
 

 

 
 

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
Engenharia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energia das ondas 

Desenvolvimento de uma tecnologia de geração  
(gerador tubular) 

 
 
 

Rui Pedro Gouveia Mendes 
 
 
 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 
Engenharia Electromecânica 

(2º ciclo de estudos) 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Doutora Maria do Rosário Alves Calado 
Co-orientador: Prof. Doutor Sílvio José Pinto Simões Mariano 

 
 
 
 
 

Covilhã, Junho de 2011 
  



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

 

 

iii 

 

Agradecimentos 
 

Expresso o meu maior agradecimento à Professora Doutora Maria do Rosário Alves Calado pela 

sua enorme dedicação e apoio durante o meu trabalho. Sinto-me profundamente agradecido 

pelo excelente apoio e permanente disponibilidade em me atender e orientar durante o 

progresso da minha dissertação. Agradeço também a oportunidade que me deu em trabalhar 

num tema que sempre me agradou e para o qual sempre providenciou indicações e sugestões 

de grande utilidade. 

Ao Professor Doutor Sílvio Mariano pela constante disponibilidade em me auxiliar e pela sua 

cooperação durante o desenvolvimento da minha dissertação.   

Ao meu irmão, à minha mãe, restantes familiares e amigos que sempre me apoiaram e 

acreditaram em mim durante o meu percurso académico. 

 

A todos, os meus sinceros agradecimentos. 

 

  



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

 

 

iv 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

 

 

v 

 

Resumo 
 

Com a presente dissertação de mestrado em Engenharia Electromecânica pretende-se 

contribuir para o desenvolvimento e investigação em geradores lineares de relutância variável 

com aplicação na conversão de energia das ondas do oceano. O gerador linear de relutância 

variável em questão é de topologia tubular e destina-se a um sistema de absorção pontual 

com corpo flutuante. Nesta dissertação é feito, inicialmente, o enquadramento do caso 

Português relativamente à conversão de energia das ondas determinando as zonas da costa 

Portuguesa mais apropriadas para aplicação da tecnologia em questão. Posteriormente, é 

feita uma leve abordagem às teorias elementares que regem a hidrodinâmica das ondas e a 

sua conversão com a finalidade de avaliar o seu potencial energético para ser convertido. São 

enunciados os princípios de conversão electromagnética da máquina de relutância variável 

comutada e o seu funcionamento em modo gerador. De seguida é descrita a metodologia de 

cálculo analítico para o dimensionamento do gerador linear de relutância variável comutado 

de topologia tubular. É feita uma análise estatística a um conjunto de observações referentes 

à altura e período das ondas em sete zonas da costa Portuguesa com a finalidade de avaliar o 

seu potencial energético. Para estes parâmetros, são determinados os valores com maior 

probabilidade de ocorrência, os quais condicionarão a estrutura do gerador. De seguida é 

determinada a potência disponível nas ondas para conversão e, de acordo com esta, é 

dimensionado o gerador para operar de acordo com as ondas de uma localização. Por fim, 

conhecidas as dimensões da máquina, é feita uma análise numérica através de um software 

que utiliza o método de elementos finitos. Nesta análise são avaliadas, estaticamente, as 

características electromagnéticas do gerador para diferentes posições relativas assim como as 

zonas mais susceptíveis à saturação. È também determinada variação das forças e conteúdos 

energéticos para diferentes parâmetros geométricos do gerador.  

 

 

Palavras-chave 
 

Energia das ondas em Portugal, conversão de energia das ondas, gerador linear de relutância 

variável, dimensionamento analítico, método de elementos finitos. 
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Abstract 
 

This main Msc. dissertation in Electromechanical Engineering is intended to contribute to the 

research and development of switched reluctance linear generators with application in ocean 

wave energy conversion. The assessed generator has a tubular topology and is destined to a 

point absorber with a floating body.  

In this dissertation is, initially, explained the Portuguese status in ocean wave conversion 

identifying the most suitable zones, in the Portuguese coast, to explore this technology. Next, 

is described the elemental theory that rules the wave hydrodynamics and its conversion in 

order to assess the energy potential contained on waves. After this, are explained the 

electromagnetic principles of the switched reluctance machine and its operation as a 

generator. For the tubular switched reluctance linear generator, an analytical methodology is 

described, which will be applied in the machine design. A statistical analysis is performed on 

a data set of observations for the wave height and period in seven zones of the Portuguese 

coast to determine their wave energy potential. For these parameters, are obtained the most 

likely values of occurrence, which will determine the generator design approach. The 

available power in waves,  available to be converted, is calculated and, based on it, the 

generator is designed to operate for one chosen location. Known the machine dimensional 

parameters, a numerical analysis is performed with a software that applies the finite element 

method. In this evaluation, the static electromagnetic characteristics of the generator are 

obtained for different relative positions. The most likely zones of saturation can be identified 

as well the forces and energetic contents involved in the generator operation for different 

geometric parameters. 

 

 

Keywords 
  

Wave energy in Portugal, wave energy conversion, tubular switched reluctance linear 

generator, analytical design, finite elements method. 
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Lw Largura de onda m 

m Massa total do sistema oscilante kg 

mcorpo Massa do corpo flutuante kg 

mgerador Massa do gerador kg 

N1 Número de espiras por bobina  

np Espessura do núcleo do primário m 

ns Espessura do núcleo do secundário m 

p Campo de pressão criado pela água Pa 

P Potência contida na onda W 

Pcorpo Peso do sistema oscilante N 

Pcu Perdas no cobre W 

Pele Potência eléctrica W 

Pmec Potência mecânica W 

Popt Potência óptima absorvida pelo corpo flutuante W 

Pr Potência radiada W 

Pu Potência útil absorvida W 

Pv Perda de potência devido a efeitos viscosos W 

Pw Potência associada à força induzida pela onda no corpo flutuante W 

Ran Relutância na posição de alinhamento H-1 

Re Resistência do fio condutor Ω 

Scu Área de secção do fio condutor m2 

Tm Binário Nm 

T Período s 

t Tempo s 

up Componente da velocidade da partícula de água segundo x m/s 

V Velocidade vertical m/s 

Val Volume de alumínio m3 

Vcorpo Volume do corpo flutuante m3 

Vo Tensão à entrada do conversor V 

vp Componente da velocidade da partícula de água segundo y m/s 
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wabs Largura de absorção m 

Wc Co -energia magnética m 

wp Componente da velocidade da partícula de água segundo z  

x Coordenada horizontal  

xi Posição de inicio do período de excitação m 

xi Posição de fim do período de excitação m 

xj Posição j m 

xoff Posição de abertura dos interruptores m 

xon Posição de fecho dos interruptores m 

xpasso Passo correspondente ao ciclo de conversão m 

y Coordenada perpendicular a xOz  

Z Amplitude de oscilação do corpo flutuante m 

z Coordenada vertical  

φc Máximo fluxo magnético ligado  Wb 

∑ Matriz de co-variância  

µ0 Permeabilidade magnética H/m 

µX Valor médio das observações  

µY Valor médio da distribuição logarítmica das observações  
ε Deslocamento vertical de uma partícula de água m 

ζ Deslocamento horizontal de uma partícula de água m 

η Deslocamento vertical superfície da onda m 

ηe Rendimento eléctrico de conversão % 
θ Ângulo de rotação rad 

λ Comprimento de onda m 

ρ Massa específica da água do oceano kg/m3 

ρal Massa específica do alumínio kg/m3 

ρcorr Coeficiente de correlação  

ρcu Resistividade eléctrica Ωm 

σ Desvio padrão  

τp Passo do primário m 

τs Passo do secundário m 
Φ Potencial de velocidade m2/s 

φf Fluxo magnético na fase Wb 

ω Frequência angular Rad/s 

ωn Frequência natural Rad/s 
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Lista de Acrónimos 
 

AWS Archimedes Wave Swing 
BBC "Bottom Boundary Condition" - Condição de fronteira do fundo do ceano  
CAO Coluna de água oscilante 
DSBS "Dinamic Surface Boundary Condition" - Condição de fronteira dinâmica da 

superfície  
EDP Energias de Portugal 
GLRVC  Gerador Linear de Relutância Variável Comutado 
INETI Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
IST Instituto Superior Técnico 
KSBC "Kinematic Surface Boundary Condition" - Condição de fronteira cinemática 

da superfície  
MEF Método de elementos finitos 
MRVC Máquina de Relutância Variável Comutada 
OWC "Oscillating Water Column" - Coluna de água oscilante 
REN Rede Energética Nacional 
SAR "Search and rescue" - Busca e salvamento 
SWL "Still Water Level" - Nível de água calma 
UE União Europeia 

ZEE Zona Económica Exclusiva 
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1. Introdução 

 

Introdução 
Devido ao aumento do consumo energético, tem-se procurado por fontes de energia 

alternativas aos combustíveis fósseis para a produção de energia útil. Uma destas fontes 

alternativas é a energia contida nas ondas do oceano. Esta fonte de energia é um recurso 

renovável encontrado em abundância por todo o planeta, podendo ser explorado por vários 

países contribuindo para as suas necessidades energéticas. Em comparação com outras fontes 

de energia renováveis, principalmente energia solar e eólica, as ondas do oceano apresentam 

maiores densidades de energia [1]. Contudo, a distribuição da densidade de energia contida 

nas ondas não é uniforme em todo planeta, tornando a exploração deste recurso mais 

adequada para determinados países. Após o choque petrolífero de 1973, países privilegiados 

com potencial de exploração deste recurso, devido às suas condições geográficas e com 

dependência da importação de energia para satisfazerem as suas necessidades, consideraram 

a conversão da energia das ondas em programas de índole governamental ou em instituições 

de pesquisa e desenvolvimento [2]. Portugal insere-se neste grupo de países. Para Portugal, o 

aproveitamento da energia das ondas do oceano revela-se atractivo pois apresenta uma 

elevada faixa costeira na qual surgem ondas do oceano com elevada densidade energética. 

Além disso, deve-se procurar uma determinada independência energética para Portugal 

através de energias renováveis. Assim não só são reduzidos os custos de importação de 

energia útil e de combustíveis fósseis, como também são atenuadas as emissões de gases com 

efeito de estufa para a atmosfera, o que incentiva ainda mais o investimento em tecnologia 

de extracção de energia das ondas. No entanto, a extracção de energia das ondas do oceano 

apresenta ainda muitas contrapartidas. Apesar da existência de inúmeros conceitos de 

extracção, os sistemas existentes encontram-se ainda em fase de protótipo não se tendo 

ainda afirmado um dispositivo suficientemente eficaz. Os custos associados à implementação 

e manutenção dos sistemas de extracção revelam-se uma vez que, as estruturas da tecnologia 

existente apresentam dificuldades em resistir à severidade das ondas do oceano em situações 

de tempestade marítima. Portanto, é fundamental para Portugal insistir na pesquisa e 

desenvolvimento nesta área [3] optimizando e desenvolvendo novos dispositivos de geração 

eléctrica a partir das ondas, afim de tornar esta tecnologia fiável e exequível a nível técnico 

e económico.  
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1.1. Motivação 

É evidente o potencial da energia das ondas em Portugal assim como a importância do 

desenvolvimento e investigação da tecnologia associada, tanto a nível empresarial como 

académico. Existem inúmeros métodos de extracção de energia das ondas, aos quais 

correspondem diferentes sistemas. No entanto, o recurso energético subjacente às ondas dos 

oceanos é escassamente explorado e, apesar da existência de inúmeros sistemas de 

extracção, poucos foram fisicamente implementados estando ainda em fase de estudo e 

desenvolvimento. Um deles é o sistema pontual, cujo método de funcionamento é abordado 

nesta dissertação. Este sistema consiste num corpo flutuante acoplado a uma gerador linear 

eléctrico cujo movimento vertical periódico é induzido pelas ondas incidentes no corpo. No 

entanto verificou-se que a maioria de geradores lineares aplicados neste tipos de dispositivos 

são geradores síncronos de magnetos permanentes ou de indução [4-13]. Sobre geradores 

lineares de relutância variável comutados apenas foi encontrada uma aplicação para a 

conversão de energia das ondas na qual o gerador é de topologia plana [14]. Resumindo, a 

maioria dos geradores lineares adoptados nos dispositivos existentes são de magnetos 

permanentes,  o que eleva os custos de construção do sistema reduzindo a sua rentabilidade. 

Os elevados custos associados à tecnologia das ondas é uma das dificuldades associadas  à 

implementação, sendo este aspecto alvo de optimização pelas empresas e equipas de 

investigação. É deste modo que surge a motivação de projectar um gerador linear de 

relutância variável para ser aplicado neste tipo de sistemas pontuais. O gerador linear de 

relutância variável tubular aplicado à conversão energia das ondas é um conceito que não 

existe e ao qual deveria ser prestada maior atenção. No Departamento de Engenharia 

Electromecânica, da Universidade da Beira Interior, onde esta dissertação é desenvolvida, 

existe um grupo de investigação de máquinas eléctricas que se tem dedicado ao estudo destes 

tipo de dispositivos, máquinas de relutância variável. Os elementos do grupo de investigação 

detêm já conhecimento qualificado neste tipo de máquinas eléctricas. Este facto contribui 

para a escolha do tema desta dissertação, uma vez que o seu desenvolvimento poderá ser 

devidamente acompanhado e auxiliado. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em nove capítulos os quais se dividem em dois grupos 

(não identificados), um grupo teórico e um prático. O grupo teórico corresponde aos capítulos 

1-5 e neste é feita a introdução ao tema desta dissertação e é descrita a teoria subjacente a 

este incluindo a metodologia de dimensionamento a aplicar. O grupo prático ( capítulos 6 - 9) 

visa a modelação do sistema de conversão de energia das ondas, o dimensionamento do 

gerador de relutância variável e a análise   de todo o trabalho efectuado. Em anexo encontra-

se informação complementar a este trabalho. 
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No capítulo 1 é feita a introdução ao tema abordado nesta dissertação, a  motivação pela 

qual este foi escolhido e é descrita estrutura deste trabalho. 

No capítulo 2 é enquadrada a situação Portuguesa relativamente à conversão de energia das 

ondas. É mencionado o potencial de exploração desta tecnologia na costa e o envolvimento 

de entidades académicas e empresariais no seu desenvolvimento e exploração em Portugal. 

São também classificados os vários tipos de sistemas e técnicas  existentes para conversão de 

energia das ondas.  

No capítulo 3 são abordados os princípios hidrodinâmicos que descrevem o comportamento 

das ondas. É referida a teoria linear  através da qual as ondas são modeladas como ideais, e 

qual permite fazer a sua avaliação energética. É descrito o princípio de funcionamento do 

sistema de conversão pontual ponderado nesta dissertação, enunciando as suas grandezas 

energéticas e dinâmicas  que condicionam a conversão de energia. 

