalações de aproveitamento da energia das marés 

em dois grupos: barragens de marés e turbinas de corrente [19]. 

 

2.4.1. Barragens de maré 

As barragens de marés aproveitam a energia potencial da maré para a produção de energia 

elétrica. Normalmente, uma barragem de marés consiste numa barragem construída ao longo 

de uma baía ou estuário cuja diferença de nível da maré é superior a cinco metros. O princípio 

de aproveitamento destas barragens é muito semelhante ao princípio utilizado nas centrais 

hidroelétricas tradicionais, com a exceção de aproveitar o facto de a maré fluir em ambas as 

direções. Para esse efeito, as turbinas utilizadas neste tipo de barragens podem ser 

unidirecionais ou bidirecionais para um maior aproveitamento da energia [19][20]. 
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2.4.1.1 Barragens de geração em maré vazia 

Neste tipo de geração de energia, a albufeira é cheia em período de maré cheia. Quando 

o nível da água atinge o ponto mais alto, as comportas da barragem são fechadas, 

aprisionando a água na albufeira. As comportas das turbinas mantêm-se fechadas durante o 

processo de enchimento da mesma. Em altura de maré vazia, quando a diferença do nível da 

água a montante e a jusante da barragem é suficientemente grande para a produção, as 

comportas são abertas e a água é obrigada a passar pelas turbinas, gerando assim energia 

elétrica. A produção de energia ocorre até ao nível hidrostático mínimo de funcionamento 

das turbinas e o processo repete-se [19]. 

Com o intuito de aumentar o rendimento na conversão de energia, algumas barragens 

possuem um sistema de bombeamento de água que aproveita o tempo de espera entre o pico 

da maré cheia e o desnível mínimo necessário para produção de energia para bombear água 

para a albufeira, aumentando assim a capacidade de produção. Este procedimento só pode 

ser realizado em períodos de vazio, onde o custo da eletricidade é baixo, de forma a tornar o 

sistema viável. Na Figura 6 é possível observar o sistema de produção de eletricidade através 

de uma barragem de geração em maré vazia [19][20]. 

 

 

 

Figura 6| Esquema de funcionamento de uma barragem de geração em maré vazia; 

adaptado de: [22]. 

 

 

Figura 10| Gráfico de funcionamento de uma barragem de geração em maré vazia 

[25].Figura 11| Esquema de funcionamento de uma barragem de geração em maré 

vazia; adaptado de: [24]. 
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2.4.1.2 Barragens de geração em maré cheia 

Ao contrário das barragens descritas no ponto anterior, as barragens de geração em maré 

cheia mantêm as comportas fechadas durante o período de maré cheia, permitindo que o 

nível da água na bacia seja inferior ao nível da água a jusante da barragem. Quando a 

diferença máxima entre o nível da água na albufeira e a jusante da barragem é atingida, as 

comportas são abertas e a água é obrigada a passar pelas turbinas em direção à albufeira. 

Este método de geração de eletricidade possui grandes desvantagens, tanto a nível ambiental 

como de movimento de embarcações, comparativamente às barragens de geração em maré 

vazia [19]. O esquema de funcionamento de uma barragem de geração em maré alta é 

apresentado na Figura 8. 

 

Figura 7| Gráfico de funcionamento de uma barragem de geração em maré vazia [21]. 
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2.4.1.3 Barragens de geração de duplo sentido 

Neste tipo de barragens, a energia é gerada tanto em período de maré cheia como em 

período de maré vazia [19]. Em período de maré cheia, as comportas são fechadas até que o 

nível da água a jusante da barragem caia até ao nível mínimo necessário para produção de 

energia. De seguida, as comportas são abertas e a água é obrigada a passar pelas turbinas até 

que a diferença de altura entre a água na albufeira e a jusante da barragem atinja o mínimo 

Figura 8| Esquema de funcionamento de uma barragem de geração em preia-mar; 

adaptado de: [22]. 

Figura 9| Gráfico de funcionamento de uma barragem de geração em maré cheia [21]. 
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de potencial de produção. Neste ponto, as turbinas são isoladas enquanto as comportas 

permanecem abertas até a água na albufeira atingir o nível da água a jusante da barragem. 

Posteriormente, as comportas são fechadas novamente enquanto a maré sobe, atingindo o 

seu máximo a jusante da barragem. Em seguida, as comportas são abertas e a água é obrigada 

a passar pelas turbinas em direção à albufeira. Neste momento, o ciclo termina e dá-se início 

a um novo ciclo [21]. 

 

 

2.4.2. Turbinas de corrente 

As turbinas de corrente utilizam a energia cinética das correntes marítimas ou fluviais 

para produção de eletricidade. Este emergente tipo de aproveitamento renovável começa a 

ser reconhecido como uma solução única e não convencional que recai na disponibilidade 

tanto dos recursos hídricos da terra como da energia marinha. A tecnologia utilizada é em 

muito semelhante à tecnologia utilizada no aproveitamento da energia eólica, contudo, como 

a densidade da água é muito superior à do ar e as condições de pressão debaixo de água são 

elevadas, as estruturas de suporte, bem como os próprios componentes da turbina, têm de 

ser mais resistentes [19][14][22]. Uma vez que este é um tipo de aproveitamento com 

relativamente poucos anos de estudo, existe, porém, uma variedade de conversores de 

energia, diferindo entre eles pela orientação do eixo e pelo formato das pás da turbina. São 

exemplos: turbinas de eixo horizontal, turbinas de eixo vertical, hidrofólios oscilantes, 

turbinas de efeito Venturi e parafusos de Arquimedes [22][23]. 

Figura 10| Gráfico de funcionamento de uma barragem de geração de duplo sentido [21]. 
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Dependendo do tipo de turbina e das condições geográficas do local, existem também 

diversos tipos de acoplamento. A escolha do suporte da turbina é, de igual forma importante, 

pois dele depende o correto funcionamento da turbina. Dos vários tipos de acoplamento 

destacam-se: base gravítica, fundações flutuantes e estrutura com estacas [15][16]. 

A maior parte dos estudos efetuados nesta área da energia têm sido levados a cabo pelo 

Centro Europeu de Energia Marinha (EMEC), com sede em Orkney, na Escócia. O EMEC 

é o primeiro centro de testes em larga escala que oferece aos investigadores a oportunidade 

de testar os seus protótipos ligados à rede elétrica e em ótimas condições de marés [23]. 

 

2.4.2.1. Turbinas de corrente de eixo horizontal 

Este tipo de turbina tem por base um funcionamento semelhante ao das turbinas eólicas 

convencionais. Desta forma, a turbina é colocada no interior de um fluxo de água onde a 

corrente de maré obriga as pás da turbina a girar segundo um eixo horizontal, paralelo ao 

movimento do fluxo de água, produzindo assim energia mecânica que posteriormente é 

convertida em energia elétrica. Este tipo de configuração tem vindo a despertar o interesse 

dos investigadores, uma vez que consegue atingir picos de eficiência superiores aos restantes 

modelos de aproveitamento cinético das correntes de maré. No entanto, necessita de 

correntes com velocidades elevadas para que o seu funcionamento seja o mais correto. As 

turbinas apresentam geralmente um diâmetro de 16 a 18 metros e são constituídas por duas 

ou três pás [23]. 
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2.4.2.2. Turbinas de corrente de eixo vertical 

As turbinas de eixo vertical (CFT) seguem os mesmos princípios que as turbinas de eixo 

horizontal, com a diferença que o seu eixo de rotação é perpendicular ao fluxo de água. 

Comparativamente às turbinas de eixo horizontal, as CFT são mais vantajosas, devido ao 

seu design, contudo, possuem rendimentos inferiores [23]. A principal vantagem prende-se 

pelo facto de a turbina rodar independentemente da direção do fluxo de água, devido à 

posição perpendicular do eixo em relação ao fluxo de água. Além disso, este tipo de turbinas 

possui uma área varrida superior, uma vez que, como é possível observar na Figura 12, a 

área varrida por uma turbina de eixo horizontal pode ser representada por um círculo com 

centro num eixo paralelo ao fluxo de água, enquanto a área varrida por uma turbina de eixo 

vertical é representada por uma área retangular com centro num eixo perpendicular ao fluxo 

de água [24]. 

