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Abstract: A opção a uma procura de energia limpa e 
renovável, através do uso de turbinas submersas. 
Usando esta nova fonte de energia que podemos crescer 
a produção de energia elétrica a partir de forma 
sustentável. Este trabalho apresenta a simulação de 
correntes marítimas utilizando um túnel de vento que 
permite a comparação das variações de velocidade da 
água em relação ao ar. Ele também possui um sistema 
de freio que usa um sensor magnético em tempo real 
usando as wavelets. Como um exemplo, pode ser as 
mencionadas referente ao sistema de controlo de 
realimentação aplicada em um motor WEG marca de 
100 hp com dois pólos de rotação de 3500 rpm. 
Utilizando ferramentas de software, os dados adquiridos 
são pós-processados. 
 

1. Introdução 
As energias alternativas, renováveis, são as novas 
perspectivas de recursos energéticos. Estamos 
aprendendo a utilizar as diferentes fontes de energia: 
sistemas fotovoltaicos, hídricos, eólicos, termais e 
marítimos. Resultante da interação com o fluido as pás 
da turbina entram em movimento de rotação, 
transmitindo potência ao veio a que estão acopladas. Por 
sua vez, o veio, que pode estar ou não ligado a uma 
caixa redutora, atua um gerador e produz energia. As 
pás de uma turbina marítima funcionam como 
superfícies sustentadoras capazes de produzir forças de 
sustentação apreciáveis e consideravelmente maiores 
que as forças de resistência.  
 

2. Metodologia para conversão Fluxo 
de Energia 

A energia da onda de maré contém dois componentes, 
ou seja, potencial e cinética. A energia potencial é o 
trabalho feito em levantar a massa de água acima da 
superfície do mar. Esta energia pode ser calculada 
como: 

 
 
onde P é a energia, A é a área utilizada, Kef é a 
eficiência, V é a velocidade, p é a densidade da água, 
Ksite é fator local de viabilidade.  
 

3. Wavelets 
 

As wavelets, ou ondaletas, são utilizadas para a 
decomposição de sinais no domínio da frequência e do 
tempo, logo, é possível visualizar em que momento as 
frequências ocorrem. 

A transformada de wavelets é definida pela função: 
 

        
Definindo ψa,b(t) como: 

 
Podemos reescrever a transformada como o produto 
interno das funções f(t) e ψa,b(t): 

 
Onde: 
a é o parâmetro de escala, que altera a escala da wavelet 
formada pela função; 
b é o parâmetro de translação, que representa a distância 
com que a função ψ(t) foi transladada no eixo t; 

 é um fator de normalização, para que a energia 
seja independente de a e de b. 
A função ψ1,0(t) é chamada de wavelet mãe, enquanto 
as outras funções ψa,b(t) são chamadas de 
wavelets filhas.  Há diversos tipos de wavelets, dentre 
os quais pode-se destacar: Wavelet de Morlet, Wavelet 
de Haar e Wavelet Chapéu Mexicano. 
 

4. Aplicação  
 
Controle sensorial: 
 
O sinal do sensor de corrente é convertido para digital 
em intervalos regulares de tempo. Através dos 
aplicativos Matlab e Simulink, da placa composta pelo 
conversor analógico digital, da variação dos coeficientes 
das transformada das Wavelets de Haar e de um sistema 
computadorizado, podemos obter os dados em tempo 
real, verificando o instante em que obtivemos algum 
tipo de distúrbio no processo, como por exemplo um 
travamento no eixo no rotor da turbina maritima, ou 
qualquer falhar relacionar ao eixo mecanico. Na Fig. 1 
apresentamos em forma de diagrama de blocos, o 
sistema de aquisição, o de conversão e o de 
processamento do sistema desenvolvido 
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Fig. 1 – Sistema de aquisição de dados 
 