No capítulo 4 é introduzido o gerador linear de relutância variável comutado. São abordados 

os princípios de conversão electromagnética que regem o funcionamento deste tipo de 

máquinas e descrita a sua relação com as máquinas rotativas explicando o seu funcionamento 

como gerador. 

No capítulo 5 é enumerada a metodologia analítica de dimensionamento para um gerador de 

relutância variável comutado de topologia tubular. É descrito o programa elaborado para 

executar o processo analítico de modo a simplificar cálculo e reduzir o tempo associado a 

este. 

No capítulo 6 é feita a análise estatística das condições marítimas da costa Portuguesa. É 

avaliado um conjunto de observações efectuadas para altura significativa e comprimento de 

onda em sete locais na costa Portuguesa com potencial para a exploração da energia das 

ondas .  Desta análise são determinados os valores com maior probabilidade de ocorrência 

que condicionarão o dimensionamento do gerador. 

No capítulo 7 é feita a modelação do sistema de absorção pontual indicando os valores das  

dimensões e  grandezas pertinentes. São apresentados os resultados do dimensionamento 

analítico do gerador. 

No capítulo 8 é feita a analise numérica  do gerador através do software CEDRAT FLUX 2D o 

qual utiliza o método de elementos finitos.  São avaliados, estaticamente, os fenómenos 

electromagnéticos para a geometria dimensionada. 
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No capítulo 9 apresentam-se todas as conclusões resultantes do trabalho efectuado ao longo 

desta dissertação. 

Em anexo encontram-se descritas várias técnicas e tecnologias de conversão de energia das 

ondas. São expostas as distribuições 

 

os valores das observações dos parâmetros marítimos analisadas no capítulo 6  e  são os 

desenhos CAD referentes ao sistema de conversão considerado. 
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2. Enquadramento 

 

Introdução 
Devido ao potencial do recurso energético das ondas do oceano, a investigação e o 

desenvolvimento de sistemas para a sua conversão iniciou-se em 1978 no Instituto Superior 

Técnico (IST) de Lisboa levando Portugal a ser um dos pioneiros nesta área a nível mundial. 

Mais tarde, ao IST juntou-se um grupo do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação (INETI) para colaborar nas actividades. O crescente interesse de várias companhias 

na área levou à criação de protocolos com investigadores de outros países para a construção, 

instalação e teste de protótipos em Portugal, com o objectivo de promover a tecnologia [15]. 

Portugal, devido à sua localização geográfica é dotado de um recurso energético com grande 

potencial, podendo este originar um óptima oportunidade de crescimento económico e 

desenvolvimento sustentável. No entanto, a contribuição das várias instituições envolvidas e 

já referidas não tem sido suficiente ao ponto de tornar o aproveitamento de energia das 

ondas rentável e fiável. É, portanto, necessária uma maior participação neste área tanto a 

nível empresarial como a nível académico no desenvolvimento e optimização de sistemas de 

conversão de energia das ondas. 

2.1. O recurso energético em Portugal  

A maior actividade de ondas ocorre entre latitudes de 30º e 60º em ambos os hemisférios, 

tornando a Europa altamente energética com cerca de 320 GW ao longo da sua costa, o que 

representa 16% do recurso energético mundial das ondas. Para Portugal, os valores estimados 

de energia disponível são de 15 GW para a zona continental e 6 GW para as regiões autónomas 

(Açores e Madeira) [2, 16]. Deste modo, para Portugal, a densidade média de energia contida 

nas ondas é cerca de 30 a 40 kW/m para águas com profundidades  superiores a 50 m 

podendo-se classificar-se, a nível mundial, como uma região de recurso médio-alto [16]. Este 

recurso energético é distribuído ao longo de uma costa com 250 km disponível para a 

exploração de energia. Segundo [17], considerando que em média 15% da energia contida nas 

ondas pode ser convertida em electricidade, estima-se um potencial de produção de 10 TWh 

anuais. Supondo uma instalação de 20 MW por quilómetro, a potência instalada poderá atingir 

os 5 GW. Trata-se ainda de um recurso estável, no qual as pequenas variações que ocorrem 

podem ser previstas devido à existência de equipamentos de previsão bastante desenvolvidos 

[17]. 
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Falta referência à figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Distribuição da densidade energética pelo planeta. [18] 

Portugal, além do elevado conteúdo energético das ondas do oceano, possui jurisdição de 

uma vasta área marítima correspondendo à 11ª maior área a nível mundial com 1 720 560 km2 

(18,7 vezes área terrestre nacional). Segundo a marinha Portuguesa, Portugal possui também 

uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas da Europa, um aspecto que torna atractiva a 

conversão de energia das ondas em electricidade, devido à vasta área de exploração [19].  O 

território marítimo português encontra-se estratificada em cinco zonas como indicado na 

Tabela 2.1. 

   
Tabela 2.1 Áreas do território e dos espaços marítimos de Portugal (km2) [19]. 

 Território 
Aguas 

Interiores 
Mar 

Territorial 

ZEE 
(Zona Económica 

Exclusiva) 

Áreas 
SAR 

(Search And 
Rescue) 

Continente 88.600 6.510 16.476 287.715 
572.438 

Madeira 833 825 10.823 442.316 
Açores 2.331 6.083 23.660 926.149 5.220.302 
Total 91.763 13.419 50.960 1.656.181 5.792.740 

 

2.2. Potencial para a exploração de energia das ondas 

Como já foi referido, devido ao seu grande nível energético contido nas ondas e ao longo 

comprimento costeiro existente, Portugal é dotado de um grande potencial para conversão de 

energias das ondas em electricidade. No entanto, o potencial para a instalação de dispositivos 

que se destinam à exploração do recurso energético das ondas não se refere somente á 

energia disponível para ser convertida em electricidade. Além deste factor, é necessário 

avaliar também os aspectos ambientais, as actividades de pesca, a navegabilidade de veículos 

marítimos e o acesso à rede eléctrica junto à costa. Deste modo, apesar de existência de uma 
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longa costa, nem toda poderá ser viável à implementação de sistemas de conversão, 

condicionando assim as zonas com potencial para sua instalação. No sumário executivo 

elaborado em 2004 pelo Centro de Energia das Ondas [16, 20] é apresentado um estudo 

efectuado ao potencial da costa marítima Portuguesa tendo em conta os factores 

condicionantes anteriormente referidos.  

2.2.1. Condicionantes ambientais  

Estima-se que o impacto ambiental causado pela exploração da energia das ondas seja baixo 

em zonas com batimétricas entre 50 e 80 m, de acordo com estudos efectuados em sistemas 

piloto de conversão da energia das ondas [16]. Descrições mais detalhadas sobre o impacto 

ambiental estimado para os sistemas de conversão de energia das ondas encontram-se em 

[20-22].  

Reservas Naturais  

A localização das áreas protegidas que visam a protecção da fauna e flora marinha, de modo 

a assegurar a sua biodiversidade, não devem ser afectadas pela exploração de energia das 

ondas. Em [20] são identificadas três áreas protegidas em águas com 50 m de profundidade 

sendo elas a Reserva Natural das Berlengas, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa 

Vicentina. 

Existem outras zonas que não atingem a batimétrica dos 50 m mas que podem ser afectadas 

pela passagem de cabos eléctricos para costa. Estas zonas são a Reserva Natural da Arrábida, 

a Paisagem protegida do Litoral de Esposende, a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, o 

Parque Natural de Sintra-Cascais e a Paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da 

Caparica. O impacto ambiental associado à implementação de sistemas de energia de ondas 

pode não ser admissível em determinadas zonas marítimas. A operação destes sistemas pode 

induzir efeitos indesejados no ambiente, tornando a sua utilização não adequada. 

Ruído 

O ruído oriundo do movimento relativo das componentes mecânicas e electromagnéticas dos 

dispositivos de conversão poderá originar o afastamento da fauna marítima existente na zona 

circundante, ou incomodar a população caso este ruído se propague até à costa. Segundo 

[20], em zonas afastadas da costa (offshore), o último aspecto não acontece. No entanto, 

como o som percorre maiores distâncias debaixo de água, este poderá causar implicações nos 

sistemas de navegação e comunicação de mamíferos marinhos, caso o ruído seja emitido na 

frequência perceptível por estes animais (baixa frequência) [22]. Prevê-se que ruído com 

consequências mais significativas será emitido durante a instalação dos dispositivos. No 



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

Enquadramento 

 

8 

 

entanto, este caso será de duração limitada causando apenas impactos temporário, podendo 

ser posteriormente restabelecida a ordem natural do habitat circundante. 

Impacto visuais 

Este tipo de impacto surge apenas do ponto de vista paisagístico cuja importância depende 

apenas da aceitação ou descontentamento da população. É evidente que o impacto visual de 

sistemas afastados da costa (offshore) é reduzido, não só por estarem distantes da costa, 

como também por serem submersos ou semi-submersos tornando, assim, a sua visibilidade 

quase imperceptível. O mesmo já não acontece em sistemas costeiros que, devido à sua 

dimensão, podem causar grande desagrado visual para a população, sendo necessário 

ponderar este aspecto durante a fase de projecto. Os sistemas de energia das ondas têm um 

impacto visual muito menos significativo do que o impacto causado pelas turbinas eólicas, 

sendo esta última uma tecnologia já bastante utilizada por todo o país com uma potência 

instalada considerável. Assim conclui-se que o impacte visual não será uma grande 

contrapartida em projectos de sistemas energia das ondas, principalmente para sistemas 

afastados da costa [20].  

Perturbação do meio envolvente 

Além das poluições sonora e visual subjacente aos sistemas de energia das ondas, a estes 

estão associados outros tipos de impactes ambientais como as emissões de poluentes e a 

perturbação do meio envolvente devido à estrutura do sistema. Segundo [21, 22], a presença 

de sistemas de conversão de energia das ondas poderá interferir na hidrodinâmica do oceano, 

influenciando as correntes marítimas incidentes e o regime das marés. Estas consequências 

poderão alterar a biodiversidade do local afectando a cadeia alimentar de várias espécies do 

meio marinho. No entanto, estas perturbações são mais evidentes para estruturas fixas do 

que para estruturas flutuantes [2, 22].  

A presença destes sistemas no meio marítimo também induz impactos positivos. Na sua 

interacção com o meio marinho, as estruturas dos sistemas de conversão representam recifes 

artificiais, criando assim novos habitats que permitem aumentar a biodiversidades do meio 

envolvente. É uma aspecto positivo, apesar da presença de recifes artificiais poder dificultar 

a pesca nessa zona [22]. A incrustação destes organismos marítimos às estruturas aceleram o 

processos de corrosão das mesmas. As medidas normalmente empregues para evitar esta 

situação consistem na aplicação de tintas anti-corrosão, as quais necessitam de algum 

cuidado de modo a não contaminar o meio marítimo [2].  

Quanto às emissões de poluentes para o meio ambiente associadas aos sistemas aos sistemas 

de conversão de energia das ondas, estas não são produzidas durante a conversão de energia 
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das ondas em energia eléctrica. Contudo, durante a construção, instalação e manutenção dos 

dispositivos, ocorrem emissões de gases com efeito de estufa para o ambiente, distribuídas 

por várias etapas do seu processo, cujas quantidades são significativas. Como indicado por [2, 

22] estas etapas são: 

• extracção e movimentação de terras (em sistemas costeiros); 

• processamento de materiais; 

• produção e transporte de componentes; 

• construção e modo operatório do dispositivo; 

• desmantelamento; 

• tratamento dos resíduos resultantes. 

No entanto, as emissões de gases com efeito de estufa associadas à tecnologia das ondas 

mostram ser muito reduzidas quando comparadas com outras tecnologias convencionais de 

produção de energia eléctrica, tendo apenas emissões ligeiramente superiores às tecnologias 

eólica e mini-hídrica como indicado em [21]. 

A Tabela 2.2 apresenta os possíveis impactos e respectivas medidas de minimização 

associadas ao processo de construção e instalação dos sistemas de conversão de energia das 

ondas. 

Tabela 2.2 Possíveis impactes na fase de Construção e Instalação [2]. 

Construção e Instalação 

Operação Possíveis Impactes Medidas de minimização 

Instalação de 
cabos submarinos 

Efeitos semelhantes nas turbinas eólicas 
offshore: perturbação (temporária) de 
alguns habitats nas imediações do cabo 

Evitar a colocação de cabos submarinos 
em zonas referenciadas 

Instalação de 
cabos na costa 

Efeitos semelhantes nas turbinas eólicas 
offshore: perturbação (temporária) de 
alguns habitats nas imediações do cabo 

Evitar a colocação de dispositivos e 
toda a sua estrutura envolvente em 

zonas referenciadas 

Instalação do 
sistema de 
amarração 

Efeitos semelhantes na amarração de 
navios: perturbação (temporária) de 

alguns habitats 

Evitar a colocação de blocos de 
amarração (âncoras) em zonas 

referenciadas 

Construção do 
dispositivo 

Impactos diversos (visuais, ruído, …) Sempre que possível evitar a 
construção do dispositivo no local 

Tráfego marítimo 
durante a 
instalação 

Aumento do tráfego marítimo durante a 
instalação de dispositivos não costeiros, o 
que pode afectar uma gama variada de 

espécies 

Evitar a instalação de dispositivos em 
períodos relevantes para as espécies 
locais (migrações, períodos de 

descanso, …) 
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2.2.2. Navegabilidade 

Os dispositivos de energia das ondas podem criar problemas de navegação para navios, uma 

vez que podem não ser detectados pela tripulação levando  à sua colisão com os dispositivos. 

De modo a minimizar este tipo de acidentes, [22] sugere-se o mapeamento da posição dos 

dispositivos e a criação de corredores de navegação em parques onde a quantidade de 

dispositivos seja considerável.  

2.2.3. Acesso à rede eléctrica 

A existência de pontos de ligação à rede eléctrica junto à costa é uma condição necessária 

para a instalação de sistemas de conversão de energia das ondas [20]. Caso não hajam pontos 

de ligação à rede eléctrica junto à costa, os custos adicionais associados à instalação dos 

meios de transmissão de energia eléctrica poderão tornar a implementação dos sistemas 

muito mais onerosa, tornando-a menos viável a nível económico. Na costa litoral Portuguesa 

verificam-se os maiores consumos de energia eléctrica devido à elevada densidade 

populacional. Esta zona, devido à tecnologia presente para satisfazer o consumo, oferece as 

condições necessárias para interligação dos sistemas de conversão de energia das ondas com a  

rede eléctrica Portuguesa [17]. 

2.2.4. Condições geológicas do fundo do oceano 

A constituição mineralógica do fundo do mar é relevante, uma vez que condiciona a atracação 

dos sistemas de conversão de energia das ondas, assim como os cabos eléctricos que 

interligam estes dispositivos com os postos de recepção na costa. Em [20] é feita a 

caracterização do fundo do oceano em zonas cuja profundidade está compreendida entre 50 e 

80 metros. Um estudo geológico preliminar da costa Portuguesa foi solicitado pelo Centro de 

Energia das Ondas ao Instituto Geológico e Mineiro a fim de efectuar a dita caracterização. Na 

Figura 2.2 encontra-se a caracterização esquemática dos resultados obtidos para as zonas 

indicadas.  