Figura 11| Turbinas de eixo horizontal [20]. 
 

Figura 12| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29].Figura 13| Turbinas de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 14| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29]. 

 

Figura 15| Turbinas de eixo vertical [23].Figura 16| Área varrida por a) uma turbina de 

eixo horizontal; b) uma turbina de eixo vertical; [adaptado de: [29].Figura 17| Turbinas 

de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 18| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29].Figura 19| Turbinas de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 20| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29].Figura 21| Turbinas de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 22| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29].Figura 23| Turbinas de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 24| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29]. 

 

Figura 25| Turbinas de eixo vertical [23].Figura 26| Área varrida por a) uma turbina de 

eixo horizontal; b) uma turbina de eixo vertical; [adaptado de: [29].Figura 27| Turbinas 

de eixo horizontal [23]. 
 

Figura 28| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo 

vertical; [adaptado de: [29].Figura 29| Turbinas de eixo horizontal [23]. 
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Assim, a área varrida por uma turbina de eixo vertical é maior que a área varrida por uma 

turbina de eixo horizontal, visto que uma área retangular normal à direção do fluxo de água 

será 27% maior que uma área circular de diâmetro equivalente [25]. Consequentemente, as 

CFT são vantajosas em águas pouco profundas, uma vez que as dimensões destas podem ser 

otimizadas para maximizar a área de aproveitamento energético, enquanto que as dimensões 

de uma turbina de eixo horizontal estão limitadas pela profundidade do local [25]. 

 

Figura 12| Área varrida por a) uma turbina de eixo horizontal; b) uma turbina de eixo vertical; 

[adaptado de: [24]. 

Figura 13| Turbinas de eixo vertical [20]. 
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2.5. Impacto Ambiental 

Existem vários fatores físicos, biológicos e/ou químicos que podem afetar a qualidade da 

água e alterar as caraterísticas do ecossistema de um rio, laguna ou estuário. Desta forma, a 

implementação de uma barragem de maré ou uma turbina de corrente em qualquer um desses 

locais trará impactes na qualidade da água, sendo que existem aspetos a ter em maior 

consideração aquando da avaliação de impacte ambiental para implementação de uma dessas 

estruturas, nomeadamente, o transporte de sedimentos, a salinidade da água, a quantidade de 

oxigénio dissolvido, a quantidade de metais dissolvidos e a concentração de nutrientes [26]. 

 

2.5.1. Transporte de sedimentos 

A presença de uma estrutura, tal como uma barragem de maré ou uma turbina de corrente 

ao longo de qualquer curso de água ou estuário, irá trazer efeitos negativos à capacidade de 

transporte de sedimentos desse local [27][28]. 

 Facilmente é percetível que a construção de uma barragem trará impactes significativos 

no que diz respeito ao transporte de sedimentos. A redução na corrente de maré, causada 

pelo decréscimo do volume de água que entra e sai do estuário pode atingir os 50% e leva 

ao aumento da sedimentação em determinados locais. O local dessa acumulação de 

sedimentos depende da fonte predominante dos sedimentos, se estes têm origem a montante 

da estrutura, a acumulação dos sedimentos irá realizar-se na coluna de água aprisionada. 

Contrariamente, caso os sedimentos tenham origem nas correntes marítimas, a jusante da 

barragem, a sedimentação ocorrerá na vizinhança imediatamente após a estrutura [26]. 

No caso das turbinas de corrente, as velocidades de corrente serão alteradas tanto a 

montante como a jusante da turbina, o que pode levar a uma modificação dos padrões de 

transporte de sedimentos. Os sedimentos, que são transportados para dentro e para fora do 

estuário duas vezes por dia devido às marés, serão afetados pela redução de corrente e 

poderão depositar-se a jusante ou a montante da turbina [16][17]. 

 

2.5.2. Salinidade 

A salinidade exerce um importante controlo sobre vários parâmetros, tais como a 

concentração de metais, de nutrientes e de oxigênio dissolvido na água. Este controlo é 

efetuado com base na influência da salinidade nos processos de sorção e dessorção. Desta 
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maneira, uma maior concentração de sais na água aumenta a dessorção de metais e nutrientes 

presentes nos sedimentos que se dissolvem na água. Por outro lado, a salinidade influência 

a solubilidade do oxigénio, o que afeta a concentração de oxigénio dissolvido na água 

[29][26]. 

A construção de uma barragem de marés num estuário levará a uma redução na magnitude 

das correntes de maré, bem como a um decréscimo no volume de água que entra no estuário, 

esperando-se, assim, uma redução na descarga das marés e na penetração da água do mar na 

bacia. Desta forma, é provável que ocorra uma diminuição nos níveis de concentração de 

sais na coluna de água, dependendo esta diminuição do maior ou menor volume de água 

presente a montante da turbina [29][27][28]. 

Com a introdução de uma ou mais turbinas de corrente na coluna de água não são 

expectáveis alterações significativas no fluxo das marés ou no volume de água no estuário. 

Consequentemente, a salinidade da água do local não sofrerá alterações [26]. 

 

2.5.3. Oxigénio dissolvido  

O oxigénio dissolvido na água sustenta a fauna e a flora de um determinado ambiente, 

este afeta a concentração de nutrientes na coluna de água e controla a ocorrência de 

proliferação de algas nocivas ao meio ambiente em questão[26]. 

A percentagem de oxigénio dissolvido na água de um estuário não é um valor contante, 

pelo contrário, esta percentagem é calculada pelo balanço entre entradas e saídas de oxigénio 

[26].  

As principais fontes de oxigénio num estuário incluem o re-arejamento da atmosfera, os 

fluxos de água doce proveniente das colunas de água a montante do mesmo, a entrada de 

água do mar, o tráfego de barcos, o processo de fotossíntese das algas e a desagregação do 

oxigénio presente em alguns sulfatos e nitratos. Por outro lado, os principais processos que 

levam à perda de oxigénio dissolvido na água são essencialmente a decomposição 

microbiana de detritos e sedimentos de matéria orgânica e o processo de respiração de alguns 

seres vivos presentes no meio aquático. Um desequilíbrio entre a entrada e saída de oxigénio 

da coluna de água leva a baixas concentrações de oxigénio dissolvido ou mesmo à sua 

ausência [16][17]. 

Com a construção de uma barragem de marés, os níveis de oxigénio dissolvido na água 

de um estuário são afetados em grande parte pela redução dos processos de fluxo e mistura 
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das marés. Em contrapartida, a diminuição da turvação da água poderá aumentar 

significativamente a penetração da luz na coluna de água o que, consequentemente, aumenta 

os níveis de fotossíntese de algumas algas, sendo que, os níveis de oxigénio dissolvido na 

água aumentam. No entanto, este aumento poderá ser anulado pelo facto de algumas algas 

utilizarem oxigénio durante o período noturno para os processos de fotossíntese 

[26][27][29]. 

Relativamente à implementação de uma ou mais turbinas de corrente no estuário, os 

impactes no nível de oxigénio dissolvido na água são mínimos, dado que o fluxo de maré 

não é afetado significativamente [26]. 

 

2.5.4. Metais 

A concentração excessiva de metais na coluna de água representa um fator de risco para 

a biota aquática devido aos seus efeitos tóxicos e ao longo tempo de permanência no meio 

ambiente. Por outro lado, a baixa concentração dos mesmos poderá ter um impacte negativo 

na sobrevivência das espécies presentes no estuário [16][20]. 

A alteração do parâmetro de salinidade, provocada pela construção de uma barragem de 

marés num estuário, poderá afetar a concentração de metais na água, uma vez que este exerce 

um importante controle nas interações dos metais com os sedimentos presentes na coluna de 

água. Contudo, com a implementação de turbinas de corrente na coluna de água não é 

esperada qualquer alteração na salinidade da água e, consequentemente, a concentração de 

metais não sofrerá alterações [26].  

