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Abstract: The concern for security in energy supply in Brazil 
has several factors of attention, such as: low degree of 
diversification of the energy matrix, the predominance of 
hydraulics generation, the dependence on fossil fuel, 
geopolitics, economic problems and environmental issues. 
In this context, marine energy can be strategic in relation to 
the progressive demand for energy since it is renewable, 
clean and reliable. Although this source is more costly and 
has no commercial history, the learning curve and 
technological development can moderate the initial 
investments in the construction and installation of a plant. 
The country is committed to the exploration of alternative 
energies and, therefore, a national plan of marine energy 
that contemplates partnerships with the private sector is 
more feasible than a public plan in the face of the national 
budgetary reality. 

Keywords: Renewable energy, tidal energy, tidal current, 
power generation, planning, electricity generation. 

Resumo: A preocupação por segurança no fornecimento 
energético no Brasil tem como fatores relevantes de 
atenção a pouca diversificação da matriz, a predominância 
hídrica para gerar eletricidade, a dependência de 

combustíveis não renováveis, a geopolítica, os desafios 
socioeconômicos e as questões ambientais. Neste contexto, 
a energia do mar pode ser estratégica em relação à 
demanda progressiva por energia por ser renovável, limpa e 
confiável. Embora essa fonte seja de maior custo e sem 
histórico comercial, a curva de aprendizagem e o 
desenvolvimento tecnológico podem moderar os 
investimentos iniciais de construção e instalação de uma 
planta. O país se mostra comprometido com exploração de 
energias alternativas e, portanto, um plano nacional de 
energia do mar que contemple parcerias com o setor 
privado é mais factível do que um plano público diante da 
realidade orçamentária nacional. 

Palavras-Chave: Energias renováveis, energia maremotriz, 
correntes de marés, geração de energia elétrica, energia de 
ondas, planejamento. 

1 Introdução 

Há uma forte preocupação com a segurança energética 
devido à progressiva demanda por eletricidade e à questão 
ambiental [1]. Para que a sustentabilidade se prolongue, é 
importante que haja investimento em energias limpas e 
renováveis, tais como a solar, eólica e a do mar [2]. Neste 
contexto, a expansão de energias renováveis diminui a 
dependência e diversifica a matriz de energia do país. Diante 
disso, a produção de eletricidade pode ser proveniente da 
amplitude de marés, além das correntes e ondas, isto é, 
utilizando a energia cinética e potencial do mar [3]. 

A energia do mar pode contribuir para o desenvolvimento 
sustentável de uma nação [4]. Ela reduz a dependência e a 
exposição relacionadas à volatilidade de preços, à 
disponibilidade de fornecimento de combustíveis fósseis e à 
importação de energia. Assim, uma nação deve tomar 
consciência dos potenciais energéticos e passar por um 
processo de diversificação das fontes de energia, sendo que 
a energia marítima é uma opção renovável plausível e 
interessante [5].   

Pesquisas sobre geração de eletricidade provinda das marés 
exploram as peculiaridades de cada local e avançaram 
mundialmente nos últimos trinta anos, visto que as marés 
representam uma grande quantidade de energia. Contudo, 
o uso das marés para atividades humanas é muito antigo, 
como no caso da sociedade romana, que as usava para a 
moagem de milho [6]. 

Existem cinco fontes de energia marinha: ondas, correntes, 
marés, gradiente termal e gradiente salino. A exploração 
desses recursos depende de estudos detalhados e de 
informações locais [5] sobre as várias questões que um 
empreendimento bem sucedido deve contemplar: interação 
com outras atividades no local (pesqueira, de exploração de 
petróleo, de proteção ambiental, turismo e naval), 
geografia, oceanografia, clima, físico-bioquímico e potencial. 

É interessante avaliar recursos energéticos por meio de 
correntes marítimas devido ao possível caráter multimodal 
[5]. Por exemplo, turbinas acopladas não apenas para 
extrair recursos das ondas, mas também para extrair 
energia eólica em alto mar, podem possibilitar a redução de 
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custos e a extração de energia de fluxos de baixa 
velocidade. Porém, deve haver atenção, quando da 
instalação de plantas desse tipo, quanto às várias espécies 
marítimas e costeiras que habitam a área de projeto 
inclusive as migratórias, bem como aos ciclos de vida dos 
animais, à população e aos processos de determinado 
ecossistema [7].  
 
Segundo Energy Information Administration (EIA) [85], no 
relatório AEO2018, o consumo de energia crescerá de 
aproximadamente 100 quatrilhões de BTU em 2017 para 
120 quatrilhões de BTU em 2050, o que posiciona as fontes 
de energia renováveis como importantes para o futuro, 
sobretudo no que tange à sustentabilidade [8]. Vale lembrar 
que o Brasil e o Reino Unido assinaram declaração de 
cooperação mútua em energia, incluindo as renováveis, 
entre elas a maremotriz, visando a benefícios mútuos 
quanto à segurança e à eficiência energética, o que 
demonstra interesse governamental sobre o tema [9]. 

Para Camelo et al [10], “a exploração da energia das marés 
tem se tornado cada vez mais atrativa em diversos 
aspectos”. Alguns projetos já sinalizam que se pode levar 
em conta essa tecnologia. O aumento gradual por demanda 
de energia, incertezas em relação aos combustíveis fósseis 
no longo prazo e as questões ambientais incentivam o ramo 
energético mundial a investir em fontes renováveis. O 
potencial mundial da energia extraída dos mares é de 500 a 
1.000 TWh/ano [11]. Porém, poucos lugares no mundo 
possuem amplitude de marés e geografia propícia para a 
exploração [10], conforme mostrado na Figura 1. Observa-se 
na figura que a costa norte brasileira apresenta grande 
potencial [11]. 

 

 

Figura 1: Principais locais no mundo onde as marés são mais 
adequadas para a sua exploração. Adaptado de [11]. 

Este artigo tem o objetivo de avaliar os aspectos técnicos, 
ambientais, econômicos e de gestão da energia do mar no 
Brasil. A metodologia consiste em acessar e analisar artigos 
científicos, relatórios, documentos governamentais, 
dissertações, sites de organizações renomadas da área e 
comunicação por e-mail com especialistas. Na seção 2 são 
apresentados os conceitos da exploração e conversão das 
energias provindas do mar. Na seção 3 são mostradas as 
principais tecnologias aplicadas atualmente na produção de 
energia elétrica através da energia marítima. Um apanhado 
sobre a Usina de Ondas no Brasil é apresentado na seção 4. 
Aspectos ambientais e econômicos são abordados de uma 
maneira sucinta nas seções 5 e 6 respectivamente. A 
viabilização em planejamento, gestão e política é tratada na 
seção 7. As conclusões são expostas na seção 8.   