Nesse estudo, conclui-se que nas batimétricas entre 50 e 80 metros predominam fundos com 

areia. No entanto, as zonas de Peniche, Cabo da Roca, Cabo Espichel e alguns locais entre 

Sines e Lagos são constituídas por fundos muito rochosos. Os fundos rochosos oferecem 

dificuldades à colocação de cabos eléctricos, necessitando estes de ter um revestimento 

metálico, levando assim a maiores custos de instalação [20].    
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Figura 2.2 Representação esquemática da constituição dos fundos oceânicos da costa portuguesa 
na batimétrica dos 50 metros. [20] 

2.2.5. Zonas com potencial de utilização 

Tendo em conta os conflitos entre os sistemas de conversão de energia das ondas e os 

factores condicionantes anteriormente referidos, como resultado do estudo efectuado em 

[16, 20], foram definidas as zonas com potencial para instalação dos sistemas. As zonas estão 

indicadas na Tabela 2.3, agrupadas consoante o nível de prioridade. As zonas indicadas 

somam um distância costeira total de 335 km, da qual 20% é reservada às actividades de 

pesca. Na Figura 2.3 encontra-se o mapa das zonas de conflito e das zonas de concessão 

propostas. 

 

Tabela 2.3 Zonas com grande potencial de utilização e possível uso para a instalação de parques 
de energia das ondas. [16] 

Zona Localização Comprimento Profundidade 

a. Zonas Prioritárias (Sem interferência significativa com outros usos) 

1 Entre Caminha e Viana do Castelo 8 km 50 m 

2 Entre Viana do Castelo e Póvoa de Varzim 38 km 50 m 

3 Entre Aveiro e Figueira da Foz 24 km 50 m 

4 Entre Figueira da Foz e Nazaré 46 km 50 m 

5 Entre Nazaré e Peniche 22 km 50 m 

6 Entre Peniche e Cascais 71 km 50 m 

7 Entre Sesimbra e Sines 28 km 60 – 80 m 

b. Zonas de segunda prioridade (Possíveis conflitos de usos com a pesca de arrasto) 

8 Entre Douro e Aveiro 16 km 50 m 
c. Zonas de segunda fase (Sem conflitos de usos, mas com eventuais dificuldades de ligação à rede 
eléctrica) 
9 Entre Sines e Sagres 82 km 60 – 80 m 
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Figura 2.3 Zonas potencialmente utilizáveis e possíveis áreas de concessão para parques de 
energia das ondas na costa ocidental portuguesa. [16]  

2.3. O desenvolvimento em Portugal 

A atractividade da energia das ondas para Portugal deve-se não só ao seu potencial 

energético como também ao potencial socio-económico subjacente à exploração deste 

recurso. A economia tradicional marítima tem vindo a perder vitalidade de uma forma 

sistemática, na qual se tem verificado uma repetição de fracassos na concretização de 

estratégias para sua modernização e competitividade global [23]. Deste modo, verifica-se 

uma óptima possibilidade de Portugal se afirmar relativamente à economia marítima, 

recorrendo à exploração do recurso energético presente nas ondas do oceano. Citando a 

afirmação de António Sarmento ao Semanário Económico em Novembro de 2005, "Portugal 

pode dominar 10% do mercado mundial de equipamentos para gerar electricidade a partir das 
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ondas, calculado em 325 mil milhões de euros, se souber aproveitar as oportunidades". A 

exploração da energia das ondas infere uma oportunidade de desenvolvimento para várias 

áreas económicas e científicas, prevendo-se a criação de sete mil novos postos de trabalho e 

um mercado nacional de cinco mil milhões de euros [17].  

O governo Português tem vindo a revelar interesse em energias alternativas, nomeadamente 

renováveis. Este interesse reflecte-se na estratégia nacional adoptada pelo governo para 

energias renováveis, na qual são estabelecidos valores de potência instalada a atingir até ao 

ano de 2020 sendo o limite, no caso da energia das ondas, de 250 MW. Para atingir esta 

capacidade foi definida uma zona piloto dedicada à instalação e estudo de dispositivos 

comerciais e não comerciais de energia das ondas (Figura 2.4). A zona piloto situa-se perto de 

São Pedro de Moel, 120 km a norte de Lisboa. Possui uma área marítima de 320 km2 na qual a 

profundidade da água varia entre 30 e 90 m [15]. A criação da zona piloto destina-se a 

auxiliar o desenvolvimento e optimização de sistemas para a conversão da energia de ondas 

em energia eléctrica . 

 

Figura 2.4 Zona Piloto Portuguesa. 

O interesse na energia das ondas surgiu no Instituto Superior Técnico das Universidade de 

Lisboa (IST) que se dedicou à investigação e desenvolvimento de sistemas para a conversão de 

energia das ondas. Esta acção iniciou-se em 1978 levando Portugal a ser um dos pioneiros 

deste tipo de tecnologia. A actividade iniciou-se pelo desenvolvimento de métodos analíticos 

que permitissem a análise de sistemas de aproveitamento da energia das ondas do tipo de 

coluna de água oscilante (CAO). Mais tarde, em 1983, surgiu um grupo do Instituto Nacional 
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de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) destinado a estudar o recurso energético das 

ondas do mar. Este grupo juntou-se ao já existente do IST, formando uma equipa de 

investigação e desenvolvimento que ainda perdura desde então [2]. O grupo de investigação 

IST/INETI liderou a construção da central de CAO com 0,4 MW na ilha do Pico, Açores, em 

1998-2000 a qual foi financiada pela UE e apoiada pelas empresas Profabril, EFACEC, 

Electricidade dos Açores e Electricidade de Portugal. O mesmo grupo também colaborou na 

construção da central CAO LIMPET na Escócia e na central Archimedes Wave Swing (AWS), 

instalada em Póvoa de Varzim [2, 20]. Devido a estas actividades decorridas no país, em 2003 

foi criado o Centro de Energia das Ondas (Wave Energy Centre), uma organização privada sem 

fins lucrativos destinada a apoiar e a promover a cooperação entre companhias e instituições 

no desenvolvimento e implementação de tecnologias de conversão de energia da ondas em 

energia útil. Além dos grupos de investigação, existem várias empresas envolvidas no 

desenvolvimento desta tecnologia como a Kymaner, a Martifer, a EFACEC, a EDP, a ENEÒLICA, 

a GENERG, a GALP ENERGIA, a TECNEIRA e a REN. A nível de sistemas de conversão existentes 

à escala real, existem os já mencionados Pico OWC e AWS, o Pelamis, o WaveRoller, o 

Powerbuoy e o Wavebob. Os últimos três sistemas foram financiados pela UE para 

demonstração dos sistemas à escala real e ligados à rede eléctrica [15]. 

2.4. Perspectivas futuras 

A energia das ondas poderá ter uma grande impacto em Portugal contribuindo fortemente 

para a sua economia e independência energética a partir de energias renováveis. O interesse 

na energia das ondas tem-se vindo a verificar a nível internacional, em que várias empresas 

começam a investir na extracção de energia das ondas [2]. Por já ter cerca de 30 anos de 

experiência em investigação e desenvolvimento nesta área, assim como em protótipos 

construídos e tendo ainda condições marítimas favoráveis para a sua exploração, Portugal 

poderá angariar futuros investimentos das várias empresas interessadas na energia das ondas. 

No entanto, apesar da sua atractividade em muitos aspectos, a tecnologia existente 

apresenta ainda muitas ineficiências técnicas, principalmente na resistência dos sistemas de 

conversão à severidade das ondas do oceano. O facto de ser uma tecnologia emergente e 

ainda em desenvolvimento torna-a também num investimento de risco. Portanto, 

futuramente mais esforços devem ser imprimidos na optimização dos dispositivos para tornar 

esta tecnologia rentável e fiável, colocando Portugal como um país alvo para o investimento 

de entidades internacionais na energia das ondas.   

2.5. Classificação das tecnologias existentes 

Os dispositivos existentes para aproveitamento de energia das ondas do oceano são inúmeros, 

existindo cerca de 1000 técnicas de extracção de energia patenteadas por todo o mundo [18]. 

As várias tecnologias de conversão que acabaram por ser desenvolvidas ao longo do tempo 
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não apresentam nenhuma concorrência entre si. No entanto, este facto poderá ser alterado 

futuramente devido ao crescente interesse revelado por empresas e instituições na conversão 

de energia das ondas, podendo-se deste modo, promover novas tecnologias de conversão [2]. 

Apesar da existência de uma grande variedade de dispositivos de conversão de energia das 

ondas, estes são classificados num reduzido número de grupos básicos. No entanto, os 

dispositivos podem ser classificados por diferentes critérios implicando diferentes classes de 

agrupamentos. Os dispositivos podem ser classificados consoante a técnica de extracção de 

energia das ondas do oceano, tal como se descreve: 

• Coluna de água oscilante, CAO ("OWC - Oscillating Water Column") 

• Corpos oscilantes ("Oscillating Bodies") 

• Galgamento ("Overtopping Devices")  

Atendendo aos dispositivos de corpos flutuantes, estes podem ser subclassificados consoante a 

colocação da estrutura relativamente à direcção incidente ou devido ao tipo de movimento 

do dispositivo face às ondas incidentes (Figura 2.5). Para o primeiro caso, segundo [4] os 

dispositivos podem ser classificados como: 

• Absorção pontual ("Point absorber")  

• Terminais ("Terminator") 

• Atenuador ("Attenuator") 

 

Figura 2.5 Classificação dos dispositivos segundo a sua colocação. 

Segundo o movimento do dispositivo face às ondas incidentes, este pode ser classificado 

como: 

• Dispositivo de Elevação ("Heaving device") 

• Dispositivo Progressivo ("Surge device") 

• Dispositivo de arefagem ("Picthing device") 

Uma classificação alternativa pode também ser abordada para os dispositivos em geral. Estes 

podem ser classificados como sistemas de primeira geração, segunda geração e terceira 

geração. Estas três categorias não são mutuamente exclusivas partilhando características 
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comuns. Os critérios adjacentes a este tipo de classificação podem ser encontrados em [24]. 

A tecnologia de conversão de ondas à qual se destina o gerador a dimensionar nesta 

dissertação é um sistema com corpo flutuante, de absorção pontual e de movimento vertical 

(elevação) face às ondas incidentes 

No Anexo A desta dissertação encontra-se a descrição do principio de funcionamento dos 

vários tipos de sistemas de conversão, sendo adoptada como classificação principal a técnica 

de extracção de cada sistema. Para cada grupo são indicadas as principais tecnologias 

existentes. A descrição dos princípios de funcionamento assim com das tecnologias é feita 

com base em [2, 3, 18, 20, 24-28]. 
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3. Energia das ondas 

 

Introdução 
A formação de ondas deve-se a uma manifestação de forças verticais que actuam na água com 

tendência a deformá-la contra a acção da gravidade e contra a sua tensão superficial. Assim 

que deformação ocorre, a força gravítica e a tensão superficial actuam de modo a 

restabelecer a superfície da água para a sua posição de equilíbrio. Durante este processo, a 

inércia subjacente à massa de água faz com que a sua superfície ultrapasse a posição de 

equilíbrio estabelecendo, deste modo, um movimento oscilatório a nível superficial. Esta 

oscilação perturba as massas de água adjacentes, implicando a propagação frontal de uma 

onda. À medida que a onda se propaga, o seu movimento oscilatório permanece devido à 

interacção da força gravíticas com a inércia das massas de água [29, 30]. Subjacente às ondas 

do mar existe uma elevada quantidade de energia que pode ser convertida noutras formas de 

energia passíveis de serem utilizadas. A conversão é conseguida através de sistemas cujas 

características são adequadas para o tipo de ondas das quais se pretende extrair energia. 

Neste capítulo são mencionados os vários tipos de onda assim como a sua origem. É feita a 

caracterização das ondas em estudo assim como a abordagem à teoria linear que rege os 

princípios básicos da hidrodinâmica das ondas e permite determinar os parâmetros relevantes 

para a conversão da energia das ondas. Finalmente é descrito e modelado o sistema  de 

conversão de energia das ondas considerado nesta dissertação.  

3.1. Ondas do oceano 

As forças que perturbam o estado de equilíbrio da superfície da água do oceano podem ter 

origem no vento, em actividades sísmicas ocorrentes no fundo do oceano, na passagem de um 

navio ou na atracção gravítica entre a terra e outros corpos celestes como a lua e o sol. 

Consoante o tipo de origem da força perturbadora, as ondas formadas possuem diferentes 

características, nomeadamente diferentes períodos e alturas. As ondas geradas pelo vento 

têm uma altura típica de 3m e o seu período varia entre 1 a 30 s com valores dominantes de 5 

a 15 s para ondas formadas em tempestades marítimas podendo, nesta situação, a altura 

exceder os 6 metros. As ondas provocadas por navios raramente excedem 1 m e possuem um 

períodos de 1 a 3 s. Ondas geradas por actividade sísmica (tsunamis) possuem períodos 

maiores de 5 minutos até 1 hora, com alturas inferiores a 1 m. No entanto, à medida que os 

tsunamis se aproximam da costa, a altura da onda aumenta significativamente, podendo a sua 

altura atingir valores extremamente elevados. As ondas formadas pela atracção gravítica 

entre a terra e a lua são denominadas de marés e têm um período elevado, cujo valor varia 

entre 12 a 24 horas. Longe da costa, este tipo de ondas possui alturas baixas, podendo estas 
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atingir valores superiores a 6 m na costa terrestre. Dos vários tipos de onda mencionados, as 

ondas com origem no vento são as que mais se manifestam na superfície do oceano e as que 

maior consideração merecem do ponto de vista da conversão de energia das ondas [30]. Por 

estas razões será este tipo de onda abordado na presente dissertação. 