Normalmente os motores elétricos são compostos por 
dois componentes: o estator e o rotor separados por um 
pequeno intervalo chamado “gap”. As tensões de fase 
são aplicadas no estator causando um campo de 
corrente. Estas correntes provocam uma rotação no 
campo magnético que movimenta o rotor em uma 
determinada direção. A velocidade de rotação do campo 
magnético é chamada de velocidade de sincronismo ns 
(rpm) e normalmente pode ser representada pela relação 
da freqüência f do estator (Hertz) e pelo número de 
pólos  p para cada fase do motor. 
Em turbinas maritimas, a quebra de partes da seção do 
eixo das pás ou dos eixos internos, podem causar, 
devido a inércia envolvida no processo mecanico, danos 
às partes da turbina tanto interna quanto externa, além 
dos impactos ambientais envolvidos na quebra, através 
de qualquer modos de ruptura dos eixos. Este efeito 
poderá fazer com que  a corrente no rotor aumente com 
o torque, provocando um aumento na potência dissipada 
pelo motor. 
A corrente do motor pode ser obtida, multiplicando-se o 
sinal da saída pelo valor da resistência de shunt 
(10Ω/25W), para cada uma das fases de acordo com 
Fig. 2.  
 

 
Fig. 2 – Circuito de obtenção de corrente do motor 
 
O sinal da tensão de saída, é então enviada para uma 
placa instalada no computador, que faz a conversão do 
sinal analógico para digital. A interface entre o sinal e a 
placa no computador, é feito através de um conversor 
analógico digital de alta performance, instalada no 
computador que permite a comunicação com o 
aplicativo  Simulink em tempo real. 

 
 
Na Fig. 3 apresentamos os blocos que foram 
empregados, para o levantamento dos dados. 
 

 
Fig. 3 - Organização dos blocos utilizados no Simulink 
 
O bloco  “Adapter” é utilizado para a aquisição dos 
dados, não interferindo no sinal do modelo. Serve 
também para auxiliar no funcionamento do bloco “RT” 
que tem como saída, o sinal recebido da placa de 
aquisição de dados. Neste bloco, é possível configurar 
também, o tempo de amostragem do sinal e o número de 
entradas utilizadas. O “Buffer” tem a função 
transformar os dados que vem da entrada em formato 
escalar, em um vetor, sendo o seu tamanho diretamente 
proporcional a quantidade amostrada. 
O bloco “DWT” realiza a transformada discreta da 
Wavelet do sinal da entrada, que será um vetor de 
tamanho 2n na sua entrada, respeitando assim os 
intervalos diádicos.  Permite também selecionar a 
família de Wavelets e o número de níveis utilizados, 
tipo de decomposição simétrica ou assimétrica, alem da 
análise dos vetores e dos coeficientes, agrupados em 
forma de matrizes. Por último o bloco “Scope”, que 
permite exibir graficamente os sinais da entrada e de 
saída. 
 

5. Simulação 
 
As simulações experimentais que mostramos a seguir 
foram obtidas utilizando-se um rotor em operação 
normal, pela facilidade em se obter os dados em tempo 
real e também pela praticidade do acoplamento, com o 
sistema computadorizado. 
 
A Fig. 4  apresenta o sinal da corrente no estator do 
rotor identificado no gráfico por “s”. Os picos do nível 
de corrente foram obtidos utilizando-se o motor em 
modo vazio e em carga. Aplicando a transformada 
discreta no sinal “s”, utilizando a Wavelet de Haar com 
nível 1 de resolução, obtivemos os  coeficientes de 
aproximação representados no gráfico “a1” e os 
coeficientes de detalhes representados em “d1”. 
 
 



 
Fig. 4 - Sinal da corrente no estator em vazio e em carga  
 

 
A Fig. 5 apresenta o sinal da corrente do motor em 
vazio e em carga, a transformada discreta no sinal além 
dos  coeficientes de aproximação, em um intervalo de 
tempo maior. 
 
A partir desses resultados obtidos com  as simulações 
realizadas ate o momento iremos progredir com as 
simulações e os estudos referentes as simulações. 
Levando sempre como obtivo um  sistema de proteção 
aos conjuntos geradores de energia marítimos.  
 
4. Conclusões 
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar 
uma metodologia capaz de reconhecer e detectar falhas 
nos sistemas de turbinas marítimas. A partir desse 
processo de proteção podemos minimizar grandes danos 
aos equipamentos inclusos e impactos ambientais.  
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