 

2.5.5. Nutrientes 

Concentrações adequadas de nutrientes acopladas a boas condições de luminosidade 

estimulam a produção de fitoplâncton, que formam a base da cadeia alimentar num estuário. 

Assim, como resultado de uma grande fonte de nutrientes e alta produtividade biológica, os 

estuários tendem a ser o habitat adequado para inúmeras espécies marítimas [16][20]. 

A disponibilidade de nutrientes associada ao aumento de penetração da luz com a 

instalação de uma barragem pode levar à eutrofização do estuário, o que constitui um risco 

para a biota aquática e para a qualidade da água [26]. Por outro lado, a redução da salinidade 

da água pode reduzir significativamente a corrosão dos sedimentos presentes na coluna de 

água, o que implica uma redução de nutrientes dissolvidos na água [26]. 
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3. Casos de estudo 

 

3.1. Seaflow, SeaGen 

Entre 1999 e 2002, a empresa Marine Current Turbines Ltd. (MCT), sediada no Reino 

Unido, levou a cabo um trabalho de desenvolvimento que consistiu na implementação de 

um pequeno protótipo com um rotor de 3,5 m de diâmetro e 15 kW de potência nominal. 

Com o sucesso deste projeto, foi instalado, em 2003, ao largo da costa de Devon (Reino 

Unido), uma turbina de 15 m de diâmetro que conseguia gerar 300 kW com uma corrente de 

aproximadamente 2,5 m/s. Uma particularidade desta tecnologia, patenteada pela empresa, 

é que o rotor e o sistema de transmissão conseguem ser erguidos, ficando completamente 

fora de água e proporcionando assim uma fácil manutenção [23][32].  

Em 2006, a MCT recebeu permissão para instalar ao largo da costa de Strangford Lough, 

na Irlanda do Norte, a SeaGen-S, um sistema de dupla turbina com potência nominal 

combinada de 1,2 MW. Este sistema permite acoplar duas turbinas na mesma base de 

suporte, gerando assim o dobro da energia. O dispositivo foi ligado à rede em 2008, tendo 

em quatro anos produzido dez vezes mais eletricidade para a rede do que todos os outros 

sistemas de aproveitamento cinético das correntes de maré combinados, tendo assim 

confirmado o potencial comercial da tecnologia desenvolvida pela empresa [32][33]. 

 

 

 

Figura 14| SeaGen-S [32]. 
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3.2. Evopod 

Um grupo de investigadores da Universidade do Algarve (UAlg) levou a cabo um projeto 

piloto que consistiu na implantação de um conversor de energia das marés num cenário de 

testes real, na Ria Formosa, canal de Faro, Faro, Portugal. Neste projeto, foi utilizado um 

protótipo de escala 1:10 do dispositivo “Evopod 1 kW” (E1) desenvolvido pela empresa 

Oceanflow Energy Ltd (Reino Unido). Este dispositivo encontra-se ilustrado na Figura 19 e 

consiste num corpo cilíndrico horizontal de dois metros de comprimento e 40 centímetros 

de diâmetro que acopla uma turbina de quatro pás de eixo horizontal e de um metro e meio 

de diâmetro. Ao cilindro foram ligadas três extremidades estabilizadoras dispostas em 

triângulo, amarradas a uma boia. A estrutura foi presa ao fundo por correntes de aço de forma 

a minimizar o movimento da mesma, fazendo com que a turbina funcionasse de forma 

correta [34]. 

A turbina tem capacidade de gerar 1 kW com uma velocidade de fluxo nominal de 1,7 m/s, 

conseguindo produzir com velocidades de corrente entre os 0,7 m/s e os 1,75 m/s. 

O estudo teve início a 8 de Junho de 2017 e teve como objetivo aprimorar o conhecimento 

operacional da tecnologia de aproveitamento cinético das marés em termos de eficiência, 

efeitos ambientais e interação dispositivo-ambiente. Foi concluído pelos investigadores que 

devido à sua morfologia e localização, o canal de Faro, seria um local ideal para o teste e 

implementação de tecnologias de aproveitamento do fluxo de água para produção de energia 

elétrica podendo este estudo servir como base para trabalhos futuros em locais com 

características semelhantes. No que toca ao desempenho dos componentes da turbina foi 

concluído que o sistema flutuante que acopla a turbina pode trazer grandes vantagens na 

redução do impacto no leito do canal causado pela introdução da turbina [34]. 
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3.3. Kobold 

A empresa Italiana Ponte di Archimede SpA trabalha no campo da pesquisa e 

desenvolvimento, sendo os seus principais projetos na área das energias renováveis. Em 

1995, a empresa começou um projeto chamado de Kobold, que consistia no desenvolvimento 

de uma turbina de eixo vertical que se baseasse no conceito de conversor de energia capaz 

de aproveitar a energia cinética das correntes marítimas de forma simples e confiável. 

Inicialmente, a empresa realizou testes com um protótipo de escala 1:4,5 no interior de um 

tanque e utilizou métodos de modelagem numérica para a otimização da turbina. Em 2002, 

um protótipo desta tecnologia foi implantado no estreito de Messina (Itália), tendo sido 

ligado à rede elétrica local.  

O dispositivo consiste numa plataforma flutuante de 10 m de diâmetro ancorada ao fundo 

do mar por quatro cabos de aço. A turbina, acoplada à plataforma, é constituída por três pás 

de 5 m de altura cada e possui um diâmetro de 6 m. Esta dispõe de um rotor de eixo vertical 

ligado a um gerador síncrono cuja direção de rotação é independente da direção da corrente. 

Os testes realizados através deste protótipo indicaram que a turbina é capaz de produzir 25 

kW com velocidades de corrente na ordem dos 1,8 m/s [17]. 

Figura 15|Protótipo da turbina de aproveitamento cinético das marés Evopod-1 [34]. 
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3.4. Free Flow System 

A empresa Vernant Power sediada em Nova Iorque (USA) foi fundada no ano de 2000 e 

desde então tem vindo a fazer um grande investimento no estudo e desenvolvimento de 

sistemas de aproveitamento da energia das marés. No ano de 2002 a empresa iniciou o 

projeto Roosevelt Island Tidal Energy (RITE). Este projeto consistiu na construção de uma 

turbina de eixo horizontal de três pás, apresentada na Figura 21, acoplada a um tubo vertical 

que por si está acoplado a uma base capaz de suportar três turbinas deste tipo, chamada de 

Triframe Mount. Foram realizados testes num cenário real no canal este do rio East na cidade 

de Nova Iorque onde a corrente pode atingir os 5 m/s  [35][36]. Com o sucesso dos testes 

realizados a empresa conseguiu, em 2006, ordem por parte da Federal Energy Regulatory 

Commission para ligar o sistema à rede elétrica norte americana. O projeto continuou até ao 

ano de 2008, sendo monitorizado não só a capacidade de produção elétrica da turbina como 

também o impacto desta no ecossistema [36]. 

Figura 15| Imagem virgual da turbina Kobold [17]. 
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Figura 17| Turbina Free Flow System (Gen. 5) [36]. 
 

Figura 30| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37].Figura 31| Turbina Free 

Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 32| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37]. 
 

Figura 33| Coeficiente de potência em função da 

velocidade do vento para uma determinada turbina 

eólica [43].Figura 34| Curva de potência de uma 

turbina de aproveitamento cinético [37].Figura 35| 

Turbina Free Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 36| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37].Figura 37| Turbina Free 

Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 38| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37].Figura 39| Turbina Free 

Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 40| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37].Figura 41| Turbina Free 

Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 42| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37]. 
 

Figura 43| Coeficiente de potência em função da 

velocidade do vento para uma determinada turbina 

eólica [43].Figura 44| Curva de potência de uma 

turbina de aproveitamento cinético [37].Figura 45| 

Turbina Free Flow System (Gen. 5) [37]. 
 