A formação de ondas a partir do vento inicia-se quando a velocidade deste aumenta até que o 

seu escoamento junto à superfície livre da água se torne turbulento. Nesta situação, surgem 

flutuações de pressão na superfície da água, causando a deformação desta e gerando 

pequenas ondulações, ondas capilares (Figura 3.1a) . Neste tipo de ondas, a tensão superficial 

é a força dominante, sendo desprezável para a maioria dos problemas de engenharia, devido 

ao seu baixo conteúdo energético. À medida que a velocidade do vento aumenta, o 

escoamento torna-se ainda mais turbulento e as ondas adoptam um perfil sinusoidal devido à 

energia para elas transferida. Devido à simplicidade do seu perfil, estas ondas podem ser 

descritas matematicamente por equações lineares, sendo portanto denominadas de ondas 

lineares (Figura 3.1b). Quando o vento atinge velocidades superiores dá-se um aumento da 

altura e do comprimento das ondas devido ao gradiente de pressão horizontal que resulta da 

separação do escoamento de ar no sotavento da crista da onda. Nesta situação, a onda 

apresenta uma crista afunilada e uma cava ampla, sendo uma descrição mais realista do perfil 

das ondas do oceano o perfil mostrado na Figura 3.1c), o qual revela um comportamento não 

linear [31]. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 3.1 Evolução do perfil das ondas formadas a partir do vento, ondas a) capilares, b) lineares 
e c) não lineares. 
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3.2. Caracterização das ondas do oceano 

As ondas que descrevem um variação sinusoidal ao longo do tempo são denominadas de 

monocromáticas ou harmónicas. Quando este tipo de variação se refere às ondas do oceano, 

estas designam-se de ondas regulares [32] ou lineares como já foi referido. 

Independentemente da variação do perfil ao longo do tempo, as ondas podem deslocar-se 

segundo uma determinada direcção designando-se por ondas progressivas. Neste caso a onda 

é dotada de uma determinada velocidade de propagação. As ondas estacionárias surgem 

quando uma onda é reflectida por um objecto, principalmente uma parede, e começa a 

deslocar-se em sentido contrário. Como as ondas incidente e reflectida apenas diferem no 

sentido da velocidade que é contrário, estas sobrepõem-se e a anulam a sua velocidade, 

permanecendo estacionárias. Apenas as ondas progressivas serão consideradas nesta 

dissertação uma vez que o dispositivo a desenvolver se destina a uma localização longe da 

costa, fora do alcance de ondas estacionárias. 

Apesar do perfil das ondas do oceano não ser sinusoidal, estas podem ser avaliadas com tal 

assumindo que o seu comportamento não linear possa ser desprezado. Assim, as ondas podem 

ser descritas por expressões lineares de modo a simplificar a sua avaliação. Esta análise é 

conhecida por teoria de ondas lineares, teoria de ondas de baixa amplitude ou teoria linear 

de Airy. A última designação deve-se ao facto de a teoria ter sido inicialmente formulada por 

Airy em 1845 [30, 31]. A teoria linear das ondas fornece equações que definem grande parte 

das propriedades cinemáticas e dinâmicas das ondas superficiais cuja previsão destas 

propriedades, se encontra dentro de determinados limites úteis para a maioria de aplicações 

práticas [30]. Apesar de ser uma teoria básica, as propriedades dela derivadas são bastante 

próximas das realmente observadas desde que a  inclinação (H/λ), um parâmetro que será 

definido mais à frente, seja pequena [31]. 

3.3. Teoria linear das ondas 

A teoria linear é confinada à análise bi-dimensional das ondas e é obtida através da 

linearização de equações que definem as condições de fronteira da superfície. Assim, é 

possível derivar expressões matemáticas que descrevam as propriedades hidrodinâmicas das 

ondas do oceano. A teoria linear das ondas é fundamentada assumindo determinados 

pressupostos. Através destes, as condições de fronteira necessárias para a formulação da 

teoria são obtidas e linearizadas. Os pressupostos necessários são especificados por [30] e de 

uma forma sucinta são os seguintes: 

•  A água é homogénea e incompressível e o comprimento da onda é longo o suficiente 

de modo a que as forças de tensão superficial são desprezáveis (i.e., comprimentos 

de onda superiores a 3 cm) 
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• O escoamento é irrotacional. O água não sofre tensões de corte na superfície livre 

(zona de interacção entre o ar e a água) nem no fundo do oceano. Não são 

consideradas outras ondas formadas pelos efeitos do vento e a água escorrega 

livremente no fundo do oceano e em outras superfícies sólidas e fixas. Deste modo, o 

potencial de velocidade deve satisfazer a equação de Laplace (3.1) para um 

escoamento bi-dimensional: 

2 2
2

2 2
0

x z

φ φ∂ ∂
∇ Φ = + =

∂ ∂
 (3.1) 

 
 em que x e z são as coordenadas horizontal e vertical, respectivamente. 

• O fundo do oceano é estacionário, impermeável e horizontal. Portanto, o fundo não 

adiciona, não remove nem reflecte energia às ondas. 

• A pressão ao longo da superfície livre da água é constante sendo desprezável o 

gradiente de pressão aerostático entre a crista e a cava das ondas. 

• A altura das ondas é pequena comparada com o seu comprimento e com a 

profundidade do oceano. 

A formulação da teoria linear das ondas resulta da solução da equação (3.1) apoiando-se em 

três condições de fronteira, duas para a superfície livre e uma para o fundo do oceano. 

As condições de fronteira são: 

a. Condição de fronteira cinemática da superfície (KSBC) – qualquer partícula de água 

que se situe na superfície livre mantém-se nessa superfície, apesar de esta sofrer 

ondulação devido à propagação da onda. 

b. Condição de fronteira dinâmica da superfície (DSBC) – o valor da pressão relativa na 

superfície livre é nulo para qualquer posição e instante de tempo. 

c. Condição de fronteira do fundo do oceano (BBC) – as partículas de água adjacentes ao 

fundo do oceano não atravessam o fundo sólido, ou seja, a componente vertical da 

velocidade destas partículas é nula. 

As propriedades hidrodinâmicas, indicadas neste capítulo, são derivadas da teoria linear das 

ondas. A sua formulação encontra-se fora do âmbito desta dissertação, sendo apenas 

indicadas as expressões matemáticas relevantes e parâmetros físicos associados. A formulação 

da teoria linear das ondas, assim como das expressões dela derivadas, encontra-se detalhada 

em [29-33]. 

As ondas do oceano são caracterizadas por propriedades físicas que permitem a determinação 

das restantes propriedades hidrodinâmicas. O nível de água calma (SWL) representa o nível 
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superfície da água do oceano ausente de ondulação (em condições calmas). O valor da sua 

cota no referencial é cartesiano e é nulo. A profundidade (h) mede a distância entre o fundo 

do oceano e o nível de água calma. A onda é ainda caracterizada por uma altura H (medida 

entre a crista e a cava) e um comprimento de onda λ (medido entre duas cristas 

consecutivas). O deslocamento vertical na superfície da onda η(x,t) é medido em relação ao 

nível de água calma e representa a deslocação da superfície da onda em função do tempo t e 

da distância x Figura 3.2 . A onda move-se a uma velocidade de fase ou celeridade c dada 

por:  

λ
=C
T
 (3.2) 

 

 

Figura 3.2 Notação dos parâmetros físicos bidimensionais para a teoria linear das ondas. 

Na determinação das propriedades hidrodinâmicas das ondas são utilizados alguns parâmetros 

adimensionais que caracterizam a onda, como o número de onda, a frequência angular e a 

inclinação. O número de onda k define a quantidade de ondas por unidade de distância 

segundo o eixo do x. 

π

λ
=
2

k  (3.3) 

 
A frequência angular das ondas ω, ou seja, o número ondas por unidade de tempo é dado por    

2
2 f kC

T

π
ω π= = =  (3.4) 

 
A inclinação da onda é definida como a razão entre a sua altura e o seu comprimento . Este 

parâmetro indica o quanto a onda é afunilada e calcula-se de acordo com:.  

Inclinação da onda 
λ

=
H
 (3.5) 

 
O potencial de velocidade Φ é uma função escalar utilizada em mecânica dos fluidos que 

define o integral do vector velocidade ao longo de uma distância. O vector velocidade pode 
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ser obtido pelo gradiente do potencial de velocidade. Apesar de não ter nenhum sentido 

físico, esta função escalar é utilizada para descrever o comportamento de um fluido 

irrotacional, tendo como vantagem a redução de três variáveis dependentes do vector 

velocidade (up, vp e wp) para apenas uma (Φ) facilitando assim a sua computação . Assim, a 

equação da continuidade pode ser expressa pela equação de Laplace (3.1) a qual já apresenta 

uma solução analítica geral. A teoria linear das ondas é formulada resolvendo equação (3.1) 

com as condições fronteiras apropriadas, cujo procedimento não faz parte do contexto desta 

dissertação, como já foi referido. Através da solução da equação (3.1) é possível derivar o 

potencial de velocidade para a teoria linear das ondas. Este é dado por 

( )
( )

( )ω
ω

 + Φ = −
cosh

sin
2 cosh

a
k z hgH

kx t
kh

 (3.6) 

 
A equação do deslocamento vertical superfície da onda é dada por 

( )η ω= −cos
2
H

kx t  (3.7) 

 
Para a teoria linear das ondas, a frequência angular, o comprimento de onda e a celeridade 

podem ser expressos em função do número de onda pelas seguintes relações: 

( )ω = tanh
a
g k kh

 
(3.8)

     

π
λ

π λ

 
=  

 

2 2
tanh

2
a
g T h

 
(3.9)

     

π

π λ

 
=  

 

2
tanh

2
a
g T h

C
 
(3.10)

 
 

O valor do comprimento de onda não pode ser calculado analiticamente, sendo necessário 

recorrer a processos iterativos de tentativa e erro para obter a solução. 

As relações 3.8-3.10 são conhecidas como a equação da dispersão, uma vez que são diferentes 

configurações da mesma expressão. As ondas do oceano são dispersivas, i.e., num grupo de 

ondas com diferentes períodos ou comprimentos, as ondas mais longas propagam-se a uma 

celeridade superior, dispersando-se das restantes. 

As propriedades hidrodinâmicas das ondas variam consoante a profundidade da zona marítima 

em que se propagam. Esta é caracterizada pela profundidade relativa dada pela razão entre a 

profundidade e o comprimento da onda (h/λ). Tendo em conta este parâmetro adimensional, 

as ondas podem propagar-se em três regiões distintas. 

• Água rasa 

1
<           tanh( )
20

h
kh kh

λ
⇒ ≈  
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• Água intermédia  

1 1 2
< <          tanh( ) tanh( )

20 2
h h

kh
π

λ λ
⇒ ≈  

• Água profunda  

λ
⇒ ≈

1
>          tanh( ) 1
2

h
kh  

Tendo em conta as relações anteriores, em águas profundas, as equações da dispersão (3.8-

3.10) reduzem-se a: 

ω =
a
g k

 
(3.11)

          
λ

π
=

2

2
a
g T

 
(3.12)

          π
=
2
a
g T

C
 
(3.13)

 
 

Neste caso, em que h/ λ >0.5, as ondas não interagem com o fundo do oceano sendo as suas 

características totalmente independentes da profundidade. 

No caso de águas rasas para h/λ <0.05 a celeridade e comprimento de onda já dependem da 

profundidade, ficando: 

2
ag k hω =

 
(3.14)

          
λ =

a
T g h

 
(3.15)

          
=

a
C g h

 
(3.16)

  
3.3.1. Cinemática das partículas 

Segundo a teoria linear, à medida que a onda se propaga, as partículas de água descrevem 

uma trajectória orbital (Figura 3.3). A forma da órbita descrita pela partícula de água varia 

com a profundidade. Para o caso de águas profundas, a órbita é circular, com o diâmetro 

diminuindo à medida que a profundidade aumenta. Para águas intermédias e rasas, a órbita 

toma a forma de uma elipse que se torna mais achatada com o aumento da profundidade 

(Figura 3.4).  

 

Figura 3.3 Trajecto elíptico descrito por uma partícula de água durante a progressão de uma onda 
de acordo com a teoria das ondas.
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a)    b)    c) 

Figura 3.4 Forma do trajecto elíptico para águas a) profundas, b) intermédias e c) rasas.
 

No caso bidimensional, as componentes horizontal e vertical da velocidade, aceleração e 

deslocamento podem ser obtidas a partir do potencial de velocidade derivado da teoria linear 

das ondas. As componentes da velocidade horizontal e vertical das partículas são dadas, 

respectivamente, por : 

( )
( )

( )
cosh

cos
sinhp

k z hH
u kx t

T hd

π
ω

 + = −  (3.17) 

( )
( )

( )
sinh

sin
sinhp

k z hH
w kx t

T hd

π
ω

 + = −  (3.18) 

 
Para as componentes da aceleração tem-se: 

( )
( )

( )
2

2

cosh2
sin

sinhx

k z hH
a kx t

hdT

π
ω

 + = −  (3.19) 

( )
( )

( )
2

2

sinh2
cos

sinhz

k z hH
a kx t

hdT

π
ω

 + = −  (3.20) 

A órbita descrita pela partícula apresenta deslocamentos vertical e horizontal, relativamente 

ao centro, , expressos por: 

( )
( )

( )ζ ω
 +−  = −

cosh
sin

2 sinh

k z hH
kx t

kd
 (3.21) 

( )
( )

( )ε ω
 + = −

cosh
cos

2 sinh

k z hH
kx t

kd
 (3.22) 
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3.3.2. Grupo de ondas 

As propriedades até agora mencionadas referem-se apenas a uma onda regular individual. No 

entanto as ondas propagam-se em grupos de várias ondas individuais. Considerando a hipótese 

de fluido irrotacional, na qual se baseia a teoria linear, os grupos de onda são constituídos por 

ondas regulares sobrepostas formando, neste caso, um padrão irregular (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Grupo de ondas. 

À medida que o grupo de onda se propaga, a ondas regulares frontais vão diminuindo em 

altura, acabando por desaparecer ao mesmo tempo que novas ondas surgem na retaguarda do 

grupo. A celeridade de um grupo de ondas é menor que a celeridade de uma onda regular 

contida no grupo, sendo dada por: 

( )
 

= + 
  

2
1

2 sinh 2g

C kh
C

kh
 (3.23) 

 
Para águas profundas, a expressão dentro de parênteses torna-se igual à unidade. Portanto, 

para um grupo de ondas que se propaga nesta zona, a celeridade do grupo é metade da 

celeridade da onda individual. 

=
2g

C
C  (3.24) 

 
Em águas rasas a celeridade do grupo mantém-se igual à celeridade da onda individual 

ficando: 

=gC C  (3.25) 

 
3.3.3. Campo de pressão  

O campo de pressão originado pelas ondas do oceano é dado por 

( )
( )

( )
ρ

ρ ω
 +

= − + − 
  

cosh
cos

2 cosh
a

a

k h zg H
p g z kx t

kh
 (3.26) 
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em que, no segundo membro da equação, a primeira parcela corresponde à pressão 

hidrostática e a segunda à pressão dinâmica induzida pela aceleração das partículas das 

ondas. Esta equação não é valida para posições da onda acima do nível da de água calma. Em 

águas profundas, a pressão dinâmica anula-se para distâncias superiores a λ/2 abaixo do nível 

da água actuando, neste caso, apenas a pressão hidrostática [30].  

3.3.4. Energia e Potência 

As ondas do oceano representam energia mecânica em transição. Esta energia mecânica 

resulta da soma das energias cinética e potencial das ondas superficiais. Trata-se de uma 

característica fundamental a ser considerada em sistemas de conversão de energia uma vez 

que condiciona o projecto e desempenho do dispositivo de conversão. 