2 Princípios básicos de exploração da energia do mar 
 
Intermitência e imprevisibilidade constituem problemas 
comuns das energias alternativas, segundo [10], ou seja, não 
se sabe ao certo em que momento, como e em que 
quantidade a fonte primária estará disponível. Em 
contrapartida, a energia oceânica apresenta previsibilidade, 
Apesar de intermitente, “é possível conhecer em que 
momento e em que quantidade uma usina maremotriz 
poderá produzir energia” [10], devido ao fato de as marés 
estarem associadas a fenômenos astronômicos, que são 
complexos, porém previsíveis (não no longo prazo), como a 
força gravitacional da Lua e o Sol sobre a Terra [10].  A 
energia oceânica se distingue, portanto, das fontes solar e 
eólica, que dependem do clima. 

As marés e o calor dos oceanos abrigam reservas 
energéticas inesgotáveis: a energia térmica (gradiente de 
temperatura), a energia cinética (ondas de velocidade até 
18m/min - movimento) e a energia potencial (sobe e desce 
de gigantescas massas - altura) dos oceanos e marés 
(originadas pela atração lunar) proporcionam mais energia 
do que o necessário para a humanidade [12]. A primeira 
central maremotriz, de 1967, foi a do rio francês Rance de 
240MW [12]. Com o aperfeiçoamento de turbinas tipo 
Straflo, reduziram-se “em um terço os custos de uma usina 
maremotriz” [12].  

Essas turbinas são do tipo axial e caracterizadas pelo 
escoamento retilíneo, cuja vantagem é de não ser 
necessário colocar o gerador no interior de um bulbo, pois 
isso criaria problemas de limitação das dimensões do 
gerador e de resfriamento. Dessa maneira, a turbina tipo 
Straflo possibilita uma instalação compacta e a obtenção de 
fator de potência maior, além de poderem ser instaladas 
com eixo horizontal ou inclinado [86]. Os canadenses as 
usaram para produzir 20 MW em 1984 na baía de Fundy, 
que é a de maior desnível entre marés (20 metros). 

Além de tudo, “no Brasil, que não prima por marés de 
grande desnível, há três lugares adequados à construção 
dessas usinas: na foz do rio Mearim, no Maranhão, na foz do 
Tocantins, no Pará, e na foz da margem esquerda do 
Amazonas, no Amapá” [12]. O desafio é aproveitar todo 
esse potencial. Afinal, os dispositivos são de baixo 
rendimento e não contínuos. “O ciclo de marés de doze 
horas e meia e o ciclo quinzenal de amplitudes máxima e 
mínima apresentam problemas para que seja mantido um 
fornecimento regular de energia” [12]. 

Para isso, necessita-se de instalações que não interferem 
com a navegação e têm que ser robustas para poder resistir 
às tempestades, já que os locais de instalação são as áreas 
costeiras onde ocorrem grandes amplitudes de maré. Há 
amplitudes de marés, como São Luis – Baía de São Marcos, 
no Maranhão, no Brasil – com 6,8 metros, e em Tutóia, com 
5,6 metros, nas quais “a topografia do litoral não favorece a 
construção econômica de reservatórios, o que impede seu 
aproveitamento” [12].  
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3 Principais tecnologias utilizadas 

A energia oceânica pode ser aproveitada de quatro formas. 
A primeira é por barragens construídas “em locais de grande 
amplitude de maré, onde a passagem da água gira uma 
turbina, transformando a energia cinética em eletricidade” 
[13]. Na segunda forma, análoga à modalidade eólica, a 
corrente marinha gira a turbina. A terceira aproveita o 
movimento das ondas que provoca oscilação de cilindros 
internos. “Esses cilindros pressionam óleo a passar por 
motores. A rotação desses motores aciona geradores 
elétricos, produzindo eletricidade” [13]. A última forma, que 
é a aditada na usina de ondas existente no Brasil, aproveita 
o movimento das ondas, o qual empurra “os flutuadores 
para cima e para baixo e permite acumular água sob alta 
pressão numa câmara interna. Essa câmara libera jatos 
d'água sobre uma turbina ligada a um gerador de 
eletricidade” [13]. 

3.1 Barragens de Maré 

As barragens de maré (Figura 2) utilizam a energia potencial 
das variações das marés. As forças gravitacionais da lua, do 
sol e das forças centrífugas de rotação da Terra afetam os 
oceanos e dão origem a ondas globais. As marés seguem um 
padrão previsível, isto é, sobe (inundação) e desce (maré 
baixa) em períodos bem conhecidos em cada região costeira 
do globo terrestre. Além do mais, a magnitude das ondas de 
maré é aumentada duas vezes por mês, resultando em 
marés mais fortes e marés mais fracas. Embora a magnitude 
das marés seja baixa no oceano aberto, pode ser 
amplificada pela posição das massas terrestres e pela 
batimetria oceânica, como as encostas levemente elevadas 
[14]. 

O princípio de funcionamento das barragens de maré é 
capturar uma parte da maré e mantê-la fora de contato com 
a maré natural, criando uma diferença entre o nível da água 
apreendida e o do mar. Os níveis de água são uniformes, 
passando por turbinas. A energia pode ser gerada durante a 
vazante (operação unidirecional) ou durante a vazante e a 
cheia (operação bidirecional) [15].  

 

Figura 2: Figura esquemática de uma barragem de maré. Fonte: 
[13]. 

3.2 Turbinas de corrente de maré 

As turbinas de corrente de maré produzem eletricidade por 
meio da energia cinética das correntes marítimas que se 
desenvolvem em torno de penínsulas ou estreitamentos em 
canais [16]. Assim como acontece com as barragens de 
marés, a produção de eletricidade nas turbinas de corrente 
marítimas é facilmente previsível, mas com uma variância 

ao longo de horas e semanas completamente distintas dos 
hábitos de consumo do ser humano [17]. 

Ademais, as turbinas de corrente marinha (Figura 3) exigem 
adequações menos severas do regime de marés naturais do 
que as barragens. Porém, não proporcionam soluções para 
o proveito da energia no período noturno. Em aspectos 
gerais, é fundamental que as correntes sejam da 
regularidade de 2 a 2,5 m/s para que as turbinas de corrente 
de maré sejam viáveis economicamente [18] [19] [20], 
embora seja possível adequar a velocidade da água sobre o 
rotor e a triagem de recursos de energia das marés [21]. 

3.3 Energia das Ondas 

As usinas de ondas convertem a energia das ondas em 
eletricidade. Os padrões dos ventos são a principal fonte 
geradora das ondas, tendo assim uma maior propensão de 
energia principalmente nas costas ocidentais em altas 
latitudes e nas costas orientais a baixas latitudes [22]. Como 
é formada pelo vento, o recurso de energia das ondas é 
extremamente variável e sofre mudanças sazonais e diárias 
[23]. 