Figura 46| Curva de potência de uma turbina de 

aproveitamento cinético [37].Figura 47| Turbina Free 

Flow System (Gen. 5) [37]. 
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4. Levantamento de dados 

 

4.1. Caraterísticas de uma turbina de aproveitamento cinético. 

Da mesma forma que os aerogeradores utilizam a energia cinética do vento, a energia 

cinética das correntes marítimas é utilizada para garantir o funcionamento das turbinas de 

corrente. A turbina, que possui um certo número de pás ligadas ao eixo, interceta a energia 

cinética do fluxo de água e começa a girar. No entanto, a rotação apenas se torna significativa 

quando a turbina começa a gerar energia útil. A velocidade na qual a turbina começa a gerar 

energia útil é conhecida por Cut-In Speed. Por outro lado, a partir de uma determinada 

velocidade de corrente, a potência gerada pela turbina permanece igual, a esse valor de 

velocidade no qual a potência gerada é máxima dá-se o nome de velocidade nominal. Desta 

forma, os limites de trabalho da turbina são caracterizados pelo Cut-In Speed (𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛) e pela 

velocidade nominal (𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑) [16].  

À medida que a velocidade de corrente aumenta, as forças na estrutura da turbina 

aumentam proporcionalmente, podendo chegar a um ponto em que exista risco de ocorrer 

danos físicos no rotor. Para evitar este tipo de situações, as turbinas podem estar equipadas 

com um sistema “travão”, que obriga o rotor a parar, prevenindo assim danos materiais. À 

velocidade de corrente na qual a turbina aciona o sistema de prevenção dá-se o nome de Cut-

out Speed [16]. A Figura 18 mostra a curva típica de funcionamento de uma turbina. 

 

Figura 18| Curva de potência de uma turbina de aproveitamento cinético [37]. 
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A curva demonstrada na Figura 18 é definida como a curva de potência da turbina e 

permite-nos perceber o comportamento da turbina para cada velocidade de corrente. Esta 

curva é calculada por meio de medições no terreno colocando um anemômetro perto do 

aerogerador e confrontando os valores obtidos de velocidade de corrente com os valores 

registados de potência elétrica produzida [16]. 

 

4.2. Cálculo da energia  

 

4.2.1.  Potência e rendimento da turbina 

Em geral, a energia disponível num determinado fluxo de água é dada pela Equação (1): 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝 =
1

2
. 𝜌. 𝐴. 𝑉3          (1) 

 

Onde 𝜌 representa a densidade do fluido onde se encontra emergida a turbina, A 

representa a área de corte transversal da turbina e V representa a velocidade da corrente. 

Todavia, como qualquer sistema de aproveitamento de energia, existem perdas de energia 

associadas à turbina. Dessa forma, chegamos à Equação (2): 

 

 

𝑃 =
1

2
. 𝐶𝑃 . 𝜌. 𝐴. 𝑉3     (2) 

 

 

Onde 𝐶𝑃 é a percentagem de energia que pode ser retirada da corrente. Este valor, 𝐶𝑃, 

denominado de coeficiente de potência, representa a eficiência total do sistema tendo em 

conta as perdas de energia segundo a lei de Betz, e as perdas associadas aos mecanismos 

internos da turbina. A Figura 19 ilustra o comportamento do valor real do coeficiente de 

potência para uma determinada turbina eólica ao longo de diferentes velocidades de vento. 
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O 𝐶𝑃 é normalmente medido ou calculado pelo fabricante e fornecido ao longo de várias 

velocidades de corrente. Sabendo o seu valor a uma determinada velocidade de corrente é 

possível estimar a potência (P) da turbina. No caso da Figura 19 o valor de 𝐶𝑃 máximo 

atingido foi aproximadamente 0,47, ou seja, a turbina vai conseguir aproveitar cerca de 47% 

da energia disponível estando a trabalhar a uma velocidade, chamada de velocidade nominal, 

entre os 7 e 8 m/s [11].  

Por outras palavras o valor do coeficiente de potência pode ser representado como sendo o 

quociente entre a potência elétrica produzida pela turbina e a energia total disponível no 

fluxo, chegando assim à Equação (3). 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝑃

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝
          (3) 

 

Teoricamente, e segundo a lei de Betz, CPmax
= 0,593, ou seja, é possível apenas recuperar 

cerca de 60% da energia da corrente de um fluido. Este valor, designado por limite de Betz 

é aplicado de igual forma tanto nas turbinas eólicas como nas turbinas de correntes marítimas 

e é calculado utilizando um sistema ideal onde não são consideradas as perdas da turbina 

[22][37]. 

 

 

 

 

Figura 19| Coeficiente de potência em função da velocidade do vento para uma determinada 

turbina eólica [37]. 
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4.2.2.  Curva (Cp- λ) 

O rotor que roda a uma velocidade Ω contacta com uma certa quantidade de água através 

das pás a ele acopladas e permite que a restante água atravesse pelas aberturas entre as pás. 

Todavia, se a velocidade de rotação do rotor for demasiado alta as pás atuam como uma 

barreira solida obstruindo o fluxo de água de tal forma que a quantidade de energia elétrica 

produzida é afetada. De outra forma, se essa mesma velocidade de rotação for demasiado 

baixa praticamente toda a massa de água atravessará as pás sem ser “capturada” não havendo 

produção de energia elétrica. Assim, é necessário encontrar um valor ótimo de rotação do 

rotor e das próprias pás onde a produção de eletricidade é máxima. Sendo assim, os 

fabricantes utilizam a velocidade especifica ou tip-speed ratio (TSR) como valor de 

referência para um ótimo funcionamento da turbina. O TSR, calculado através da Equação 

(4), é o resultado do quociente entre a velocidade da ponta da pá e a velocidade de corrente. 

A escolha do TSR ótimo de funcionamento para uma determinada turbina depende do 

desenho da turbina, do perfil alar do rotor e do número de pás [38][39]. 

 

𝑇𝑆𝑅 =  𝜆 =  
υ

𝑉
=  

ω𝑅

𝑉
     (4) 

Onde, υ, que representa a velocidade da ponta da pá, é calculando como sendo o produto 

da velocidade angular (ω) e o raio do rotor (R) [38]. 

  

 

Sabendo os valores da velocidade especifica e do coeficiente de potência de uma dada 

turbina é possível traçar a curva 𝑐𝑝-λ, tal como demonstrado na Figura 20. Esta curva 

Figura 20| Curva de funcionamento de uma turbina de corrente [39]. 
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permite-nos estimar a percentagem de energia produzida pela turbina para qualquer 

combinação de velocidade de corrente e velocidade de rotação do rotor [38]. 

Sendo assim, a curva 𝑐𝑝-λ permite-nos estimar qual os valores de TSR para o qual o 

coeficiente de potência da turbina é máximo descobrindo assim as condições ótimas de 

funcionamento de uma turbina. Este dado permite aos investigadores determinar qual a 

turbina a utilizar num determinado local sendo por isso escolhida a turbina que possui uma 

melhor performance aquando dos valores estimados de TSR para esse local [39] Na Figura 

21 estão representadas as curvas de funcionamento de diferentes tipos de turbinas. 

[39] 

 

  

Figura 21| Curvas de funcionamento de diferentes tipos de turbinas [40]. 
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4.3. Descrição da Ria de Aveiro 

A ria de Aveiro é uma laguna costeira de águas pouco profundas. Esta tem largura e 

comprimento máximos de 10 km e 45 km, respetivamente, ao longo da costa Ocidental de 

Portugal Continental (40°38’N, 8°45’W) estando integrada na bacia hidrográfica do rio 

Vouga e do rio Antuã os quais têm um fluxo médio de 29 m3/s e 2 m3/s respetivamente. Tem 

uma área variável entre 83 km2 em período de preia-mar e 66 km
2
 em período de baixa-mar, 

tendo uma largura máxima de 8,5 km na sua zona central [40][41]. A laguna apresenta uma 

geometria irregular e complexa, como mostra a Figura 22, caraterizada por canais estreitos 

e pela existência de zonas entremarés, entre os quais planícies de lama e marismas (pântanos 

salgados).  