De acordo com a teoria linear das ondas, a energia cinética é dada por: 

ρ λ
=

2

16
a

C

g H L
E  (3.27) 

 
sendo a energia potencial expressa por: 

ρ λ
=

2

16
a

P

g H L
E  (3.28) 

 
que é igual à energia cinética. A energia total contida numa onda fica: 

ρ λ
= + =

2

8
a

C P

g H L
E E E  (3.29) 

 
Torna-se útil expressar a energia por unidade de superfície de área, ou seja, por comprimento 

de onda considerando uma largura unitária. Assim a energia é definida em termos de 

densidade sendo dada por: 

λ

ρ

λ
= =

×

2

1 8
a
g HE

E  (3.30) 

 
Como as ondas do oceano representam energia mecânica em transição, torna-se relevante 

determinar a taxa de transporte de energia na direcção de propagação das ondas, designada 

como fluxo de energia ou potência. O fluxo de energia é determinado pelo produto da força 

induzida no plano normal à direcção de propagação da onda e pela velocidade horizontal das 

partículas de água nesse plano. A força induzida pela onda resulta da pressão dinâmica. 

Derivada da teoria linear das ondas, a expressão para o fluxo de energia associada às ondas 

do oceano é dada por: 
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( )
ρ  

= + 
  

2 2
1

16 sinh 2
a
g H CL kh

P
kh

 (3.31) 

 
Em função da celeridade de grupo, fica: 

ρ
=

2

8
a gg H C L

P  (3.32) 

 
A expressão anterior pode ainda ser expressa em densidade de potência, ou seja, por largura 

de onda ficando: 

λ

ρ
= = =

2

8
a g

w g

g H CP
J E C

L
 (3.33) 

 

3.4. Conversão de energia 

Como já foi referido no Capítulo 2, existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a 

conversão da energia das ondas. O sistema de conversão abordado nesta dissertação converte 

a energia contida nas ondas em energia eléctrica através do accionamento directo do 

gerador. Segundo [2] existem vários conceitos utilizados na conversão de energia por 

accionamento directo envolvendo, a maioria, corpos de absorção pontual acoplados à parte 

móvel do gerador. Os corpos de absorção pontual podem ser submersos ou flutuantes. No caso 

de corpos flutuantes, estes movem-se relativamente a uma estrutura de referência que 

poderá ser também flutuante ou fixa ao fundo do oceano (Figura 3.6a, b, c). Neste último 

tipo de sistema o corpo flutua, essencialmente, devido à força de impulsão e acompanha o 

deslocamento vertical da superfície da água causado pela ondulação da mesma. No caso de 

sistemas submersos, a oscilação vertical da parte móvel relativamente à fixa deve-se à 

pressão causada pela coluna de água que se encontra acima do sistema, a qual varia com a 

ondulação da superfície do oceano (Figura 3.6d). Os dispositivos de conversão de energia por 

accionamento directo linear são caracterizados por baixas velocidades de operação e grandes 

forças de reacção. Quando surgiu o conceito, estes sistemas eram considerados pesados e 

ineficientes. No entanto, o avanço de electrónica de potência e de sistemas de controlo, 

assim como a evolução de materiais magnéticos, modificou drasticamente as condições de 

utilização de geradores lineares, tornando-os apropriados para aplicações de conversão 

energética. Assim, como dispensam de mecanismos intermédios de conversão, os geradores 

lineares permitem o accionamento directo e reduzem a complexidade mecânica do sistema 

tornando-se os mecanismos mais adequados para a conversão de energia em sistemas de 

absorção pontual [2].  



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

Energia das ondas 

 

28 

 

 
Figura 3.6  Diferentes conceitos de conversão de energia das ondas por accionamento directo 
utilizando geradores lineares a) Absorção pontual com o fundo do oceano como sistema referência, b) 
absorção pontual com estrutura flutuante como referência, c) absorção pontual com placa de 
amortecimento submersa como sistema de referência, d) reservatório de gás submerso com o fundo do 
oceano como referência. [2] 

3.4.1. Sistema de absorção pontual 

O sistema de absorção pontual abordado nesta dissertação, e ao qual o gerador linear de 

relutância variável se destina, utiliza o conceito ilustrado na Figura 3.6a, ou seja, será um 

corpo flutuante com o fundo do oceano como referência. A configuração básica deste sistema 

inclui um corpo flutuante, um mecanismo de extracção de potência (gerador) que é designado 

por vários autores de "power take off" segundo a nomenclatura inglesa, um meio físico que 

permite o acoplamento entre o corpo flutuante e o secundário do gerador (geralmente uma 

corda) e uma mola de retorno acoplada directamente ao secundário. Esta última componente 

tem o propósito de auxiliar o sistema corpo/secundário na sua oscilação. Este conceito é 

utilizado no dispositivo de absorção pontual desenvolvido pela Universidade de Uppsala, 

Suécia em 2006 [2]. Em [10, 34-37] o mesmo conceito é abordado. 

 

Figura 3.7 Configuração básica de um sistema de absorção pontual. 
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3.4.2. Energia absorvida pelo corpo flutuante  

O corpo flutuante de um sistema de absorção pontual é responsável pela extracção da energia 

das ondas para que esta possa ser convertida em energia eléctrica pelo gerador. Considerando 

um corpo cilíndrico, para que um sistema seja considerado de absorção pontual, o corpo 

flutuante tem que verificar a seguinte condição [31, 32]: 

1ka <<  (3.34) 
 
em que k é o número de onda e a o raio do corpo cilíndrico. Esta condição indica que as 

dimensões do corpo flutuante deverão ser muito inferiores ao comprimento da onda 

incidente. O corpo flutuante deste sistema tem apenas uma liberdade de movimento, sendo 

este vertical, ou seja, de elevação. Quando uma onda interage com um corpo oscilante, esta 

é modificada devido aos fenómenos de radiação e difracção consequentes da interacção entre 

estes  [31, 32, 38]. No caso de um corpo de absorção pontual, em que as suas dimensões são 

muito inferiores ao comprimento da onda incidente, o fenómeno de difracção não tem 

qualquer influência significativa, podendo ser desprezado. Deste modo, a natureza da 

difracção não será abordada nesta dissertação sendo considerado apenas o fenómeno de 

radiação. Este último dá-se quando um corpo flutuante em oscilação na água gera ondas 

devido ao seu movimento periódico. Estas ondas dizem-se ser radiadas do corpo e afastam-se 

à medida que se propagam. Quando estas ondas são geradas, surgem forças de reacção que 

actuam no corpo flutuante. As forças de reacção resultantes da radiação contrariam a força 

de excitação causada pela onda, induzindo perdas energéticas e um amortecimento da 

oscilação do corpo. [31, 32]. Apenas parte da energia contida nas ondas superficiais do 

oceano pode ser absorvida por corpos oscilantes. Para que um dispositivo possa extrair 

energia das ondas, este deve gerar uma onda que interfira destrutivamente com a onda 

incidente [39]. Assim, um dispositivo que seja um bom absorvedor de ondas deve ser também 

um bom gerador de ondas [32, 39]. Segundo [32], um dispositivo de absorção pontual, cuja 

geometria do corpo oscilante seja axissimétrica, só pode absorver 50% da energia contida nas 

ondas incidentes. Metade da energia incidente é absorvida, sendo a outra metade radiada. Na 

mesma obra [32] é definido um limite superior para a razão entre a potência e o volume do 

corpo flutuante tendo em conta a maximização da energia absorvida por este. A expressão 

que define este limite é: 

πρ
<

4
a
g HP

V T
 (3.35) 

 
A energia absorvida por um corpo oscilante será sempre inferior ao valor estabelecido por 

esta desigualdade.   
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A utilização de um corpo axissimétrico para absorção da energia das ondas, cuja largura é 

muito inferior ao comprimento de onda, é uma técnica de concentração de ondas e é descrita 

por [38] como o "efeito de antena". Este termo deve-se ao facto de o corpo absorver energia 

através da interferência das ondas radiadas com as ondas incidentes. Como o corpo é 

axissimétrico, as ondas são radiadas permitindo a absorção de energia de ondas provenientes 

de todas as direcções. Assim, as ondas são concentradas no corpo flutuante, fenómeno 

semelhante ao das  ondas rádio incidentes numa antena sintonizada (de onde surge o termo 

"efeito antena") [32, 38].  

Considerando um dispositivo de absorção pontual com um corpo flutuante axissimétrico, a 

potência óptima que pode ser absorvida por este corpo é dada por [32], sendo: 

w
opt

J
P

k
=  (3.36) 

 
Este valor corresponde à potência absorvida pelo corpo em condições óptimas de operação, 

desprezando as perdas de transmissão de energia entre o corpo e o mecanismo de extracção 

de potência (gerador). Estas condições implicam que o ângulo de fase entre a força induzida 

pela onda no corpo e o deslocamento vertical seja de 90º. Para isso o sistema oscilante deve 

encontrar-se em ressonância com a onda incidente, ou seja, a sua frequência natural deve 

igualar a frequência da onda incidente. Através da razão entre a potência óptima absorvida e 

a potência disponível na onda incidente, é definido um parâmetro indicador da eficiência 

máxima de absorção de um corpo flutuante pontual, sendo indicado em [31, 32] e dado por:   

=
opt

abs

P
w

P
 (3.37) 

 
Este parâmetro é designado por largura de absorção ou largura de captura. Em [2], para 

corpos flutuantes axissimétricos, é definido um valor máximo para a largura de absorção, 

sendo:  

λ

π
=
2absw  (3.38) 

 
3.4.3. Interacção entre as ondas e o corpo flutuante 

O movimento do sistema de conversão de energia das ondas em questão tem apenas um grau 

de liberdade, segundo a direcção vertical. Quando uma onda incidente interage com o corpo 

flutuante, este sofre uma força vertical que provoca a elevação do corpo assim como das 

partes móveis a este acopladas. Deste modo, pela força induzida ao longo do deslocamento 

vertical é transmitida energia ao corpo flutuante pelas ondas. A taxa de transferência desta 

energia é condicionada pela velocidade vertical do corpo, a qual é consequência da 
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frequência de oscilação das ondas. Sabendo a amplitude de oscilação e a frequência da onda 

incidente, a velocidade máxima do corpo flutuante e consequentemente da parte móvel do 

gerador, é [38]: 

ω=v Z  (3.39) 
 
O movimento oscilatório do corpo flutuante causa perturbações na quantidade água a ele 

adjacente. Esta quantidade de água acompanha o movimento do corpo tornando-se numa 

massa e devido à sua massa específica não pode ser desprezada, tornando-se numa massa 

adicional que influenciará a frequência natural do sistema. A massa adicional (aw) e a 

frequência natural do sistema (ωn) são dadas em [31] e calculam-se por: 

ρπ γ
   

= − +    −    

3 ln
8( ) 2 2w

a a ka
a a

h d h
 (3.40) 

 

 
 Na expressão (3.41), o termo ρgaApc refere-se ao amortecimento hidrostático enquanto que ks 

representa o amortecimento causado pela mola. Torna-se útil determinar a frequência 

natural da parte oscilante do dispositivo uma vez que o corpo flutuante atinge máxima 

absorção de energia quando a sua frequência natural de oscilação iguala a frequência da onda 

incidente. Assim, sabendo ambas as frequências pode-se avaliar se o sistema opera dentro 

condições óptimas de funcionamento.  

Da potência disponível nas ondas, apenas parte é transferida pelo corpo para o gerador. 

Devido ao fenómeno de radiação e aos efeitos viscosos da água do mar, parte da energia 

disponível é perdida limitando a energia útil para conversão. Portanto, segundo [31, 32, 38], 

desprezando as perdas de energia em componentes mecânicos, a potência útil absorvida, 

disponível para o gerador é: 

= − −
u w r v
P P P P  (3.42) 

 
em que Pw é associada à força induzida pela onda, Pr é a potência radiada e Pv a perda de 

potência devido aos efeitos viscosos. Como indicado em [36], a utilização prática de 

conversão de energia demonstra que apenas 20% da densidade energia disponível na onda é 

efectivamente aproveitada pelo corpo. Deste modo, a potência útil absorvida por um corpo 

cilíndrico é dada por: 

= × ×0,2
u w c
P J d  (3.43) 

 
em que dc é o diâmetro do corpo flutuante. 

ρπ
ω

+
= =

+

2 a pc s

n

n w

g A k

T m a
 (3.41) 
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4. Gerador de relutância variável comutado 

 

Introdução 
O gerador linear de relutância variável comutado possui a mesma configuração estrutural e 

electrónica de potência que o actuador linear de relutância variável comutado. Na verdade, o 

conceito de gerador e o conceito de actuador são dois modos de funcionamento da mesma 

máquina, a máquina de relutância variável comutada, que diferem entre si na estratégia de 

controlo. Como actuador, a máquina de relutância desenvolve uma força linear em 

consequência da sua parte móvel ocupar sequencialmente as posições de mínima relutância, 

que se trata de um fenómeno subjacente aos circuitos magnéticos que tendem a reestruturar-

se de modo a reduzir a sua relutância. Em regime  gerador, ao ser aplicada uma força externa 

à parte móvel da máquina, esta tenderá a deslocar-se para posições de máxima relutância, 

reduzindo assim o fluxo magnético. Como consequência, em oposição à diminuição do fluxo 

magnético é gerada uma corrente eléctrica nos enrolamentos de excitação, a qual é entregue 

a uma carga. Este tipo de máquinas é caracterizado por apresentar saliências em ambas as 

partes, móvel e fixa, e pela ausência de magnetos permanentes, existindo apenas 

enrolamentos de excitação numa das partes. São também caracterizadas por operarem dentro 

de uma vasta gama de valores para a densidade de fluxo magnético atingindo, em algumas 

posições relativas, a saturação do núcleo ferro-magnético. Por esta razão, apresentam 

características altamente não lineares que se manifestam através das curvas de magnetização 

da máquina. A estrutura da máquina linear de relutância variável pode ser plana ou tubular, 

sendo a última adoptada para o gerador cujo dimensionamento é principal objecto desta 

dissertação. A literatura associada a este tipo de máquinas é muito escassa, sendo de 

referência a obra publicada por Boldea e Nasar [40]. Outros trabalhos que envolvem o estudo 

deste tipo de máquinas lineares focam-se no funcionamento como actuador [41, 42]. A nível 

de geração de electricidade a partir de máquinas lineares de relutância variável, a 

bibliografia existente diz respeito  apenas aos geradores rotativos [43-53], tendo sido 

encontrado apenas dois estudos referentes a geradores lineares de topologia plana [14, 54] e 

nenhum para topologia tubular. Como a máquina linear é homóloga da máquina rotativa de 

relutância variável comutada, ambas partilham os mesmo fenómenos electromagnéticos 

diferindo apenas na sua estrutura e direcção das forças envolvidas. Deste modo os princípios 

físicos das máquinas rotativas de relutância variável comutadas podem ser adaptados às 

máquinas lineares. Contudo, apesar de partilharem os mesmos princípios de funcionamento, 

não partilham os mesmos efeitos de saturação, que se manifestam de modo diferente para os 

dois tipos de máquinas, assim como não se verifica a mesma simetria geométrica e 

magnética. Relativamente a geradores lineares de topologia tubular apenas foram 
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encontradas referências a máquinas que fazem uso de magnetos permanentes [4-12, 55-58], o 

que demonstra a não existência de geradores lineares relutância variável comutados, máquina 

que se pretende dimensionar nesta dissertação. Neste capítulo é feita a abordagem aos 

princípios de conversão electromagnética que regem as máquinas rotativas de relutância 

variável. De seguida é descrita a máquina linear e a sua relação com a máquina rotativa. Por 

fim são explicados os princípios de geração eléctrica através de uma máquina de relutância 

variável comutada. 