 

Figura 3: Figura esquemática de Turbinas de corrente de maré. 
Fonte: [13]. 

Contudo, as ondulações de baixa latitude conseguem 
equilibrar a maior parte da variação de curto prazo. Com 
isso, a energia das ondas é mais estável e se consegue 
prever com mais facilidade que a energia eólica [22]. 

Além disso, a energia das ondas é extraída de várias 
maneiras para utilizar o movimento da água para gerar 
energia. Alguns aparatos são construídos para operar como 
matrizes flutuantes em águas costeiras mais profundas; 
outras serão amarradas ao fundo em águas rasas ou 
instaladas como disjuntores na costa (Figura 4). Embora as 
usinas de energia de ondas em terra sejam grandes, os 
dispositivos flutuantes geralmente consistem em pequenas 
unidades (20–1000 kW) [24]. A maioria das instalações 
projetadas de energia das ondas são grandes matrizes com 
várias unidades funcionando em conjunto. 

 

Figura 4: Figura esquemática de uma usina de ondas. Fonte: [13]. 
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4 Usina de ondas no Brasil 

Apesar de as emissões de CO2 no Brasil serem baixas em 
relação ao restante dos países chamados “BRICS”, o 
montante de emissões, levando em consideração o produto 
interno bruto (PIB), é o segundo mais alto desse grupo de 
países. Por isso há o interesse por fontes renováveis que 
possam gerar segurança no abastecimento com 
atendimento às questões ambientais [25]. O Brasil dispõe de 
consideráveis recursos energéticos renováveis. O país ainda 
explora e aplica tais tipos de fontes de energias de forma 
consideravelmente amadurecida quando comparado com os 
demais países da América do Sul [26]. 

No litoral brasileiro, a maior parte dos estados apresenta 
amplitudes de marés inferiores a 1,5 metros, que são as 
micromarés [27]. Os estados do Maranhão, Pará e Amapá 
possuem amplitudes chamadas de macromarés, que são 
superiores a 3,5 metros (Figura 5). O restante do litoral e 
alguns trechos do litoral da Bahia e Sergipe apresentam 
mesomarés, com amplitudes entre 1,5 e 3 m [38]. Portanto, 
a costa norte brasileira é a que apresenta maiores 
amplitudes de marés no país [10].  

Estima-se que no Maranhão haja potencial de 8GW [28]. E 
no estuário da Bacanga, São Luís - MA, foi construído, na 
década de 1970, a barragem para interligar a cidade ao 
porto, com planos para geração de eletricidade [10], 
estimada, na época, em 56,3 GWh [29]. Todavia, foi inviável 
economicamente e dificultada pela ocupação urbana. Lima 
et al [29] detalharam o que provocou a inviabilidade e 
propuseram uma usina piloto de pesquisa para aproveitar as 
condições lá presentes e impulsionar o desenvolvimento 
humano-tecnológico. Cepa [12] detalhou a morfologia do 
estuário e propôs uma viável utilização da barragem e das 
comportas existentes. 

A usina de energia das marés proposta aproveitaria os 
componentes existentes, como a barragem, a abertura da 
eclusa e outras instalações, aos quais serão adicionados 
sistemas de captação de água e turbinas para geração de 
energia, fazendo com que a operação possibilite a geração 
de energia tanto na maré vazante quanto na maré 
enchente, ou seja, haverá produção de energia fazendo com 
que o modelo operacional adotado seja o de duplo efeito, 
garantindo, assim, maior tempo de geração. A energia 
teórica a ser produzida usando esse conceito de planta está 
na faixa de 7.000 a 47.000 kWh/dia, dependendo da maré 
predominante, da vazão permitida e da eficiência do 
equipamento eletromecânico [31]. 

A Baía de Turiaçu, também no Maranhão, apresenta 
potencial de mais de 3,4 GW [15]. Apesar das marés de até 
sete metros, é inviabilizada pela dificuldade de acesso e pela 
área de mangue com bastante vegetação [10]. Oliveira et al 
[33] detalharam essas inviabilidades, bem como 
propuseram a exploração de pequenos estuários via 
tecnologia de aproveitamento de baixas quedas. Camelo et 
al [34] fizeram uma análise de um pequeno estuário dentro 
da baía de Turiaçu sobre ponto ótimo entre produção 
energética e proteção ambiental. 

É possível afirmar que, com relação ao potencial de energia 
das marés, observa-se, na Figura 5, que o Brasil possui 

localidades nas regiões Norte e Nordeste que atendem ao 
requisito teórico de variações de altura de maré superiores 
a cinco metros. Existem potenciais no Maranhão, com 
variações de seis metros, no Amapá, mais especificamente 
na estação de Santa Maria do Cocal, na foz do Igarapé do 
Cocal, com variações de oito metros, e na estação de 
Igarapé do Inferno, na Ilha de Maracá, com variações de até 
onze metros [35]. A viabilidade econômica de projetos dessa 
tecnologia no Brasil deve ser avaliada por meio de estudos 
detalhados e pelo mapeamento de áreas em potencial antes 
de se decidir pela sua implantação [36]. 

Até o momento, existe no Brasil um único projeto piloto de 
utilização de energia do movimento das ondas, sendo o 
primeiro da América Latina. O projeto está localizado em 
Pecém, a 60 km de Fortaleza – CE, e foi desenvolvido pelo 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Engenharia (COPPE), órgão vinculado à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A usina conta com duas 
unidades geradoras de 50 kW de potência cada. Contudo, 
não há viabilidade econômica, o retorno financeiro é 
inviável, há baixa oportunidade de comercialização e é 
elevado o custo das plantas [32]. Ela foi desativada em 
2015, quando finalizou o projeto de P&D com a empresa 
Tractebel. Há uma previsão de construção de outra usina no 
Rio de Janeiro com parceria com Furnas. 

5 Aspectos ambientais 

Uma usina maremotriz pode alterar as características 
naturais do local e as respectivas atividades humanas como, 
por exemplo, a pesqueira [10]. Dentre os aspectos que 
devem ser analisados estão a qualidade da água via 
alteração química, oxigenação, salinização, sedimentação e 
erosão. Devido às prováveis alterações nos regimes de 
sedimentação e erosão, é possível que haja alteração na 
morfologia do estuário [37]. 

 

Figura 5: Valores médios de variação da maré no litoral brasileiro. 
Fonte: [38]. 

Com a construção da barragem, a redução da salinidade 
pode estimular espécies de água doce para áreas mais ao 
mar [44]. As correntes podem erodir e transportar 
sedimentos e, assim, modificar a turbidez da água e 
favorecer organismos nos depósitos lamacentos que servem 
de alimento para aves; e isso pode ser estudado por 
modelos computacionais de movimento da água [43-44]. 