O vento, a maré oceânica e o caudal dos rios Vouga e de diversos ribeiros e cursos de 

água são os principais fatores de dinâmica da Ria de Aveiro. A maré oceânica que penetra 

na ria através do canal de embocadura faz sentir os seus efeitos na extremidade montante 

dos vários canais. Por outro lado, o vento faz sentir a sua ação em períodos curtos, alterando 

em especial a dinâmica nas zonas mais largas da laguna [41]. 

 

4.4. Velocidades de corrente na Ria de Aveiro 

Com a impossibilidade de realizar medições experimentais no local, foram utilizados 

dados obtidos através da aplicação do modelo Mohid, dado a conhecer pelo professor 

assistente Nuno Vaz do departamento de física da Universidade de Aveiro. Este modelo é 

um modelo de volume tridimensional finito, com a capacidade de simular fluxos em sistemas 

com águas pouco profundas, tal como a Ria de Aveiro. O modelo foi calibrado utilizando 

como primeira abordagem a comparação qualitativa da evolução temporal dos dados de 

elevação da superfície marinha (SEE) obtidos entre 1987 e 1988 em várias localizações da 

Ria de Aveiro. A precisão do modelo é avaliada através da determinação do erro quadrático 

médio e pela comparação entre a amplitude e a fase dos constituintes principais da maré 

determinados pela analise harmónica dos dados observados e dos dados calculados [42]. 



 

46 

 

 Micael Filipe Nóia Tavares 

Foram gerados dados da velocidade da corrente, assim como da altura da maré, no 

período de dois meses, em quatro locais distintos, demonstrados na Figura 23. São esses 

locais designados de Varela, Canal de São Jacinto, Espinheiro e Ílhavo. Na Tabela 1 é 

possível observar a localização de cada ponto de medição, em coordenadas retangulares e 

em coordenadas WGS84. 

 

 

Tabela 1| Coordenadas dos locais de medição 

 Coordenadas retangulares Coordenadas WGS84 

Local X Y  

Varela 154144.7 424355.3 40º47’N, 8º40’W 

Canal S.Jacinto 150636.4 413265.3 40º41’N, 8º43’W 

Espinheiro 150240.5 410152.9 40º39’N, 8º43’W 

Ílhavo 153067.7 407560.4 40º38’N, 8º41’W 

Figura 22| Imagem aérea da ria de Aveiro [43]. 
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O modelo numérico utilizado gerou dados da velocidade de corrente e altura de maré, 

com o intervalo de dez minutos, durante o período de 16 de janeiro a 16 de fevereiro de 2015 

(Período 1) e de 16 de março a 16 de abril de 2015 (Período 2). 

A amplitude de maré é diretamente proporcional à velocidade de corrente de um estuário, 

ou seja, quanto maior for a diferença de altura entre a baixa-mar e a preia-mar, maior serão 

as velocidades de corrente desse local. Tal como descrito anteriormente, ao longo do ano, o 

principal fator que afeta a amplitude de maré é a posição da Terra em relação à Lua e ao Sol. 

Os fatores climatéricos, tal como a chuva e o vento, têm um impacto mínimo podendo ser 

desprezados. Desta forma, é previsível que os valores de amplitude de maré e, 

consequentemente, de velocidade de corrente sigam um padrão linear ao longo do ano, ou 

seja, os dados obtidos de velocidade de corrente e altura de maré poderão ser extrapolados 

para um período de tempo equivalente a um ano civil [44]. 

 

Figura 23| Localização dos pontos de medição [adaptado de:43]. 
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4.5. Fases da Lua 

Para uma melhor perceção do comportamento das correntes de maré da Ria de Aveiro 

analisou-se o comportamento da lua em relação à Terra no ano de 2015, ano de referência 

do modelo acima referido. 

Como referido anteriormente, o comportamento da lua é cíclico e previsível com um 

elevado grau de certeza o que permite uma melhor analise e tratamento dos dados obtidos 

através do modelo. É expectável observar correntes de maior velocidade aquando da 

ocorrência de períodos de lua cheia ou lua nova e correntes de velocidades mais reduzidas 

aquando da ocorrência de períodos de lua quarto crescente ou quarto minguante.  

 

 

O modelo Mohed, descrito anteriormente, gera valores de velocidade de corrente e altura 

de maré de 10 em 10 minutos o que dificulta a analise de dados durante um longo período 

devido ao facto de obtermos um número excessivo de valores. Observando a Figura 24 

podemos constatar que, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2015 pelas 13 horas e 14 

minutos a Lua encontrava-se posicionada entre a Terra e o Sol (ocorrência de Lua Nova). 

Com este dado podemos traçar o perfil de velocidades de corrente ou altura de maré para a 

Ria de Aveiro nas eminências desta data e hora, facilitando assim a sua interpretação e 

Figura 24| Fases da Lua em 2015 [12]. 
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expectando que no período referido os valores obtidos sejam mais elevados do que os valores 

obtidos durante um período em que a Lua esteja em fase quarto crescente ou quarto 

minguante. 

 

4.6. Caraterização dos cenários de estudo 

Com o intuito de facilitar o estudo de implementação de um sistema capaz de aproveitar 

as correntes da Ria de Aveiro para produção de energia elétrica, foram retirados da literatura 

dois modelos de duas turbinas de corrente de maré com características diferentes entre si, no 

entanto, com as dimensões necessárias para serem aplicadas na Ria de Aveiro. As dimensões 

da turbina de eixo vertical (Cenário 1) e da turbina de eixo horizontal (Cenário 2) servirão 

para o cálculo da Energia disponível passível de aproveitamento na Ria de Aveiro, contudo 

as suas características de funcionamento apenas são conhecidas aquando da velocidade de 

corrente nominal que são 1,5 𝑚/𝑠 e 1,47 𝑚/𝑠. Quero com isto dizer que a performance das 

turbinas escolhidas pode não ser máxima para os valores de velocidade de corrente presentes 

na Ria de Aveiro. 

 

4.6.1. Cenário 1 

O sistema de aproveitamento da energia cinética do fluxo de água, proposto por Polagye, 

B. et al. [45], consiste numa turbina de quatro pás, helicoidal e de eixo vertical. Foram 

realizados testes laboratoriais e experiências no terreno, por forma a perceber a performance 

da turbina, o efeito de esteira e a resposta desta à turbulência do fluxo. Na Tabela 2 estão 

descritas as características da turbina utilizada no local de testes. 
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Tabela 2| Caraterísticas do sistema cross-flow (cenário 1) [45]. 

 

Parâmetros Valor  

Número de pás  4 

Orientação do eixo Vertical 

Formato da pá Helicoidal 

Diâmetro da turbina(D) 0,724 m 

Altura (H) 1,013 m 

Proporção (D/H) 1,4 

Ângulo de inclinação da pá (θ) 60º 

“Blade chord lenght” (c) 0,173 m 

 

4.6.2. Cenário 2 

O sistema proposto por Munch-Alligné, C. et al. [46] consiste numa turbina de eixo 

horizontal que funciona no interior de um tubo de Venturi. Esse tubo pode ser dividido em 

quatro secções, sendo elas: uma secção inicial de diâmetro maior, uma secção convergente 

onde o diâmetro do tubo é progressivamente menor, uma zona em que o diâmetro do tubo 

se mantêm constante, e onde é instalada a turbina, e uma secção final onde a água depois de 

turbinada é devolvida ao fluxo natural do local.  

Figura 25| Esquema cenário 1 [45]. 
 

 
 

Figura 48| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
 

Figura 49| Esquema cenário 1 [47]. 
 

 
 

Figura 50| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
 

 
 

Tabela 3| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas 

e medianas para o Periodo 1.Figura 51| Esquema do sistema utilizado 

no cenário 2 [52]. 
 

Figura 52| Esquema cenário 1 [47]. 
 

 
 
Figura 53| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
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Este desenho tem como principal objetivo aumentar a velocidade do fluxo aquando da 

passagem deste pela turbina aumentando assim a capacidade de produção do sistema. No 

seu interior, existem cinco guias que suportam a estrutura e obrigam a água a passar pela 

turbina, como se observa na Figura 26. 