4.1. Princípios de conversão electromagnética 

A máquina de relutância variável comutada (MRVC) além de motor, pode também funcionar 

como gerador alterando apenas os ângulos de disparo na sua estratégia de controlo [52]. 

Deste modo, como os modos de operação da máquina não dependem da sua estrutura física, 

os princípios de conversão electromagnética da máquina são os mesmos para ambos. Para a 

descrição destes princípios, será considerado uma MRVC rotativa de 6/4 pólos salientes, ou 

seja, seis pólos no estator e quatro pólos no rotor, proposto por [59]. Considera-se que o 

motor possui três fases, e cada fase contém dois enrolamentos ligados em série e colocados 

em pólos diametralmente opostos no estator. A excitação das fases é feita de um modo 

sucessivo implicando que cada uma delas funcione independentemente das restantes. Devido 

à configuração de pólos salientes, a variação da distância relativa entre os pólos estatóricos e 

rotóricos possibilita a variação de relutância do circuito magnético e consequentemente a sua 

indutância própria, fenómeno que caracteriza este tipo de máquinas eléctricas. Assim, para 

cada fase, o motor opera entre dois limites de indutância definidos por duas posições do 

rotor, a posição de alinhamento e a de não alinhamento [60]. 

      

 a)                                         b) 

Figura 4.1 Esquema da posição do motor de relutância variável na a) posição de alinhamento e b) 
não alinhamento. 

Posição de alinhamento  

Considerando a fase 1 excitada, a posição de alinhamento surge quando qualquer par de pólos 

do rotor se encontra totalmente alinhado com o par de pólos do estator correspondente à 

fase excitada (1-1') (Figura 4.1a). Nesta configuração, o circuito magnético definido pelo 

1 1' 1 1'
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rotor e estator situa-se na posição de relutância mínima atingindo, por consequência, o seu 

valor máximo de indutância. Caso o rotor sofra algum deslocamento rotacional em qualquer 

direcção afastando-se do alinhamento, surgirá uma força tangencial nos seus pólos 

traduzindo-se num binário mecânico no veio que restituirá o rotor para a posição de 

relutância mínima.   

Posição de não alinhamento 

A posição de não alinhamento surge quando os pólos correspondentes à fase excitada se 

encontra alinhados com o eixo correspondente às cavas do rotor (Figura 4.1b). Esta posição é 

caracterizada por oferecer relutância máxima na circulação do fluxo magnético provocando  

uma indutância mínima de fase. A máquina, nesta posição, encontra-se instável, uma vez 

que, um pequeno movimento do rotor será suficiente para desenvolver um binário que 

restituirá a máquina para a sua posição alinhada.  

 

Figura 4.2 Esquema da posição do motor de relutância variável nas posições intermédias. 

Posição intermédia 

Quando a máquina se encontra numa posição intermédia, os valores de relutância e 

indutância encontram-se entre os seus limites, ou seja, entre os seus valores máximo e 

mínimo. Nesta posição, sempre que uma fase é excitada o rotor é provido de movimento 

regressando para a sua posição de alinhamento, ou seja, de relutância mínima. È através das 

posições intermédias que se dá a dinâmica da MRVC como motor, a qual é condicionada pelo 

controlo sequencial das fases excitadas. À medida que o rotor se desloca entre as posições 

intermédias, ocorre uma variação da indutância de fase, consequente da variação da 

relutância do magnética. A variação da indutância é positiva quando o rotor se aproxima da 

posição de alinhamento e negativa quando se afasta.  

4.1.1. Características Magnéticas do MRVC 

A máquina de relutância variável apresenta diferentes características magnéticas para as 

várias posições do rotor relativamente ao estator. Estas características variam entre os seus 

valores limites que correspondem às posições de alinhamento e não alinhamento e são 

representadas por curvas de magnetização que indicam a variação do fluxo magnético ligado 

1 1' 1 1'
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em função da corrente nos enrolamentos. No caso ideal, as curvas de magnetização seriam 

lineares. Contudo, no circuito magnético da máquina de relutância v

saturação do mesmo conduzindo a uma variação não linear do fluxo ligado com a corrente nos 

enrolamentos. O fenómeno de saturação é mais susceptível de ocorrer para a posição de 

alinhamento onde o fluxo é máximo devido à mínima relutâ

para o não alinhamento, a possibilidade de saturação é muito reduzida devido à relutância 

mínima subjacente a esta posição. Geralmente, de modo a facilitar a análise neste tipo de 

máquinas, assume-se a não existência de satur

as restantes, a saturação ocorre apenas para valores de corrente elevados. Assim a variação 

não linear das curvas de magnetização pode ser representada por troços lineares (

Figura 4.3 Representação das curvas magnéticas, em termos qualitativos, da máquina de 

Figura 4.4 

Através das curvas de magnetização é possível saber a energia armazenada no campo 

magnético da máquina. As curvas indicam dois tipos de energia magnética distintos, a energia 

e a co-energia. A primeira associa
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Representação das curvas magnéticas, em termos qualitativos, da máquina de 

relutância variável.  

 
Ilustração do conceito de energia e de co-energia.

Através das curvas de magnetização é possível saber a energia armazenada no campo 

magnético da máquina. As curvas indicam dois tipos de energia magnética distintos, a energia 

energia. A primeira associa-se à situação em que a máquina opera a fluxo constante 
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em função da corrente nos enrolamentos. No caso ideal, as curvas de magnetização seriam 

ariável pode ocorrer a 

saturação do mesmo conduzindo a uma variação não linear do fluxo ligado com a corrente nos 

enrolamentos. O fenómeno de saturação é mais susceptível de ocorrer para a posição de 

ncia do circuito magnético. Já 

para o não alinhamento, a possibilidade de saturação é muito reduzida devido à relutância 

mínima subjacente a esta posição. Geralmente, de modo a facilitar a análise neste tipo de 

ação nas posições de não alinhamento e, para 

as restantes, a saturação ocorre apenas para valores de corrente elevados. Assim a variação 

não linear das curvas de magnetização pode ser representada por troços lineares (Figura 4.3). 

Representação das curvas magnéticas, em termos qualitativos, da máquina de 

energia.  

Através das curvas de magnetização é possível saber a energia armazenada no campo 

magnético da máquina. As curvas indicam dois tipos de energia magnética distintos, a energia 

se à situação em que a máquina opera a fluxo constante 
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sendo a co-energia magnética correspondente ao processo de conversão feito a corrente 

constante (Figura 4.4). No caso ideal, de não saturação, a quantidade de ambas as energias 

são iguais. Com o fenómeno de saturação, a energia tende a ser inferior à co-energia. A co-

energia é dada então por: 

θ ϕ θ= ∫
0

( , ) ( , ) 
i

c
W i i di  (4.1) 

 
sendo função da corrente i que gera o fluxo ligado φ e da posição do rotor θ que determina a 

relutância do circuito magnético. A determinação do binário que tende a restituir a máquina 

para a configuração de alinhamento é usualmente determinado pela variação da co-energia 

armazenada no circuito magnético, o qual ocorre devido à variação da posição relativa do 

rotor. Durante o processo de conversão, em que esse binário é desenvolvido, a variação da 

co-energia associada ao processo é dada pela área entre as curvas de magnetização 

correspondentes às posições em que o rotor de desloca. Assim, o binário é expresso por: 

( , )
( , ) c

m

W i
T i

θ
θ

θ

∂
=

∂
 (4.2) 

 
Caso se adopte um modelo linear para a máquina o MRVC, ou seja, o caso ideal, a linha de 

magnetização torna-se numa recta, podendo escrever-se a expressão (4.2) da seguinte forma: 

21 ( )
( , )

2m

dL
T i i

d

θ
θ

θ
=  (4.3) 

 
Neste caso, a indutância varia apenas com o ângulo de posição do rotor como demonstra a 

Figura 4.5. A indutância varia entre o seu valor na posição de não alinhamento (Lna) e o valor 

na posição de alinhamento (Lan). Enquanto se encontra nas posições referidas, o seu valor 

mantém-se constante. 

 

Figura 4.5 Variação da indutância com a posição do rotor. 
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4.2. Máquina linear 

Na secção anterior foi abordada uma máquina rotativa para introduzir os princípios de 

relutância variável, uma vez que a bibliografia existente aborda maioritariamente  esta 

topologia. Com a excepção da determinação das forças normais desenvolvidas no gerador e do 

deslocamento da parte móvel, os princípios de funcionamento da máquina rotativa podem ser 

na totalidade aplicados às máquinas lineares [40]. Quanto à geometria das máquinas lineares, 

esta pode ser derivada das máquinas rotativas efectuando um corte no eixo de simetria e 

planificando as duas partes separadas como ilustra a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Ilustração da derivação da máquina linear a partir da rotativa [40]. 

Após planificada, a máquina linear pode adoptar topologia plana ou tubular. As partes fixa e 

móvel resultantes da abordagem às máquinas lineares pela manipulação geométrica das 

maquinas rotativas, deixam de adoptar a nomenclatura de estator e rotor. Uma vez que a 

parte móvel não sofre rotação mas sim translação, o uso da designação rotor deixa de ter 

sentido. Deste modo, tendo em conta a norma corrente na literatura técnica de expressão 

portuguesa, será denominada de primário a parte que contém os enrolamentos de excitação e 

por secundário a outra parte. Nesta dissertação, o termo primário aplicar-se-á à parte fixa da 

máquina linear e o termo secundário à parte móvel. Do mesmo modo que as máquinas 

rotativas, o princípio de conversão de energia também é recíproco, ou seja, a máquina linear 

poderá funcionar em regime motor ou em regime gerador. Para o primeiro caso as máquinas 

lineares designam-se por actuadores, as quais desenvolvem uma força linear quando os 

enrolamentos são percorridos por uma corrente eléctrica e forçam o secundário a ocupar a 

posição de mínima relutância. Funcionam como geradores quando é aplicada uma força 

mecânica linear ao secundário produzindo corrente eléctrica nos enrolamentos devido à 

variação forçada do fluxo magnético. Com a evolução dos sistemas de controlo de potência, a 

utilização de máquinas eléctricas lineares na indústria tem vindo a crescer uma vez que estas 
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apresentam determinadas vantagens relativamente às máquinas rotativas convencionais. 

Como vantagens destacam-se as seguintes: 

• Construção mais simples e robusta com menores custos de produção (principalmente 

em máquinas de relutância variável, pois estas não possuem magnetos permanentes). 

• Transformam directamente a energia eléctrica em mecânica e vice-versa sem 

sistemas mecânicos intermédios. 

• Apresentam uma dissipação de calor mais eficaz possibilitando o seu 

dimensionamento para correntes mais elevadas. 

• Instalação mais simples e necessidade de manutenção reduzida, apresentando maior 

fiabilidade. 

4.3. Gerador linear de relutância variável comutado (GLRVC) 

Como já foi referido, a máquina linear de relutância variável pode funcionar como actuador 

ou como gerador. Apesar de a bibliografia encontrada se destinar a geradores de relutância 

variável rotativos, os princípios de operação também se aplicam aos geradores lineares. O 

funcionamento da máquina é controlado através de um circuito conversor de potência o qual 

possui dois interruptores electrónicos por fase que permitem regular o fluxo de energia 

eléctrica. Para funcionar como actuador, os ângulos de disparo dos interruptores electrónicos 

são definidos de modo a que a corrente de excitação circule pela fase apenas quando o valor 

da indutância aumenta com o deslocamento do secundário (dL/dθ>0) enquanto que no 

funcionamento como gerador os ângulos de disparo para excitação da fase devem ser 

efectuados quando a indutância decresce com o deslocamento do secundário (dL/dθ>0) [52]. 

Na Figura 4.7 é apresentado o modelo clássico do circuito de controlo aplicado em geradores 

de relutância variável trifásicos.  

 

Figura 4.7 Circuito clássico de controlo para o gerador eléctrico de relutância variável trifásico. 
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Cada indutância representa os enrolamentos de uma fase. Para que possa entrar em 

operação, o sistema necessita de uma fonte externa para fornecer a energia ao condensador, 

de modo a que o campo magnético seja excitado. Durante a operação do gerador, o 

condensador é recarregado a cada ciclo de operação, não sendo necessário recorrer à fonte 

externa. Assim, a energia de excitação proveniente da fonte externa só é necessária na fase 

inicial de funcionamento do gerador. 

Os fenómenos físicos associados à conversão de energia mecânica em energia eléctrica são 

iguais para todas as fases, ou seja, todas apresentam os mesmos valores de tensão e corrente 

desde que se mantenham os períodos de comutação. A única particularidade que difere para 

as diferentes fases é o instante em que são excitadas, o qual ocorre sequencialmente de 

acordo com a posição do secundário relativamente ao primário. Considerando uma única fase, 

cada ciclo de conversão é caracterizado por dois períodos distintos, o período excitação e o 

período de geração [46, 49, 51, 53]. Na Figura 4.8 encontram-se as formas de onda 

simplificadas para a corrente, fluxo e indutância ideal em cada fase durante cada ciclo de 

conversão. No entanto, estas formas de onda não são garantidas na realidade, uma vez que 

variam consoante a estratégia de controlo adoptada, ou seja, consoante os instantes 

escolhidos para a comutação dos interruptores electrónicos, para além do facto de se ter 

considerado um perfil aproximado para a indutância.  

 

Figura 4.8 Formas de onda típicas para a corrente, fluxo e indutância ideal por fase [52]. 