A retenção de água também altera significativamente os 
ecossistemas das planícies de maré e modifica a 
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alimentação de aves. Há uma diferença horária entre a 
alimentação dos peixes que são opostas à das aves, 
gerando, assim, maiores períodos de procura por alimentos 
disponíveis devido à retenção ou elevação dos níveis de 
água nas barragens. Quanto mais robusta a barragem, maior 
a chance de não haver locais de alimentação alternativos 
nas redondezas. Com a diminuição das áreas de 
alimentação, os aumentos da dificuldade de os animais 
encontrarem alimento ou a menor qualidade dos alimentos 
afetarão diretamente o tamanho da população [48] [49] [50] 
[51]. 

Sabe-se que muitas espécies de peixes dependem, em 
parte, das correntes marinhas para que estas transportem 
seu alimento, de modo que os dispositivos de energia das 
ondas que alteram as correntes marinhas entre os locais de 
desova e áreas de alimentação também podem ser 
prejudiciais às populações de peixes [55].  

As alterações no ecossistema consistem, também, em 
mudanças na distribuição de espécies, na composição de 
espécies (umas desaparecem e outras surgem) e no ciclo de 
vida (reprodução e crescimento) [39].  Porém, consta-se que 
o equilíbrio ecológico foi restabelecido depois de anos após 
o impacto da construção da usina de La Rance [40]. 

Os impactos em relação aos mamíferos marinhos são 
referentes à fase inicial da construção dos conversores de 
energia [41]. Isso altera o padrão de vida das espécies e o 
regime de ondas [46]. Como se trata de seres móveis, eles 
podem retornar ao habitat quando a normalidade estiver 
restabelecida. Entretanto, é comum que tartarugas e 
mamíferos marinhos se enrosquem nas hélices das turbinas 
[45].  

Durante a construção, o ruído e as vibrações afetam 
diferentes espécies de diferentes maneiras [56]. O ruído 
pode prejudicar os sistemas de navegação e a comunicação 
dos animais marinhos [46]. Além do mais, no caso das 
explorações de maré, o ruído operacional de um pequeno 
número de unidades não pode exceder os níveis padrões, 
mas a produção acumulada de ruído de muitas unidades 
tem o potencial de mascarar os sons de comunicação 
produzidos por seres vivos aquáticos nas proximidades das 
estruturas [48].  

Além disso, os impactos visuais, devido à sinalização 
luminosa e à modificação da paisagem [46], ocorrem de 
acordo com o dispositivo utilizado, de maneira que os 
totalmente submersos possuem impacto zero, os semi-
submersos dependem da distância da costa para a 
necessidade de minimização dos impactos, e já os próximos 
a costa devem ser minimizados por meio da integração com 
estruturas de proteção costeira [42]. 

Atualmente está disponível uma quantidade limitada de 
informação a respeito dos efeitos que novas tecnologias 
para produção de eletricidade podem causar ao ambiente 
marinho. Mesmo assim, é importante ressaltar que a 
construção de barragem de maré acarrete mudança no 
antigo habitat natural e influencie os habitats a montante e 
a jusante da instalação [47].  

Já que as aplicações de modelos comerciais de conversão de 
energia das ondas são limitadas, os estudos sobre mudanças 
nos ecossistemas ficam restritos. Um estudo sueco detalha 
os efeitos ambientais ao longo de um período de cinco anos 
após a construção de uma usina das ondas, onde se conclui 
que os conversores de energia das ondas tiveram apenas 
efeitos diretos menores em relação à alta variabilidade 
natural [52]. Boias contaminadas podem ter efeitos sobre 
algumas espécies, o que, consequentemente, atrai e gera a 
presença de grandes predadores, embora estruturas 
submarinas complexas possam fornecer refúgios a espécies. 
Por outro lado, linhas em estruturas podem causar o 
emaranhamento de mamíferos marinhos, tartarugas, peixes 
maiores e aves marinhas. Com uma visão mais crítica, o 
amortecimento das ondas pode reduzir a erosão na costa e 
causar mudanças ecológicas [52] [53] [54] [55]. 

A construção de uma barragem perto de um viveiro ou área 
de desova terá claramente um impacto na reprodução. 
Segregação ou restrição de acesso à desova e berçário tem 
um potencial de efeito negativo ao nível populacional das 
espécies. As barreiras aos mamíferos marinhos e o acesso a 
áreas de alimentação, extração, reprodução e criação de 
filhotes têm potencial para efeitos adversos no ciclo 
reprodutivo, impactando nas migrações de espécies [48].  

Considera-se que a eletricidade gerada pelas instalações de 
barragem de maré existentes é levada por cabos que 
correm no topo da barragem e, portanto, não tem impacto 
ambiental marinho. Dado o importante papel da informação 
magnética nos movimentos das tartarugas marinhas, os 
impactos da ruptura do campo magnético podem variar de 
mínima a significativa [83]. A sobrevivência e a reprodução 
de vários organismos marinhos não são afetadas pela 
exposição de longo prazo a campos magnéticos estáticos 
[55].  

Assim, algumas soluções usadas para diminuição do impacto 
socioambiental são o uso de elementos pré-fabricados em 
terra (usina de Kislaya Guba-Rússia) e de eclusas para 
conciliar com o tráfico de embarcações (usina de La Rance). 
Vale lembrar que, constatado por a geração maremotriz não 
emite gases poluentes, não polui a água, não derrama óleo 
e não produz resíduos [10]. Na fase de construção, deve-se 
tratar os resíduos gerados e evitar zonas de pesca comercial 
e recreio ou de valor turístico. Como há geração de campo 
eletromagnético de cabos submarinos, eles podem ser 
enterrados no fundo do mar para minimizar esse efeito. 
Além do mais, existe a possibilidade de criar recifes 
artificiais (fator positivo) [46]. 

6 Aspectos econômicos 

O avanço tecnológico torna o aproveitamento da energia 
maremotriz mais atrativa economicamente com o passar do 
tempo [10]. A avaliação econômica de uma usina contém 
custos de construção, operação e manutenção; impactos 
ambientais e socioeconômicos; e os benefícios tais como 
turismo e geração de eletricidade [39]. A energia marítima 
possui fonte inesgotável e os custos de operação são 
mínimos [10].  
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Ressalta-se que uma usina maremotriz pode ter uma vida 
útil até três vezes maior do que uma térmica ou nuclear 
[57]. Contudo, a viabilidade econômica daquela está ligada 
às demais fontes e às condições do país. No Brasil há 
possibilidades de aproveitamento em pequena escala na 
barragem do Bacanga e na baía de Turiaçu, Brasil. [29] [30] 
[33] [34]. 