 

 

Adicionalmente, na Tabela 3 estão resumidas as características do sistema acima descrito. 

 

Tabela 3| Caraterísticas do Sistema Venturi (Cenário 2) [46]. 

 

Parâmetros  Valor 

Diâmetro máximo da estrutura 1,6 m 

Comprimento da estrutura 4,067 m 

Velocidade nominal de referência 1,47 m/s 

Energia hidráulica  1247 W 

λ 2,65 

𝑃𝑚𝑒𝑐  1060 W 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  742 W 

Velocidade de rotação do gerador 1190 min
-1

 

Velocidade de rotação da turbina 74,4 min
-1

 

Figura 26| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [46]. 
 

Tabela 4| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o 

Periodo 1.Figura 55| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
 

 
 

Tabela 5| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o 

Período 1. 
 
Tabela 6| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2.Tabela 7| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e 

medianas para o Periodo 1. 
 

Tabela 8| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2.Tabela 9| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e 

medianas para o Periodo 1.Figura 56| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
 

 
 

Tabela 10| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para 

o Periodo 1.Figura 57| Esquema do sistema utilizado no cenário 2 [52]. 
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5. Análise de dados 

 

5.1. Velocidades de corrente na Ria de Aveiro 

Utilizando os valores de velocidade de corrente na Ria de Aveiro, obtidos através do 

modelo Mohid, descrito anteriormente, foram traçados os gráficos de perfil de velocidades 

de corrente e altura de maré para cada local de medição (ver. Anexos A.1 a A.4). 

Adicionalmente, nas Tabelas 4 e 5 foi realizado um resumo das velocidades mínimas, 

máximas e medianas para cada local durante os dois períodos de medição. É de salientar que 

a mediana representa o valor médio de uma distribuição ordenada, assim, ao escolher um 

valor ao acaso dessa mesma distribuição, a probabilidade deste ser maior que o valor 

mediano é a mesma que a probabilidade do valor ser menor que o valor mediano [47]. O 

valor mediano foi a forma encontrada para comparar as velocidades de corrente nos 

diferentes locais de medição. 

 

 

 

 

Analisando os resultados, é possível ter uma noção do perfil de velocidades de corrente 

ao longo de um determinado período, para os quatro locais estudados. Verificou-se que no 

local de medição de São Jacinto, as correntes atingiram valores mais elevados, uma vez que 

a velocidade de corrente máxima registada para esse local foi de 1,789 m/s sendo o valor 

mediano da amostra para esse local de 0,83 m/s. Nos locais de medição Ílhavo e Varela, as 

correntes apresentaram velocidades mais baixas, tendo sido registadas as velocidades de 

Tabela 4| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Período 1. 
 

Tabela 11| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 12| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 
 

Tabela 13| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 14| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 
 

Tabela 15| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 16| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 
 

Tabela 17| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Período 2. 
 

Figura 58| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

Varela.Tabela 18| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2. 
 

Figura 59| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Varela. 
 

Figura 60| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

S.Jacinto.Figura 61| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no 

local Varela.Tabela 19| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para 

o Periodo 2.Tabela 20| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o 

Período 1. 
 

Tabela 21| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 22| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 
 

Tabela 23| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 24| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 
 

Tabela 25| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o Periodo 

2.Tabela 26| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Periodo 

1. 

Tabela 5| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o Período 2. 
 

Figura 62| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

Varela.Tabela 27| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2. 
 

Figura 63| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Varela. 
 

Figura 64| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

S.Jacinto.Figura 65| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no 

local Varela.Tabela 28| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para 

o Periodo 2. 
 

Figura 66| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

Varela.Tabela 29| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2. 
 

Figura 67| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

Varela.Tabela 30| Velocidades de corrente e alturas de maré mínimas, máximas e medianas para o 

Período 2. 
 

Figura 68| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

Varela.Tabela 31| Velocidades de corrente e alturas de maré minimas, máximas e medianas para o 

Periodo 2. 
 

Figura 69| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Varela. 
 

Figura 70| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local 

S.Jacinto.Figura 71| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no 

(m/s) 

(m/s) 

(m) 

(m) 
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corrente máximas de 0,450 m/s e 1,08 m/s, respetivamente. Estes resultados eram expetáveis, 

uma vez que estes locais são os mais distantes da embocadura. Foi também observável que 

a amplitude de maré variou ao longo do tempo de uma forma cíclica, acompanhando o perfil 

da lua ao longo do ano. Comparando os valores obtidos de amplitude de maré com os de 

velocidade de maré, para os mesmos locais, verificou-se que o período onde a amplitude de 

maré foi maior, correspondeu ao período onde a velocidade de corrente atingiu os seus 

valores mais altos e vice-versa. Este facto demostra o que anteriormente foi dito, concluindo 

que a amplitude de maré é diretamente proporcional à velocidade de maré, sendo que os 

fatores climatéricos são desprezados. 

Observando os valores medianos de velocidade de corrente para cada local verificou-se 

que estes oscilaram entre os 0,247 m/s, registado no ponto de medição Ílhavo, e 0,827 m/s, 

registado no ponto de medição S.Jacinto. 

 

5.2. Energia teórica disponível 

Aplicando a Equação (1), determinou-se a energia disponível no fluxo de água de cada 

local. Os resultados obtidos estão apresentados no Anexos B.1 a B.4. Para efetuar estes 

cálculos, foi considerado que na Ria de Aveiro desaguam fontes de água doce e de água 

salgada (proveniente do mar), o que influencia a densidade da água, visto que este valor 

varia de local para local. Assim, foi admitido um valor constante de densidade da água (𝜌) 

de 1000 kg/m
3
. Por outro lado, foram utilizadas as áreas de corte transversal de cada turbina, 

nomeadamente, para o Cenário 1: Ac1 = DH = 0,7334 m2  e para o Cenário 2: 

 Ac2  = πR2 = 0,7854 m2. 

Analisando apenas as áreas de corte transversal das duas turbinas era expetável que a 

turbina utilizada no Cenário 2 tivesse um maior aproveitamento energético, pois possui uma 

área de corte transversal maior, todavia, essa diferença não é muito acentuada. Este resultado 

deve-se ao facto de a Ria de Aveiro estar limitada a uma baixa altura de maré, não permitindo 

a instalação de um equipamento de dimensões elevadas. 
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5.3. Potência máxima aproveitável 

Foi calculada a potência máxima aproveitável para cada local de medição da Ria de 

Aveiro. Para tal, foi assumido que as turbinas utilizadas nos dois cenários teriam um 

rendimento ideal, ou seja, que o coeficiente de potência das duas turbinas seria igual a 0,6 

ao longo de todo o período de produção. Os resultados são apresentados nos Anexos C.1 a 

C.4. 

 Analisando os resultados, observa-se uma ligeira diferença nos valores de potência 

obtidos nos Períodos 1 e 2. Essa diferença, que segue um padrão em todos os locais de 

medição, não é muito acentuada, podendo a sua origem ter a ver com o erro associado ao 

modelo utilizado. 

Os resultados aqui expostos representam apenas a potência máxima que uma ou mais 

turbinas com a área de corte idêntica às das turbinas do Cenário 1 e 2 poderão produzir. No 

entanto, existem alguns fatores que impossibilitam o aproveitamento de toda essa potência. 

O primeiro fator prende-se pelo facto de, até hoje, não existir nenhuma turbina capaz de ter 

aproveitamentos na ordem dos 59% (limite de Betz). Em segundo lugar, como dito 

anteriormente, a turbina tem uma velocidade nominal de funcionamento (Vrated), sendo 

apenas capaz de produzir energia elétrica a partir e até uma determinada velocidade, tal que 

𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛 < 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 < 𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑢𝑡 . 