Período de excitação 

Este período é caracterizado pela excitação do campo magnético, o qual armazena a energia 

fornecida pelo condensador ou pela fonte externa caso o gerador se encontre na fase inicial 

de operação. O período de excitação inicia-se quando os interruptores electrónicos são 

fechados pelo ângulo de disparo na posição xon. Com os interruptores fechados, a corrente 

proveniente da fonte de excitação percorre o enrolamento da fase gerando um fluxo 

magnético ligado. Os díodos de roda livre encontram-se inversamente polarizados e nenhuma 

corrente circula por eles. Deste modo a energia eléctrica fornecida é armazenada sob a forma 
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de energia magnética na zona do entreferro. Neste período, como a máquina funciona como 

motor, os interruptores devem ser fechados na posição de máxima indutância. Alguns autores 

indicam que os interruptores sejam fechados imediatamente antes de o secundário ocupar 

essa posição, sendo aconselhado por outros autores que xon ocorra após a posição de máxima 

indutância, quando o valor desta decresce com o deslocamento do secundário. O período de 

excitação termina quando os interruptores electrónicos são desligados. 

                     

RL
V0

LFase

 

                        a)                                                  b) 

Figura 4.9 Percurso da corrente durante o a) Período de excitação e b) período de geração [53]. 

Período de geração     

Quanto os interruptores electrónicos são desligados, o secundário começa a afastar-se da 

posição de alinhamento, forçado pela carga mecânica aplicada no secundário. Devido a esta 

força externa o fluxo magnético começa a diminuir e por consequência surge uma força 

contra-electromotriz nos enrolamentos, que tende a contrariar sua variação. Como 

consequência desta força contra-electromotriz, a corrente na fase continua a circular pelos 

díodos de roda livre que se encontram agora directamente polarizados. Segundo [52] a 

corrente resultante poderá adoptar diferentes formas de onda consoante o valor do módulo 

da força-contra electromotriz. Na Figura 4.10 a forma onda (a) indica a variação ideal da 

corrente para o caso de o módulo da força-electromotriz ser superior ao valor da tensão do 

condensador (tensão de excitação). A forma de onda em (b) corresponde à situação em que o 

módulo da força contra-electromotriz é igual ao valor da tensão de excitação e em (c) 

corresponde à situação de esta última adoptar um valor superior. Tendo em conta que ambas 

possuem o mesmo valor máximo, a forma de onda (a) é preferível uma vez que necessita de 

menor energia de excitação. Nesta forma de onda, o valor de corrente aumenta durante o 

período de geração enquanto que nas restantes, o seu valor mantém-se constante (b) ou sofre 

um decaimento gradual (c). Para estas duas formas de onda é necessário maior energia 

durante a excitação uma vez que é neste período que a corrente atinge o seu valor máximo. 

No entanto, em (b) é gerada mais energia, que será entregue à carga. 
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Figura 4.10 Formas ideais de onda para a corrente gerada. 

A corrente flui para a carga e para o condensador que é recarregado. Neste período dá-se a 

conversão da energia magnética armazenada e da energia mecânica introduzida no sistema 

pelo secundário em energia eléctrica. A potência eléctrica gerada é sempre superior à 

potência eléctrica introduzida no sistema durante o período de excitação se os instantes de 

comutação dos interruptores forem adequadamente especificados. O período de geração 

termina quando a corrente na fase se extingue. Devido à operação sequencial das três fases, 

a corrente média fornecida à carga pode ser considerada contínua.  
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5. Dimensionamento analítico do GLRVC 
 

Introdução 
Na fase inicial de projecto do gerador, é necessário determinar analiticamente dimensões 

tendo em conta a sua configuração estrutural e características de funcionamento. Neste 

capítulo é descrito o método analítico para o dimensionamento de um gerador linear de 

relutância variável de topologia tubular. É definida a sua configuração base, indicados os 

parâmetros dimensionais e referidas as considerações a ter durante o seu dimensionamento. 

No final deste capítulo, é descrito um programa que foi elaborado para efectuar o cálculo 

analítico proposto.  

5.1. Estrutura do gerador  

Um gerador linear de relutância variável de topologia tubular é constituído por uma parte 

móvel e uma parte estática, podendo qualquer uma delas conter os enrolamentos de 

excitação. O gerador a que se destina este trabalho, por questões práticas, conterá os 

enrolamentos na parte fixa. Por esta razão, e como já foi de afirmado no capítulo anterior, a 

parte fixa será designada por primário e a parte móvel por secundário. As dimensões da 

estrutura devem ser determinadas de modo a que esta seja formada por chapas magnéticas 

empilhadas constituindo assim um núcleo laminado. O material das chapas deverá ser de uma 

liga de aço magnético e silício com cristais orientados para que a sua relutância seja a menor 

possível. Estas chapas que constituem os núcleos do primário e secundário, são dispostas 

radialmente de forma idêntica para ambas as partes como demonstra a Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 Disposição das chapas laminadas no GLRVC tubular [40]. 

 O gerador é um dispositivo de dupla saliência, ou seja, tanto o primário como o secundário 

possuem partes salientes denominadas por dentes. Os dentes de ambas as partes do gerador 

devem estar relativamente posicionados com um determinado espaçamento de modo a obter-

se uma configuração exequível, possibilitando o funcionamento do mesmo. Para isso, será 
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considerada uma estrutura de três fases com dois enrolamentos por fase. O primário é 

formado por sete dentes e o secundário por 5 formando um gerador cuja estrutura se 

encontra esquematizada na Figura 5.2.  

A B C A’ B’ C’

Primário

Secundário

Enrolamentos

Eixo de simetria

 

Figura 5.2 Esquematização do gerador linear de topologia tubular. 

È também necessário considerar certos parâmetros dimensionais que são característicos neste 

tipo de máquinas. Estes parâmetros encontram-se identificados na Figura 5.3, a qual ilustra 

uma pequena secção do gerador esquematizado na Figura 5.2.   

 

Figura 5.3 Parâmetros dimensionais. 

Para se obter uma configuração prática, algumas exigências devem ser respeitadas. A largura 

dos dentes de ambas as partes deve ser a aproximadamente igual. A largura das cavas do 

primário (cp) deverá ser ligeiramente superior à largura das cavas do secundário (cs) de modo 

a minimizar a indutância de fase [40]. Para além destes requisitos, os passos de cava devem 

respeitar a seguinte relação: 

τ τ= 2p sm  (5.1) 
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Deste modo assegura-se que o secundário ocupe as devidas posições à medida que se desloca 

relativamente ao primário, acompanhando a excitação sequencial das fases. Considerando a 

Figura 5.2, o gerador encontra-se na posição de alinhamento para a fase A-A'. Encontrando-se 

esta fase excitada para esta posição, de seguida deverão ser excitadas a fase B-B' e 

posteriormente a fases C-C', sempre que o secundário ocupar a respectiva posição de 

alinhamento. 

5.2. Dimensionamento do gerador 

Neste secção será descrita a metodologia utilizada para o dimensionamento do GLRVC tubular 

representado, esquematicamente, na Figura 5.2. Não existe nenhum procedimento analítico 

específico para este tipo de máquina. Portanto, será abordada uma metodologia de 

dimensionamento aplicável a um actuador linear com a mesma topologia, a qual é válida para 

o gerador. Esta metodologia é feita de acordo com [61] e com indicações provenientes de [40, 

62]. 

O dimensionamento é efectuado com base em determinados parâmetros que são, 

inicialmente, introduzidos pelo projectista e que condicionam a estrutura do gerador assim 

como o seu funcionamento. Como parâmetros iniciais condicionados pelo comportamento das 

ondas têm-se a potência mecânica aplicada ao veio linear, a amplitude de oscilação do 

sistema que influencia o comprimento do gerador e velocidade de deslocamento vertical do 

sistema. Para além destes dados iniciais, outros serão necessários como a largura dos dentes, 

o número de fases, a tensão de excitação e o comprimento do entreferro. Estes últimos já são 

considerados pelo projectista. Por comodidade, os parâmetros iniciais apresentam-se na 

Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Parâmetros iniciais a introduzir pelo projectista. 

Parâmetro Unidade 
Potência mecânica (Pmec) W 
Amplitude de oscilação (Z) m 

Velocidade (v) m/s 
Largura dos dentes (bp e bs) mm 
Número de fases (m)  

Tensão de excitação (V0) V 
Comprimento do entreferro (g) mm 

 

A análise é baseada na co-energia magnética e são adoptadas as características magnéticas 

simplificadas, as quais são descritas pelas curvas φ(i) representadas por troços lineares. 

Assim, estas características que determinam o ciclo de conversão são aproximadas, para 

diferentes posições relativas x do secundário, a funções lineares (Figura 5.4). Estas posições 

variam desde o não alinhamento (xi) até ao alinhamento (xi+xpasso), em que o passo associado 
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ao deslocamento no ciclo de conversão é igual à largura do dente do primário (xpasso=bp). As 

funções lineares são dadas por rectas cujos declives são os valores da indutância de fase para 

cada posição, sendo Lna a indutância para a posições de alinhamento, Lan a indutância de não 

saturação para a posição de alinhamento e Las a indutância para a mesma posição, mas com o 

circuito magnético saturado. Estes valores definem os limites do período de conversão, ou 

seja, limitam a geração de energia pela variação forçada do fluxo magnético que não é 

uniforme devido à saturação do circuito magnético. Para que não se atinja o estado de 

saturação torna-se necessário limitar a corrente na fase reduzindo o período de excitação e, 

por consequência, o valor máximo do fluxo induzido. Definindo como xf a posição de 

interrupção para a corrente de excitação e considerando que o período de excitação (xf -xi) 

deva ocorrer numa distância inferior a xpasso, é razoável adoptar, para este o valor : 

− = 0,8f i px x b  (5.2) 

 

 

Figura 5.4 Características φ(i) simplificadas. 

A largura dos dentes do primário e do secundário, assim como o comprimento do entreferro, 

são valores que devem ser arbitrados pelo projectista, tendo este a sensibilidade da sua 

influência nas restantes dimensões da máquina. Neste procedimento, adoptam-se as seguintes 

relações para as cavas do gerador: 

=
p p
c b  (5.3)                        = 2

s s
c b  (5.4) 

 
Os passos do primário (τp) e secundário (τs) são dados por: 

=
p p
c b  (5.5)                        = 2

s s
c b  (5.6) 

 
Os valores obtidos para estes parâmetros devem satisfazer a relação (5.1). 

Wc

Lan

Las

Lna

ffffc

ffff

iIc0

xi       xpasso 
(alinhamento)

xf       
(corte da corrente de 
excitação)

xi      
(não alinhamento)



Energia das ondas. Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular) 

Dimensionamento analítico do GLRVC 

 

47 

 

A força exercida no veio e consequentemente no secundário, é determinada pela potência 

mecânica aplicada ao veio e pela sua velocidade de oscilação. Assim, esta força calcula-se 

pela seguinte expressão: 

= mec
P

F
v
 (5.7) 

 
Admite-se que o valor da força tangencial de superfície ou densidade de força (Fx) seja de 

= 220 [ / ]
x
F kN m

 

Este valor é indicado por [40, 59], que o consideram como razoável para este tipo de 

máquinas. De acordo com a força aplicada ao gerador, o seu diâmetro é dimensionado de 

modo a respeitar a densidade de força estipulada. Como a força é apenas sentida nos dentes 

do primário que representam metade da sua superfície, a densidade de força efectiva terá o 

dobro do valor considerado. Assim, 

= = 22 40 [ / ]xef xF F kN m
 

Como a excitação das fases é feita de modo independente, a força total aplicada no 

secundário é sofrida apenas por dois dentes de cada vez. A força é calculada pela área de dois 

dentes do primário e pela densidade de força, como indicado na seguinte expressão: 

( ) ( )π= ×2 ip p xefF D b F  (5.8) 

 
Através do valor já conhecido para a força, o diâmetro interno do primário (Dip) é dado por 

manipulação da expressão (5.8) ficando: 

π
=
2ip

p xef

F
D

b F
 (5.9) 

 
O valor para o fluxo magnético máximo induzido é dado por: 

( )ϕ = −o
c f i

V
x x

v
 (5.10) 

 
Por outro lado, a mesma grandeza também pode calculada pela seguinte expressão: 

( ) ( )

( ) ( )
ϕ

π

= ×

= ×1

nº de espiras por fase fluxo no entreferro

   2

c

p g ip
N b B D

 (5.11) 
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Igualando as expressões (5.10) e (5.12), é dado o número de espiras por enrolamento (N1): 

( )
π

−
=1

1
   N

2
f io

p g ip

x xV

v b B D
 (5.12) 

 
em que Bg é a densidade média de fluxo no entreferro, a qual é imposta no dimensionamento. 

Para este caso adopta-se um valor de Bg = 1,5 [T]. 

A indutância para a posição de alinhamento é calculada admitindo que a relutância do 

circuito magnético se encontra concentrada no entreferro. Assim, para a relutância do 

circuito na posição de alinhamento tem-se: 

µ π
=

0

1 2
an

ip p

g
R

D b
 (5.13) 

 
A indutância de fase na posição de alinhamento é dada por: 

=
2
1

an

4

an

N
L

R
 (5.14) 

 
Substituindo (5.13) em (5.14) obtém-se: 

πµ= 2
an 0 12 ip p

D b
L N

g
 (5.15) 

 
Tendo em conta as indicações dadas por [40], a indutância para a posição de não alinhamento 

(Lna) relaciona-se com a indutância para a posição de alinhamento (Lan) através de: 

= an
na 10

L
L  (5.16) 

 
A corrente máxima por fase é determinada pela variação da co-energia associada a um ciclo 

de conversão em cada fase. A co-energia que correspondente a um ciclo de trabalho é 

calculada pela seguinte expressão: 

=c passo tW Fx k  (5.17) 

 

em que kt é o factor de carga considerado, neste caso, igual à unidade (kt=1).  
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Segundo [40, 61], área a tracejado do gráfico da Figura 5.4 é dada pela seguinte expressão: 

( )
( )ϕ

ϕ
 −
 = − −
 
 

2

2
c na c

c c c na c c

an

L I
W k L I I

L
 (5.18) 

 
em que kc é um coeficiente inferior à unidade, para contabilizar a situação em que Las≠Lna, 

em que Las é a indutância na posição de alinhamento para a posição saturada. O acréscimo de 

corrente por unidade de força é máximo quando Las = Lna . No entanto, na presença de 

saturação este valor máximo de corrente não é obtido, surgindo a necessidade de limitar o 

seu valor no cálculo analítico, através de kc. O factor kc=0,7 é considerado para o presente 

caso. Sabendo o valor da co-energia determinado pela expressão (5.17), o valor máximo de 

corrente pode ser obtido através da expressão (5.18). 