O potencial global de amplitudes de marés menores está 
inexplorado. Embora se saiba que tal potencial é viável 
tecnicamente, ele ainda não é economicamente viável. 
Todavia, o emprego de novas tecnologias como a VLH (Very 
Low Head) e a HYDROMATRIX® tendem a reduzir os custos 
de implantação de tais tipos de empreendimentos [10]. 

Dessa forma, o custo da geração maremotriz e, 
consequentemente, a sua viabilidade, variam de um país 
para outro, de acordo com as condições energéticas, sociais 
e ambientais diversas [58]. Os grandes projetos são mais 
econômicos do que os pequenos, pois o custo de 
implantação por kWh produzido tende a reduzir. Assim, 
para uma usina de 100 MW, por exemplo, o custo de 
operação mínimo seria de 0,019 R$ por kWh produzido. 
Com isso, o capital investido é estimado em 4660 a 5820 
R$/kWh [59]. 

Considera-se que as tecnologias de energia das marés ainda 
não têm um viés comercial em grande escala [45], mas os 
benefícios a longo prazo deste recurso estimulam a 
construção de fontes que gerem informação para tomada 
de decisões pelos governos. Geralmente, com base no 
menor custo e de menor risco, a avaliação econômica torna-
se um dos pontos cruciais no desenvolvimento, construção 
e manutenção de um projeto [47]. Os custos podem ser 
divididos em dois principais grupos: custos de instalação e 
custos de operação de usinas de energia das marés [47]. 

Os desenvolvedores de novas tecnologias devem levar em 
consideração a grande importância dos designers. Pois esses 
projetos são uma possível solução para comunidades com 
pouca informação e com difícil acesso a eletricidade. Tendo 
isso em vista, deve-se trabalhar em conjunto com a 
comunidade, podendo, até mesmo incentivar a criação de 
emprego, proporcionando, desse modo, retornos 
significativos para as comunidades locais [47]. 

Apesar do desenvolvimento de protótipos, equipamentos e 
pesquisas sobre energia marítima, o crescimento comercial 
é lento. Como na Baía de Fundy, Escócia e Canadá, que de 
nove possibilidades de projetos, apenas um foi de fato 
implantado. Esses atrasos se devem à falta de 
financiamento, incertezas, riscos relacionados à tecnologia, 
infraestrutura, suprimentos, aceitação da comunidade, 
impacto ambiental e política governamental. Isso é comum 
em casos de inovação com alto custo de capital, pois não se 
possui um histórico operacional para reduzir incertezas para 
os investidores, seguradoras e futuros desenvolvedores 
[60]. 

Às vezes, quando a incerteza é alta, é melhor esperar do que 
realizar o empreendimento. Isso por ser provável que nesse 
tempo de espera algum risco seja resolvido e o custo do 
projeto reduzido [60]. Essa decisão de atraso pode ser feita 
por meio de um modelo de avaliação e precificação 

adaptado de Black e Scholes [61]. Uma planta maremotriz 
exige grande investimento e consequentes escolhas: investir 
ou não, atrasar, alterar escala, construir em etapas e 
abandonar [62]. Há nisso duas opções para viabilizar o 
empreendimento: a operacional (melhorar as operações e 
fluxo de caixa ao longo do projeto) e a estratégica (por meio 
de projeto-piloto, aprendizagem, nova tecnologia) [62]. 

Além disso, Santos et al [63] comparam o valor presente 
líquido de investir em uma pequena central hidrelétrica com 
a opção de atrasá-la (esta foi mais vantajosa), atentando-se 
para a variabilidade dos preços de eletricidade. Porém, isso 
é mais fácil para tecnologias mais maduras em que os custos 
são mais previsíveis [60], diferentemente da de ondas e 
marés. Já Venetsanos et al e Kumbaroglu et al [64 e 65] 
fizeram essa análise para energia eólica e concluíram que é 
melhor atrasar o investimento por motivos econômicos e 
por impacto da curva de aprendizagem sobre os custos. Essa 
avaliação foi feita também na energia de ondas e marés por 
Shelley [60], lembrando que há muitas incertezas (políticas 
de governo, por exemplo) nessa modalidade e que podem 
ser atenuadas por construção em etapas ou redimensionar 
o projeto. 

Shelley [60] aplicou o modelo de avaliação de opções reais 
[61] nos 10 MW em Fundy, Escócia, para decisão de atraso 
em investimento de energia maremotriz e para discutir a 
influência do governo. Percebeu que, dentre os fatores 
relevantes, estão o valor presente líquido, a taxa de retorno, 
a depreciação, a concorrência no mercado, os riscos, a 
aprendizagem adquirida, as taxas de juros, e a oportunidade 
de lucro que expira com o tempo. As políticas adotadas em 
Nova Escócia - Canadá são o plano de eletricidade renovável 
e o programa de compromisso de preço por 15-18 anos para 
até 20MW. Porém, as incertezas são muitas: grande capital 
inicial de investimento, possibilidade de atrasos, difícil 
cadeia de suprimentos, atrasos na construção, custo e 
desempenho da tecnologia, políticas governamentais 
incertas para além de 20 MW, rede de transmissão, 
contratos de compra de energia, clima, mudanças no 
mercado, efeitos ambientais e aceitação da população [60].  

Consta-se que, para 10 MW de geração com quinze anos de 
duração e inflação de 2,1%, o custo total é de 
aproximadamente R$ 334,5 milhões. E quando adepto ao 
programa governamental canadense de incentivo, o valor 
presente líquido é de R$ 7,8 milhões e a taxa interna de 
retorno é de 11,42%. Ou seja, embora viável, é ainda muito 
arriscado e, assim, prevalece a decisão de atrasar, na 
expectativa que o valor de investimento e as incertezas 
diminuam com o tempo, visto que o valor da volatilidade de 
uma tecnologia inovadora (sem histórico operacional) é alto 
[66]. 

Estima-se que o custo da energia oceânica atingirá 
similitude com outras fontes limpas em 2040 [67]. Até lá, é 
necessário o apoio do governo ou as tarifas de eletricidade 
mais altas. O surgimento de uma indústria global de energia 
de marés para desenvolver conhecimento, produtos e 
serviços de ponta para o setor é um ponto interessante. O 
apoio do governo pode se dar por reduzir a incerteza e o 
custo de capital (financiamento), subsídios e bolsas para 
pesquisa, tarifas, licenças exclusivas, simplificação de 
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processos, suporte na caracterização de locais, educação da 
comunidade, avaliação ambiental e infraestrutura [60]. 
Além disso, as políticas governamentais precisam ser de 
longo prazo, não confusas e de valor suficiente [68]. 

Sabe-se que a implantação dessa nova indústria gera 
desenvolvimento econômico, conhecimento e tecnologia 
que podem transformar socialmente a comunidade na qual 
foi instalada, e isso pode ser uma motivação governamental. 
Uma barragem de maré pode ser usada para recreação e 
turismo, como La Rance [44]. 