É de notar que não foi encontrado na literatura nenhuma turbina que se adeque ao perfil 

de velocidades de corrente da Ria de Aveiro, pelo que as turbinas descritas no Cenário 1 e 2 

são as turbinas que melhor se adequam ao caso em estudo. Além disso, a instalação destas 

num plano real na Ria de Aveiro seria insustentável, uma vez que a velocidade nominal de 

funcionamento de ambas é muito próxima das velocidades de corrente máximas registadas 

nos locais em estudo neste trabalho, ou seja, num cenário real, as turbinas descritas nos 

Cenários 1 e 2 não produziriam energia elétrica limpa durante grande parte do tempo, uma 

vez que ao longo do dia, haverá muitos períodos em que não haveria sequer corrente 

suficiente para acionar a turbina. No ponto 5.5 é realizada uma aproximação à potência 

média máxima por uma turbina ideal durante um ano civil. 

 

5.3.1.  Produção em marés de Sizígia e em marés de quadratura 

Outro panorama importante de estudar é a potência que é possível produzir durante os 

períodos de maré de Sizígia e de maré de quadratura. Como foi mencionado anteriormente, 
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a posição da Lua em relação ao sol varia durante o ano de forma cíclica, ocorrendo as marés 

de Sizígia, aproximadamente, de quinze em quinze dias. Durante este período, as correntes 

apresentam velocidades maiores e, por isso, é esperado que a potência global produzida por 

uma turbina nesse intervalo de tempo seja maior. 

Foram traçados os gráficos referentes à potência possível de ser produzida por uma 

turbina com as caraterísticas físicas das turbinas descritas no Cenário 1 e 2 e um coeficiente 

de potência de 0,6, durante um período de maré de Sizígia e durante um período de maré de 

quadratura. Foi também definido um intervalo de oito dias para ambos os períodos, sendo 

tomado como base a ocorrência de Lua Nova no dia 20 de janeiro de 2015, para o período 

de maré de Sizígia, e a ocorrência de Lua em quarto crescente no dia 27 de março de 2015. 

Os resultados estão ilustrados nas Figuras 27 a 34. 

 

 

 

 

Figura 27| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Varela. 

Figura 28| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local S.Jacinto. 
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Figura 29| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Espinheiro. 

Figura 30| Potência produzida num cenário ideal em período de marés de quadratura no local Ílhavo. 

Figura 31| Potência produzida num cenário ideal em período de marés vivas no local Varela. 
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Analisando os resultados obtidos, pode-se observar que existe uma grande diferença entre 

a potência produzida por uma turbina com as características definidas anteriormente, nos 

dois intervalos de tempo. É possível constatar que em todos os casos, a potência produzida 

num e noutro cenário é praticamente idêntica o que era de esperar tendo em conta que as 

duas áreas de corte transversal das duas turbinas são praticamente semelhantes. 

 Da mesma forma que anteriormente, os valores obtidos têm um erro associado devido 

aos fatores inumerados no ponto 5.3. Por conseguinte, é previsível que, aquando da 

Figura 32| Potência produzida num cenário ideal em período de marés vivas no local S.Jacinto. 

Figura 33| Potência produzida num cenário ideal em período de marés vivas no local Espinheiro. 

Figura 34| Potência produzida num cenário ideal em período de marés vivas no local Ílhavo. 
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ocorrência de marés de quadratura, a produção de energia seja muito baixa ou até nula em 

alguns intervalos de tempo. Considerando que a Lua se encontra em quadratura durante cerca 

de metade do ano e que os valores de potências calculadas seguirão o mesmo perfil ao logo 

de todo o ano, é questionada a viabilidade de uma turbina de corrente nos locais estudados 

da Ria de Aveiro. 

 

5.4. Ponte Juncal Ancho-Ílhavo 

Situada aproximadamente 3,5 km a sul do ponto de medição de Ílhavo, encontra-se a 

ponte Juncal Ancho que liga a Gafanha de Aquém a Ílhavo. Esta ponte, que atravessa o canal 

de Ílhavo (Ria de Aveiro), tem cerca de 35,68 m de comprimento e 10 m de largura 

(medições realizadas através do Google Earth). A Figura 35 mostra o local exato da ponte 

Juncal Ancho e o local de medição mais próximo. Analisando o local onde está inserida a 

ponte Juncal Ancho, reparou-se que a água fluía com maior velocidade ao passar pela ponte, 

devido ao estreitamento no canal causado pela própria ponte. Dada a impossibilidade de 

confirmar experimentalmente a velocidade de corrente exata naquele local, estimou-se um 

perfil de velocidades para a ponte Juncal Ancho, a partir do perfil de velocidades de corrente 

obtido pelo modelo Mohid para o local de medição Ílhavo. Chamou-se a esse novo local 

Ílhavo*. 
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Figura 35| Localização da ponte Juncal Ancho (Ílhavo) [adaptado de:43]. 

Figura 36| Ponte Juncal Ancho. 
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Foi admitido o princípio da conservação de massa de um fluido incompressível, como é 

o caso da água [48]. O local de medição e a ponte Juncal Ancho estão inseridos no mesmo 

canal (canal de Ílhavo), pelo que se assumiu que toda a água que entrava no início do canal, 

com aproximadamente 160,5 m de largura e onde foram realizadas as medições de 

velocidade e altura de maré, continuou o seu percurso, passando pela ponte e seguindo para 

jusante até ao final do canal. Por outras palavras, foi admitido um caudal constante ao longo 

de todo o canal. Desse modo, é possível concluir que a massa de água que entra no canal de 

Ílhavo num dado intervalo de tempo terá de atravessar a ponte Juncal Ancho no mesmo 

intervalo de tempo, sendo que para isso a velocidade de corrente na ponte (𝑉2) terá de ser 

maior que a velocidade de corrente no inicio do canal (𝑉1) pois 𝐴2 < 𝐴1. Assim, é possível 

utilizar a equação da continuidade, mostrada na Equação (5). 

 

𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2     (5) 

 

Em consequência de não haver conhecimento batimétrico do local, procurou-se calcular 

as áreas aproximadas da secção transversal dos dois pontos de interesse, admitindo que essas 

mesmas áreas seriam representadas por uma parábola semelhante à presente na Figura 37. 

 

 

Através deste modelo, utilizou-se o método da exaustão para chegar à área aproximada 

de corte transversal dos dois pontos [49]. Este método é utilizado para encontrar a área de 

uma figura geométrica plana, inscrevendo na mesma uma sequência de polígonos cujo 

somatório das suas áreas converge para a área do polígono desejada. Consequentemente, a 

Figura 37| Modelo de parábola utilizado para o cálculo das áreas de corte dos locais 

Ílhavo e Ílhavo* [adaptado de:49] 
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área descrita pela curva presente na Figura 31 foi calculada segundo o método da exaustão, 

e foi utilizada uma base AB e um valor máximo P, concluindo que esta área será de 

aproximadamente 4/3 da área do triângulo com a mesma base AB e a altura será igual ao 

segmento de reta perpendicular que vai de P a AB [49]. 

Aplicando este conhecimento ao presente caso de estudo, definiu-se as duas áreas como 

mostram as Equações (6) e (7): 

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
4

3
∗

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙∗𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é (𝑡)

2
      (6) 

 

 

𝐴Í𝑙ℎ𝑎𝑣𝑜∗ =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐽𝑢𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜∗𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é (𝑡)

2
     (7) 

 

Os resultados obtidos encontram-se no Anexo D.1.  

Resolvendo a Equação (5) em ordem a 𝑉2, obtém-se que: 

 

𝑉2 =
𝐴1𝑉1

𝐴2
          (8) 

 

Através desta equação, foi traçado o “novo” perfil de velocidades e comparado com o 

perfil de velocidades dado pelo modelo para o local de medição Ílhavo. O resultado está 

presente na Figura 38. 

 

 

Figura 38| Comparação do perfil de velocidades de corrente entre Ílhavo* e o ponto de medição Ílhavo. 
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Analisando os resultados obtidos, observou-se que há um aumento na velocidade da água 

ao passar pela ponte Juncal Ancho. Este aumento poderá não ser tão elevado num cenário 

real, pressupondo que o perfil batimétrico do local não é linear e que nem toda a água que 

entra no canal passará pela ponte Juncal Ancho. 