Ademais, a fonte de energia de ondas e marés pode ser 
explorada por componentes que outras fontes já usam e 
isso daria confiança na previsão de custo. É necessário que 
haja marés de cinco metros ou mais para competir com 
plantas térmicas e, também, subsídios que tornem o custo 
atrativo. Todavia, este subsídio é difícil para uma vida útil 
longa de 60 anos que barragem possui [44]. 

Aliás, a previsibilidade da energia de marés (vantagem em 
relação à eólica e a de ondas) agrega valor em um futuro 
mercado de eletricidade. Já no presente, para aceitação 
comercial, precisa-se de preço competitivo em relação à 
eólica offshore [69]. O custo da eletricidade gerada, a 
segurança no fornecimento, os impactos ambientais, a 
disponibilidade de recursos e o risco de execução são 
fatores relevantes [69]. A variação batimétrica e as formas 
complexas da costa concentram energia de maré e, 
normalmente, nesses locais intensos a marinha mercante 
não atua e, portanto, não há impacto comercial pela 
instalação de uma geradora [69].  

Sabe-se que, por exemplo, o potencial do Reino Unido é de 
94 TWh/ano de eletricidade em água em profundidades de 
40 m ou menos e o global é de 1100 TWh/ano [70]. Ainda 
não há uma produção comercial significativa de energia 
gerada por marés e, assim, os desafios são reduzir custo e 
conceber um histórico confiável de operação [69]. Além 
disso, reduzir custo da planta ou prolongar sua vida útil são 
maneiras de melhorar economicamente o projeto, visto que 
essa fonte renovável não consome combustível [69]. 

Vários dispositivos maremotrizes evoluíram para protótipos, 
sendo que alguns são similares a turbinas eólicas 
“marinizadas”. No Reino Unido, os protótipos estão entre R$ 
25.250 e R$ 40.400 por MW e entre R$ 505 e R$ 934 por 
MWh (4-7 vezes maior que a geração a gás). Porém, como 
são tecnologias imaturas, podem reduzir o custo com o 
tempo por meio de otimização do projeto detalhado, 
absorver aplicações de outros campos, pesquisa, economias 
de escala e aprendizagem em produção, instalação, 
construção, operação e manutenção [69].  

É evidente que a viabilidade econômica de energia de ondas 
depende do conversor e da capacidade deste de extrair 
máxima energia dos diferentes estados do mar, o qual gera 
uma aplicação de alta força em regime de baixa velocidade 
que é um bom contexto para emprego de hidráulica de alta 
pressão [73]. 

O custo operacional (opex) da geração é alto, R$ 465 por 
MWh, devido à manutenção complexa exigida pelos 
sistemas de controle, lubrificação e caixas de câmbio. Com 

uma taxa de retorno de 12%, os custos de produção de 
eletricidade ficam em R$ 1121 por MWh. E aí está a 
vulnerabilidade do projeto, pois necessitaria de uma tarifa 
de suporte por 25 anos ou reduzir para nível semelhante à 
eólica offshore (R$ 252 - 429 por MWh). Isto exigiria queda 
do custo de opex, o que demanda alto desenvolvimento em 
engenharia [69]. 

Além do mais, as instalações eólicas e marinhas geram 
energia por 30% a 40% do tempo; entretanto, a vantagem 
competitiva da geração de maré é a previsibilidade, e a 
desvantagem é o custo (eólica offshore custa R$72/MWh) 
[69]. Uma tentativa de redução de custo é o uso da 
tecnologia CoRMaT, que usa dois rotores espaçados de 
contra rotação e passo fixo, e, dessa forma, diminui as 
dimensões, algumas peças, o peso e o cabeamento 
necessários, e com maior eficiência e menor gasto com 
manutenção [69]. É importante comprovar isso numa escala 
comercial. Outro ponto é que o mercado que paga por 
eletricidade de baixo carbono devido a pressões 
internacionais, além das incertezas quanto a combustíveis e 
inflação, gera um ambiente favorável a energia de marés 
que é uma das poucas energias limpas com previsibilidade 
de suprimento diário contratado [69]. 

Dessa forma, a energia marinha não atingiu escala comercial 
devido à oposição pública, falta de regulação, de 
desenvolvimento técnico, altos custos e problemas 
econômicos [71]. Para quebrar esta barreira, propõe-se um 
acesso a fundos governamentais de energia limpa, formação 
de grupo de empresas para investir nessa fase pré-
comercial, tarifas de suporte (fornecedor receber taxas mais 
altas pela eletricidade) [72].  

A realidade socioeconômica brasileira impede mais tarifas, 
pois a carga tributária já é alta e as tarifas de energia 
elétrica praticadas também o são. Além disso, a realidade 
fiscal do país inviabiliza a implantação de fundos. Porém, a 
associação de empresas privadas pode funcionar bem. A 
COPPE e a empresa Engie fizeram parceria para usina de 
ondas; e o governo poderia dar incentivos fiscais a empresas 
que investirem nessa tecnologia. 

Calcula-se o ponto de equilíbrio sobre o custo de capital de 
uma geradora maremotriz para produção de eletricidade 
em R$ 2.279.700 por MW com base no caso da Irlanda; o 
que não é baixo. Isso sentencia a energia de marés como 
inviável neste contexto, embora tenha zero custo com 
combustíveis. Sabe-se que a solar (varia com intensidade 
fotovoltaica) e eólica (varia com velocidade dos ventos) são 
imprevisíveis e dependentes das condições do tempo. Já a 
de maré tem a vantagem de ser previsível (deriva das forças 
gravitacionais) [74]. Porém, a produção ao longo do dia 
varia, o que é um desafio para operadores do sistema e 
demanda reforço na rede e, portanto, significa custos extras 
[75]. A rotação da Terra em relação ao Sol e a Lua produzem 
ciclo de 12,4 horas, e, assim, gera duas alturas de marés 
altas e duas baixas por dia [74]; ou seja, são quatro picos por 
dia, pois a maré entra e sai duas vezes em um dia. Os 
benefícios sociais da energia maremotriz como geração de 
empregos locais, melhoria na infraestrutura e no padrão de 
vida de áreas afastadas são difíceis de mensurar [74]. 
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O custo de uma usina de energia das ondas de 1 MW no 
Brasil é de R$ 24.810.000,00 (alto custo que gera baixa 
oportunidade de comercialização) [76]. O fator de 
capacidade anual é 58% na média nacional e 70% na usina 
no Porto do Pecém [77]. O custo de operação e manutenção 
(O&M) na Usina de ondas de Pecém é estimado, pois o 
projeto é pré-comercial, em R$ 698  por kW, segundo o IPCC 
[76]. O financiamento pelo BNDES é uma opção de taxa de 
juros menores. O preço de venda da energia para fazer o 
projeto de usina de ondas viável economicamente deve ser 
de R$ 670 por MWh [76]. Este valor está bem acima do 
praticado no mercado conforme consta na Tabela 1 [78]. Se 
forem usadas políticas públicas parecidas com o PROINFA 
para incentivar essa modalidade energética, pode-se operar 
com preço de venda em R$ 310 por MWh, graças aos 
respectivos incentivos que cobririam a diferença entre custo 
e venda. E se a fonte marinha for tratada do mesmo modo à 
energia eólica na questão de incentivos do governo, seria 
possível operar com preço de venda em R$ 100 por MWh de 
acordo com o estudo de apresentado por Martín [76], de 
maneira que o governo arcaria com a diferença entre custo 
e venda. 

Tabela 1: 27º Leilão de Energia Nova A-4, 2018. Fonte: [78]. 

Fonte 
Preço 

referência 
(R$/MWh) 

Preço venda 
(R$/MWh) 

RIO, CGH - CENTRAL DE 
GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

291,00 197,27 

RIO, PCH - PEQUENA 
CENTRAL HIDRELÉTRICA 

291,00 198,47 

BAGACO DE CANA 329,00 198,92 

VENTO 255,00 67,60 

RADIACAO SOLAR GLOBAL 312,00 117,63 

Portanto, fica como expectativa a possibilidade de 
aprendizado e, por consequência, a redução de custos, 
similarmente ao que ocorreu com a energia eólica [76]. 
Dessa maneira, considerando tudo isso, estima-se um custo 
de R$ 268 por MWh em 2020. No mundo, para um fator de 
capacidade de 70%, o valor está entre R$ 300 e R$700 por 
MWh, o que é congruente com o cenário brasileiro [76]. 
Vale lembrar que fator de capacidade de uma planta de 
geração de energia elétrica é a razão entre a produção 
efetiva dela em um período e a capacidade total máxima 
neste mesmo período. 

7 Planejamento, Gestão e Políticas 

Os legisladores, já em 2001, aprovaram o Projeto de Lei 
4.798/01 que oferece os mesmos benefícios das pequenas 
centrais hidrelétricas (PCH) à energia maremotriz de 
potência 5-50 MW [79]. Os benefícios são a redução de no 
mínimo 50% das tarifas de uso da rede de transmissão e a 
“permissão para comercializar energia elétrica com 
consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 
quilowatts” [79]. Como o Brasil possui grande potencial 
maremotriz, especialmente no Amapá e Maranhão, que 
possuem maiores variações de maré, isso pode ser uma boa 
alternativa contra a crise energética. A principal vantagem é 
a previsibilidade e, mesmo que haja impactos ambientais e 
sociais (pesca), essa fonte não pode ser menosprezada [80]. 

Discorre-se, por meio de estudo de caso de um conversor 
maremotriz instalado na Irlanda do Norte [81], que a 
aceitação pública de projetos de energia renovável depende 
da percepção da comunidade sobre impactos e melhorias. 
Ações políticas sobre energia de marés impulsionaram o 
fomento desta no Canadá [25], na França, em Portugal, no 
Reino Unido e nos EUA, sobretudo, com o intuito de 
diversificar a matriz e reduzir a dependência de 
combustíveis fósseis e as emissões [82]. 

Consta-se em Rourke et al [25] os seguintes mecanismos 
políticos de fomento da energia marinha, cuja possibilidade 
de aplicação no Brasil deve ser verificada: 

▪ Incentivos financeiros e fiscais, isto é, créditos 
fiscais, redução de impostos, empréstimos, 
abatimentos e pagamentos de produção (subsídio 
aos fornecedores de eletricidade). Essas medidas 
trazem competitividade à energia de marés, 
embora se sabe que o Brasil passa por uma crise 
fiscal séria com grandes déficits no orçamento 
federal o que impediria essa adoção de maneira 
efetiva; 

▪ Investimentos em P&D para as tecnologias de 
energia das marés e ondas realizadas em 
universidades, instituições públicas e empresas 
privadas. A COPPE, por exemplo, firmou parceria 
com a empresa Tractebel Energia (atual Engie) 
para a realização de um projeto piloto de usina de 
ondas onshore no Porto de Pecém - Ceará (por 
conta dos ventos alísios). O projeto de R$ 15 
milhões e capacidade de 50 kW foi, de fato, 
implantado, porém o contrato foi encerrado, e 
hoje a usina está abandonada. A COPPE também 
tem uma parceria com a empresa Furnas e a 
empresa Seahorse Wave Energy, para uma usina 
de ondas offshore de R$ 9 milhões com 
capacidade instalada de 100 kW no Rio de Janeiro 
- Copacabana, ainda na fase de projeto [66]. No 
Brasil, devido às dificuldades do orçamento 
estatal, o caminho que parece mais factível é a 
parceria público-privada; 

▪ Tarifas feed-in que incentivam a aplicação de 
energias renováveis, de maneira que os 
fornecedores de energia elétrica são obrigados a 
comprar eletricidade renovável a preços de 
mercado superiores aos estabelecidos no país. É o 
melhor método de fomento por proporcionar um 
mercado estável e lucrativo. O Brasil já descartou 
essa possibilidade e escolheu net metering. Além 
do mais, as contas de energia no Brasil já são altas, 
e os fornecedores, ao serem obrigados a comprar 
energia mais cara, poderiam repassar esses 
valores aos consumidores e agravariam o quadro 
econômico do país; 

▪ Taxas de carbono e créditos de carbono estão 
relacionados ao compromisso ambiental em 
relação às emissões sob justificativa de se 
proteger das mudanças climáticas. Aplicá-los na 
sociedade e empresas brasileiras é arriscado, pois 
a carga tributária já é alta e o custo Brasil também, 
o que prejudicaria os negócios e a renda da 
população. Porém, é possível a venda de créditos 
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a outros países, em especial os desenvolvidos, que 
queiram investir em renováveis aqui no país caso 
não seja possível no território da respectiva nação. 
Assim, os estrangeiros cumpririam seus objetivos 
de redução de emissões por meio do Brasil; 

▪ Metas obrigatórias de energia renovável, a qual é 
popular nos países desenvolvidos. Trata-se de 
requerer uma porcentagem fixa de eletricidade a 
ser gerada por fontes renováveis. É uma boa 
estratégia de longo prazo, mas para países em 
desenvolvimento como o Brasil pode gerar uma 
forte carestia no momento de aplicação e 
penalizar os mais pobres; 

▪ Melhorias no processo de planejamento, onde as 
autoridades, conscientes da importância da 
energia renovável, devem conduzir um 
planejamento estratégico de energia em nível 
local, regional e nacional. Ponto indispensável ao 
Brasil. O processo de planejamento 
governamental é uma barreira. 