Foi realizado o mesmo procedimento descrito nos pontos 5.2 e 5.3 utilizando o novo perfil 

de velocidades. Os resultados são apresentados nos Anexos D.2 a D.5. 

Apesar de a quantidade de água que passa na ponte Juncal Ancho ter sido admitida a 

mesma quantidade de água que entra no início do canal de Ílhavo, a sua velocidade aparenta 

ser maior e por isso a energia disponível no local Ílhavo* será consequentemente maior. 

Considerando os valores obtidos de potência máxima aproveitável num cenário real para 

este local e comparando os mesmos com os obtidos para o local Ílhavo observou-se que 

existe um grande aumento na potência produzida para ambos os períodos de medição o que 

seria de esperar devido à diferença de velocidades de corrente assumidas para os dois locais. 

Na Tabela 6 é apresentado o valor mínimo, mediano e máximo de velocidades de corrente 

obtido para o local Ílhavo*. 

 

 

 

5.5. Potência média máxima anual 

Admitindo um cenário ideal onde as perdas da turbina são desprezadas e o coeficiente de 

potência da turbina é igual ao limite de Betz é possível estimar a potência média máxima 

anual para cada local da ria de Aveiro. Esta análise é baseada no trabalho de Carlin (1997) 

que assume que a probabilidade da velocidade de corrente segue uma distribuição de 

Rayleigh [50]. Sendo assim, foi calculada a potência média para cada velocidade de corrente 

média da ria de Aveiro, através da Equação (9), durante um período sinódico da Lua 

(aproximadamente 29 dias). 

 

 

Tabela 6| Velocidade de corrente mínima, máxima e mediana para o local Ílhavo* 

(m/s) 
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�̅�𝑤 = 𝜌 ∗  (
2

3
𝐷)

2
∗ �̅�3     (9) 

 

Deste modo, foram assumidos os diâmetros das turbinas descritas nos cenários 1 e 2 e a 

velocidade de corrente horária de cada local para o período de 20 de janeiro de 2015 até 18 

de fevereiro de 2015. De seguida os valores obtidos para cada velocidade de corrente foram 

somados chegando assim à energia média máxima produzida em um período sinódico da 

Lua, �̅�𝑠. Os resultados são apresentados na Tabela 7. 

Tendo em conta que, como dito anteriormente, as velocidades de corrente da ria de Aveiro 

seguem o mesmo padrão ao longo do ano podemos admitir que a energia produzida será 

aproximadamente a mesma para qualquer período sinódico da Lua durante o ano. Durante o 

ano de 2015 ocorreram doze Luas novas sendo a primeira no dia 20 de janeiro e a última no 

dia 11 de dezembro, logo, durante o ano 2015 ocorreram onze períodos sinódicos da Lua 

relativos ao ponto à qual se dá a ocorrência de Lua Nova. Para realizar o cálculo da energia 

média máxima produzida durante um ano civil admitiu-se o período 𝐼𝑎 , calculado da 

seguinte forma:  

𝐼�̅� = 11(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠)  +
40 (𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧𝑒𝑟 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜)

29( 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝐿𝑢𝑎)
  

 

Por fim, chegou-se ao valor de energia média máxima anual, �̅�𝑎, apresentados na Tabela 

7. 

 

 

Analisando os resultados, observa-se que os locais com maior potencial de produção 

elétrica são S.Jacinto, Espinheiro e Ílhavo*, sendo o ultimo o local de maior interesse onde 

se registou uma produção média máxima de 7,5 MWh/ano para uma turbina de 1m de 

diâmetro. Por outro lado, os pontos de medição Varela e Ílhavo são os que apresentam 

valores mais baixos. 

Tabela 7| Estimativa da energia média produzida ao longo de um ano civil, em kWh. 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

6.1. Conclusões 

A energia das marés é uma fonte limpa e renovável de energia que, ao contrário de outras 

fontes de energia renovável, tem a vantagem de ser previsível. Existe um grande potencial 

para gerar grandes quantidades de eletricidade através do aproveitamento deste tipo de 

energia e, nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico na área do aproveitamento da 

energia da maré para produção de energia tem vindo a aumentar, existindo um forte interesse 

por parte dos investigadores de tornarem este tipo de energia viável. O desenvolvimento do 

aproveitamento cinéticos das correntes de maré prende-se com o facto de as estruturas 

utilizadas serem em muito idênticas às utilizadas na energia eólica o que pode levar a uma 

evolução da tecnologia muito mais rápida. 

As barragens de maré comparativamente a outros tipos de tecnologia têm um custo muito 

elevado, sendo que a construção da barragem propriamente dita representa uma grande parte 

desse custo, o que restringe o seu desenvolvimento. Adicionalmente, a sua construção tem 

um grande impacto no ecossistema local. 

A Ria de Aveiro é uma laguna de águas pouco profundas sendo que a dinâmica da mesma 

se prende maioritariamente pelas correntes de maré que entram na embocadura, todavia, a 

velocidade de corrente e a altura de maré variam de local para local dentro da Ria 

dependendo principalmente da distancia desse mesmo local à embocadura. 

Não foi possível estimar um valor exato de energia produzida através de um sistema de 

aproveitamento das correntes de maré instalado nos locais de estudo, contudo, foi realizada 

uma aproximação a esse valor tendo chegado à conclusão que os locais de maior interesse 

para produção de energia elétrica são os locais S.Jacinto, Espinheiro e Ílhavo* embora 

mesmo para estes locais os valores de energia média máxima anual obtidos não sejam muito 

elevados. A razão pela qual não se chegou ao valor exato de energia produzida prendeu-se 

pelo facto de não terem sido encontradas na literatura as caraterísticas de funcionamento de 

uma turbina ao longo do tempo para velocidades de corrente semelhantes às presentes na ria 

de Aveiro. Por outro lado, na aproximação da potência máxima aproveitável realizada neste 

trabalho admitiu-se que os coeficientes de potência das turbinas seriam constantes ao longo 

do tempo o que em termos práticos não acontece. 
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Estando os sistemas de aproveitamento do fluxo da água para produção de energia elétrica 

em fase embrionária de desenvolvimento e aplicação, a informação presente na literatura é 

reduzida, dificultando a estimativa da energia produzida e os custos de instalação de um 

sistema destes na ria de Aveiro. 

O trabalho realizado foi meramente teórico e por isso os valores aqui apresentados 

poderão ter um erro associado ao modelo utilizado e às aproximações realizadas durante os 

cálculos. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

Propõem-se em alguns trabalhos futuros, que sejam realizadas medições de velocidade 

de corrente e altura de maré em tempo real durante um longo período, permitindo assim uma 

melhor analise do comportamento das águas da Ria de Aveiro. É também proposto a 

construção de um ou mais protótipos de turbinas de aproveitamento cinético das correntes e 

que sejam realizados testes no terreno verificando assim a potência exata passível de 

aproveitamento através das correntes da ria de Aveiro. 
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Anexo A.1- Velocidades e alturas de maré para o local Varela. 
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Anexo A.2- Velocidades e alturas de maré para o local S.Jacinto. 
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Anexo A.3- Velocidades e alturas de maré para o local 

Espinheiro 
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Anexo A.4- Velocidades e alturas de maré para o local Ílhavo 
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Anexo B.1- Energia teórica disponível para o local Varela. 
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Anexo B.2- Energia teórica disponível para o local S.Jacinto 
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Anexo B.3- Energia teórica disponível para o local Espinheiro 
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Anexo B.4- Energia teórica disponível para o local Ílhavo 
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Anexo C.1- Potência produzida num cenário ideal no local 

Varela. 
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Anexo C.2- Potência produzida num cenário ideal no local 

S.Jacinto. 
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Anexo C.3- Potência produzida num cenário ideal no local 

Espinheiro. 
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Anexo C.4- Potência produzida num cenário ideal no local 

Ílhavo. 
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Anexo D.1- Variação de área de corte para os locais de interesse. 
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Anexo D.2- Energia teórica disponível para o local Ílhavo*. 
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Anexo D.3- Potência produzida num cenário ideal no local 

Ílhavo*. 
 

 