Apesar do desenvolvimento técnico da energia de marés e 
ondas, não há incentivos significativos que permitam uma 
melhor exploração desse tipo de fonte [25]. As inseguranças 
no setor podem afastar os agentes privados, e por isso o 
governo deve definir diretrizes que proporcionem um 
ambiente mais estável aos investidores, já que se trata do 
desenvolvimento industrial do país e de possível geração de 
empregos [76]. Assim, baseado em estimativas de 
organismos internacionais, Martín [76] menciona que não 
haverá aplicação em escala das tecnologias marítimas para 
produção de energia no curto e médio prazo, mas que a 
partir de 2025 a expansão poderá ocorrer de forma 
acentuada. 

Outro ponto importante para melhoria do setor é os 
equipamentos para construção de usinas de ondas serem 
ofertados pela indústria nacional, fazendo com que a licença 
ambiental seja de mais fácil obtenção. Aponta-se ainda que 
as estratégias de aproveitamento da energia oceânica 
passam por incentivo a P&D, crédito com prazo e taxas 
atraentes, otimização do Sistema Interligado Nacional e 
redução de custos por meio da substituição de materiais 
[76].  

Como 80% da população vive até 80 km de distância da 
costa, as centrais geradoras baseadas na energia do mar, 
com o potencial gerador descrito na Tabela 2, estariam 
muito próximo do mercado de consumo, o que 
representaria uma redução de custo com redes de 
transmissão [83].  

Tabela 2: Os tipos de energia do mar e potenciais. Fonte: [83]. 

Tipo Fonte Fase 
Mundo 
[TW] 

Brasil 
[GW] 

Maré Terra-Sol-Lua comercial 
(madura) 

3 15 

Onda Ventos protótipos 10 114 

Corrente Ventos, 
Marés, 

Gradiente de 
Temperatura, 

Salinidade. 
 

protótipos 5 - 

 

Entretanto, visando a permitir o avanço do aproveitamento 
da energia maremotriz no Brasil, é necessário investir em 
pesquisa, de forma a identificar os potenciais de utilização 
da fonte, bem como para desenvolver as tecnologias 
necessárias para seu aproveitamento. Dessa forma, uma 
possibilidade seria destinar recursos do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), instituído pela Lei nº 
9.991, de 24 de julho de 2000. 

 

Estefen [83] propôs um Plano Nacional de Energias 
Renováveis do Mar para desenvolver soluções e aproveitar 
o potencial do mar do Brasil, por meio de investimentos em 
pesquisa e organizados da seguinte maneira: 

▪ Levantamento de dados de ondas nos estados CE, 
RJ, SC, RS; 

▪ Levantamento de dados de correntes e marés em 
Estuário do Amazonas (AM), Baía de São Marcos 
(MA) e Estuário do Rio Bacanga (MA); 

▪ Conversor Onshore no Porto de Pecém (já 
implantado); 

▪ Implantação de conversor de ondas onshore em 
SC; 

▪ P&D de conversor de ondas offshore. 
▪ Laboratório Maremotriz do Bacanga - MA 

(Projeto); 
▪ P&D conversor de correntes no Amapá; 
▪ Avaliação técnico-econômica das energias do mar 

e respectivos impactos socioambientais; 
▪ Promoção e incentivo para o aproveitamento das 

fontes renováveis do mar e identificar as questões 
legais. 

A fonte de energia do mar pode contribuir para a segurança 
energética, diversificar a matriz energética e mitigar o risco 
hidrológico. Por isso é justificável políticas públicas para seu 
desenvolvimento e redução de custos [84]. Não apenas 
analisar sobre o vetor contábil, mas, sobretudo, também 
por outros vetores como o geopolítico, social e garantia de 
fornecimento. 

Ressalta-se que existem na legislação brasileira diversos 
incentivos para implantação de empreendimentos de 
geração de energia elétrica com base em fontes renováveis, 
como eólica, solar e biomassa. Entre os incentivos existentes 
na legislação, destacam-se os descontos nas tarifas de uso 
dos sistemas de transmissão e distribuição e a possibilidade 
de comercialização direta da energia produzida com 
consumidores especiais com carga acima de 500 kW. Além 
disso, os leilões de compra de energia realizados pelo 
governo federal, considerando a compra de fontes 
exclusivas, como ocorre com eólica, solar e PCHs, são, no 
modelo do setor, fundamentais para o aumento de geração 
das fontes renováveis. 

8 Conclusões 

A energia do mar mostra-se uma alternativa de geração de 
energia ainda não muito divulgada no Brasil por ter sua 
rentabilidade contestada. Porém, a fim de diminuir a 
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dependência por combustíveis fósseis, aumentar a 
segurança energética e da preocupação com o meio 
ambiente e das mudanças climáticas, estima-se que a partir 
de 2025 a expansão poderá ocorrer de forma mais 
acentuada e constante, sustentada pelo avanço da 
tecnologia, pesquisa e curvas de aprendizagem, com foco 
em aumentar o rendimento e eficácia do processo. 

 

Todas as tecnologias de geração de energia elétrica a partir 
do mar estão em fase de desenvolvimento, com exceção do 
aproveitamento da energia potencial em usina maremotriz 
(contida no movimento das águas). Dessa forma, nenhuma 
apresenta custos competitivos frente às demais. Entretanto, 
o Brasil atende com razoabilidade os aspectos econômicos 
(parceria com setor privado), técnicos (projeto piloto já 
instalado), ambientais (potencial maremotriz na região 
norte, além de grande extensão marítima-costeira) e 
políticos (compromisso com fontes renováveis) para 
explorar essa alternativa, visto que a questão geopolítica 
exige diversificação da matriz energética para segurança do 
fornecimento e da soberania do país. 

Ao contrário de outras fontes energéticas, a geração de 
energia do mar está livre de alguns problemas, tais como 
emissões de gases poluidores, poluição da água, 
derramamentos de óleo e produção de resíduos. Contudo, 
ainda há diversas investigações que precisam ser realizadas, 
para que ocorra o amadurecimento e aumento da 
confiabilidade dessa tecnologia, com o objetivo de obter 
novos aparatos de obtenção de energia elétrica cada vez 
mais robustos, viáveis e com boa relação custo-benefício. 

Diante disso, o papel governamental é vital para o 
desenvolvimento dessa fonte de energia, uma vez que ela 
possui alto custo sem histórico comercial, além dos demais 
desafios já citados. Logo, um “Plano Nacional de Energia do 
Mar” que contemple parcerias com o setor privado é um 
caminho para exploração e expansão dessa geração 
renovável de eletricidade. 
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