Para o cálculo das cavas do primário é necessário considerar um parâmetro adimensional que 

representa a área da cava efectivamente preenchida pelo fio condutor. Esse parâmetro é 

denominado por factor de enchimento (ke): 

= Cu
e

p

A
k

A
 (5.19) 

 
em que ACu representa a área da cava ocupada pelo enrolamento e Ap a área total da cava que 

é dada pela sua largura (cp) e altura (hp): 

=p p pA c h  (5.20) 

 
Combinando as expressões (19) e (20), pode-se determinar a altura das cavas: 

= Cu
p

p e

A
h

c k
 (5.21) 

 
Cada cava contém N1 condutores. Portanto a sua área total é: 

= 1Cu Cu
A N S  (5.22) 

 
com SCu a área de cada condutor. Sabendo que a densidade máxima de corrente (J) no 

condutor é:  

= c

Cu

I
J

S
 (5.23) 
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Impondo um valor para a densidade de corrente e para o factor de enchimento, que neste 

dimensionamento será de J=3,5 [A/mm2]  e ke=0,4, a altura das cavas do primário pode ser 

efectivamente determinada combinando as expressões (5.21), (5.22) e (5.23), ficando: 

= 1 c
p

p e

N I
h

c k J
 (5.24) 

 
A altura das cavas (hs) deverá ser, segundo [59], 20 a 30 vezes superior ao comprimento do 

entreferro, para que a indutância da posição de não alinhamento tenha um valor mínimo. 

( )= 20....30
s

h g  (5.25) 
 
O aumento da altura das cavas do secundário reduz a relutância do circuito magnético na 

posição de não alinhamento, aumentando assim a sua indutância. Isto acontece porque, com 

a aumento da profundidade das cavas, o fluxo tende a divergir pelas bordas do primário para 

facilmente atingir as bordas do secundário. Por opção, será considerado: 

= 30
s
h g  

Relativamente à espessura dos núcleos, estes devem ser suficientemente espessos para que a 

sua saturação seja reduzida. Estas relacionam-se com a largura dos respectivos dentes sendo 

60 a 70 vezes superior. Assim, as espessuras do núcleo do primário (np) e do secundário (ns) 

são dadas por: 

( )= 60....70p pn b  (5.26)                       ( )= 60....70
s s

n b  (5.27) 

 
Para este dimensionamento será considerado um coeficiente de relação de 65 (valor médio) 

para ambas as espessuras. As restantes dimensões do gerador podem ser calculadas assim que 

forem conhecidas as dimensões dos dentes e das cavas do primário e do secundário. Assim, o 

diâmetro exterior do primário (Dep), o diâmetro exterior do secundário (Des) e o diâmetro 

interior do secundário (Dis) são obtidos pelas seguintes relações: 

( )= + +2
ep ip p p

D D h n  (5.28) 

= − 2
es ip

D D g  (5.29) 

( )= − +2
is es s s

D D h n  (5.30) 

 
As alturas do primário (Hp) e do secundário (Hs) são dadas por: 

= +p p pH h n  (5.31)                       = +
s s s

H h n  5.32) 
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A secção de condutor é dada pela seguinte expressão: 

π
=

2

4
Cu

Cu

d
S  (5.33) 

 
Combinando (5.33) com (5.21) e (5.22) tem-se o diâmetro do fio condutor (dCu): 

π
=

1

2 e p p

Cu

k c h
d

N
 (5.34) 

 
O diâmetro médio de cada enrolamento (D1) á calculado por: 

= +1 ip pD D h  (5.35) 

 
È necessário verificar se a área total da secção ocupada pelo enrolamento é inferior à área de 

secção da cava do primário. Caso contrário, não haverá espaço para alojar o fio condutor 

correspondente ao cobre. As perdas de energia por efeito de Joule nos enrolamentos (PCu) são 

calculadas considerando a excitação sequencial de cada fase, sendo dadas pela seguinte 

expressão: 

= 2
1Cu e C

P B R I  (5.36) 
 
com B1 o número de enrolamentos do primário e Re a resistência eléctrica de cada 

enrolamento que, por sua vez, é dada por: 

π
ρ= 1

1e Cu

Cu

D
R N

S
 (5.37) 

 
Combinando (5.36) e (5.37), tem-se: 

π
ρ= 21

1 1Cu Cu C

Cu

D
P B N I

S
 (5.38) 

 
A potência eléctrica gerada é calculada considerando que o decréscimo de tensão no 

condensador é desprezável. Assume-se também que o gerador possui um rendimento de 

conversão (ηe) de 70% que é típico para este tipo de máquinas. Este último não pode ser 

calculado analiticamente uma vez que é necessário o conhecimento da forma de onda da 

corrente gerada, algo que apenas é possível obter experimentalmente. Tendo em conta estas 

condições, a máxima potência eléctrica é: 

0ele e c
P V Iη=  (5.39) 

 
Por fim são localizados na Figura 5.5 os parâmetros obtidos durante o dimensionamento. 
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Figura 5.5 Localização dos parâmetros obtidos no dimensionamento do GLRVC tubular. 

5.3. Programa de dimensionamento 

Foi desenvolvido um programa com a funcionalidade de efectuar o dimensionamento analítico 

do GLRVC de topologia tubular, aplicando a metodologia de dimensionamento descrita na 

secção anterior. O programa " Tubular LSRG Design" foi criado com o objectivo de auxiliar o 

dimensionamento analítico da máquina, não pela dificuldade de cálculo, mas sim pelo 

demorado tempo associado a esta tarefa. A redução do tempo de cálculo justifica-se pela 

necessidade de o processo ser repetido várias vezes para diferentes parâmetros até se 

obterem as características estruturais, físicas e magnéticas pretendidas. Para além da 

facilidade e rapidez de cálculo, o programa permite a visualização organizada dos resultados 

assim como a sua avaliação, indicando quando os parâmetros introduzidos pelo utilizador não 

são válidos ou induzem algum erro no processo.    

O " Tubular LSRG Design" foi elaborado em linguagem de programação integrada e própria do 

software comercial Matlab. A interacção entre o utilizador e programa através de um 

ambiente gráfico foi concebida através da ferramenta GUIDE do mesmo software, a qual 

permite o desenvolvimento de funcionalidades GUI (Graphical User Interface). A execução do 

programa é feita através do Matlab. 

5.3.1. Funcionamento do programa 

O programa é composto por uma janela principal, que surge imediatamente após a execução 

do programa, e três janelas secundárias. A janela principal (Figura 5.6) permite a entrada dos 

dados iniciais por parte do utilizador e a selecção do tipo de visualização pretendida dos 

resultados obtidos.  
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Figura 5.6 Janela principal. 

Nesta janela, o utilizador pode introduzir e modificar os dados iniciais. Assim que todos os 

campos se encontram preenchidos, o utilizador pode escolher entre visualizar os resultados 

do dimensionamento ou visualizar apenas o esquema do gerador com as respectivas 

dimensões. A primeira opção é escolhida quando o utilizador prime o botão "Resultados", 

sendo a segunda seleccionada pelo botão "Esquema". O botão  "Ajuda" abre uma janela 

secundária (Figura 5.7), a qual apresenta indicações sobre o funcionamento do programa. Na 

janela principal, o utilizador pode recorrer ao botão "Limpar" para eliminar todos os dados 

introduzidos e utilizar o botão "Sair" para terminar a sessão, encerrando o programa de 

dimensionamento. 

 

Figura 5.7 Janela secundária gerada pelo botão "Ajuda".  
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O cálculo é efectuado sempre que um destes botões é premido. É condicionado pelos dados 

introduzidos pelo utilizador e pelas constantes incluídas no programa, as quais não são 

editáveis (massa específica do cobre, densidade de força, etc.). Durante o processo de 

cálculo, o utilizador pode ser alertado para a impossibilidade de dimensionamento, através de 

uma caixa de texto com uma mensagem de erro. A impossibilidade de dimensionamento 

poderá ocorrer devido às seguintes situações: 

Falta de dados - Existência de um ou mais campos de dados por preencher, ou presença de 

dados não numéricos nos respectivos campos. 

 

Figura 5.8 Mensagem de erro referente à falta de dados iniciais. 

Dados iniciais inválidos - Quando um ou mais campos de dados contêm valores negativos, ou 

quando o valor introduzido no campo referente ao número de fases não é inteiro. 

  

Figura 5.9 Mensagens de erro referentes a dados iniciais inválidos.         

Dimensões incompatíveis - Quando a largura dos dentes e das cavas do primário não são 

compatíveis. 

 

Figura 5.10 Mensagem de erro gerada por dimensões erradas.         
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Valores incompatíveis - Os dados iniciais introduzidos não permitem chegar a uma solução 

válida para o valor da corrente, ou resultam em dimensões não praticáveis (dimensões 

negativas). 

 

Figura 5.11 Mensagem de erro gerada por valores incompatíveis.         

Caso os dados de entrada sejam válidos, logo após os botões  "Resultados" ou "Esquema" serem 

premidos é mostrada a respectiva janela secundária que permite a visualização dos resultados 

obtidos. Para "Resultados", a janela secundária (Figura 5.12) apresenta não só os resultados 

obtidos no dimensionamento da estrutura do gerador mas também o seu dimensionamento 

eléctrico (corrente de fase, diâmetro do fio condutor, etc.). A janela gerada pelo botão 

"Esquema" (Figura 5.13) apresenta uma ilustração esquemática da máquina com as respectivas 

dimensões. 

 

Figura 5.12 Janela secundária gerada pelo botão "Resultados".  
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Figura 5.13 Janela secundária gerada pelo botão "Esquema". 

O dimensionamento do gerador não se resume apenas ao seu estudo analítico, sendo 

necessário recorrer à análise numérica para simular o comportamento da máquina, com a 

finalidade de estudar as suas características magnéticas e eléctricas. Trata-se de um processo 

que necessita sempre de um dimensionamento analítico inicial, o qual é repetido de modo a 

refinar o dimensionamento da máquina, para obter características comportamentais e de 

eficiência pretendidas. Deste modo, o programa mencionado nesta secção reduz 

substancialmente o tempo associado ao cálculo analítico tornando a tarefa de 

dimensionamento muito mais prática, rápida e agradável. 
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6. Análise estatística das condições marítimas na 

costa Portuguesa 

 

Introdução 
O estudo probabilístico de parâmetros correspondentes ao clima das ondas do mar é uma 

ferramenta importante para o desenvolvimento e projecto de dispositivos de conversão de 

energia marítimos. O projecto optimizado de uma estrutura ou dispositivo requer o 

conhecimento da probabilidade de ocorrência dos valores mais prováveis referentes aos 

parâmetros dos quais depende o funcionamento e resistência da estrutura ou dispositivo. 

Neste capítulo é feita análise estatística de um conjunto de observações referentes a 

parâmetros marítimos, nomeadamente à altura significativa da onda e ao seu período. As 

observações foram recolhidas em 7 locais diferentes, durante um período de 8 meses nos anos 

2010 e 2011. Pela análise estatística são determinados os valores mais prováveis de 

ocorrência para cada parâmetro e seleccionado o local da costa Portuguesa para o qual os 

respectivos parâmetros condicionarão a modelação do dispositivo de conversão abordado 

nesta dissertação.   

6.1. Análise estatística das ondas 

A avaliação dos parâmetros que descrevem o comportamento das ondas é feita através de 

modelos probabilísticos que são aplicados a medições efectuadas ao longo de um determinado 

período de tempo, e das quais resultam,  um elevado número de observações discretas. A 

necessidade de utilização dos modelos de probabilidade advém do facto de os parâmetros, 

como a altura e período das ondas, serem variáveis descrevendo assim, um padrão estocástico 

[63]. Deste modo, os valores que estes parâmetros poderão tomar futuramente tornam-se 

indeterminados levando à análise dos aplicados às observações efectuadas, para determinar a 

sua probabilidade de ocorrência. Portanto, torna-se necessário escolher o modelo que melhor 

se ajuste às observações colectadas, podendo este ser paramétrico ou não paramétrico. Os 

modelos paramétricos são modelos cujas variáveis possuem uma distribuição particular já 

conhecida e que é definida apenas por poucos parâmetros. O principal objectivo destes 

modelos é alisar a distribuição da informação referente á frequência de observações por 

classe de ocorrência, facilitando a sua análise [64]. Através dos parâmetros obtidos pelos 

modelos, pode-se efectuar comparações entre dados provenientes de locais diferentes, 

indicando o quanto estes diferem. Estas distribuições são normalmente utilizadas para 

efectuar previsões das probabilidades de ocorrência de determinados estados marítimos, mas 

por vezes servem de base para extrapolações, ou seja, para prever a probabilidade de 
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ocorrência de valores que não se encontram no intervalo de observações efectuadas [64]. 

Para que a utilização dos modelos paramétricos seja viável, a frequência de ocorrência das 

observações deve apresentar uma distribuição idêntica à distribuição do modelo ajustado. Se 

assim for, é assumido um modelo paramétrico para os dados, especificando uma forma 

particular para a sua densidade. Escolhido o modelo pode-se estimar os parâmetros 

estatísticos apropriados e apresentar um densidade ajustada aos dados [65]. A vantagem da 

aplicação destes modelos reside no facto de a distribuição da frequência de ocorrências poder 

ser totalmente descrita pelos parâmetros estatísticos estimados, e a probabilidade de 

ocorrência de um intervalo de valores poder ser calculada através da integração da área do 

gráfico de densidade que lhe está subjacente. No entanto, a análise de um modelo 

paramétrico ajustado pode providenciar inferências de grande precisão apenas no caso de o 

modelo assumido ser correcto e coincidir com a distribuição estocástica das observações. No 

caso do modelo assumido não se ajustar correctamente aos dados, as inferências podem ser 

mais do que inúteis, levando a interpretações enganosas da informação referente às 

observações. Portanto, a utilização de modelos paramétricos deve ser cuidadosamente 

executada, avaliando as consequências da aplicação do modelo escolhido [65]. No entanto, 

quando o objectivo se resume a estimar a probabilidade de ocorrência de acontecimentos 

num determinado intervalo de valores não é essencialmente necessário a utilização de 

modelos paramétricos para  modelar as observações efectuadas, sendo preferível ajustar os 

dados com modelos não paramétricos [64]. Os modelos não-paramétricos são modelos 

alternativos à abordagem paramétrica a qual, como já foi referido, considera um modelo 

particular já conhecido para ser ajustado à informação estatística e estimados os poucos 

parâmetros que o descrevem [66]. Os modelos não-paramétricos são livres de considerações, 

ou seja, não necessitam que um modelo probabilístico seja adoptado em particular e utiliza o 

menor número de parâmetros possíveis. A vantagem da utilização de modelos não 

paramétricos deve-se à sua grande flexibilidade na modelação de um determinado conjunto 

de dados, que contrariamente à abordagem clássica (paramétrica), não são afectados pela 

dependência de especificações ou da necessidade de semelhança entre o modelo e a 

distribuição real dos dados [66]. A aplicação de modelos não-paramétricos torna-se 

apropriada quando não existe nenhum modelo paramétrico que se ajuste ao conjunto de 

observações que se pretende modelar. No entanto, a inferência associada aos modelos não-

paramétricos resulta apenas no cálculo da probabilidade de frequência de ocorrências de uma 

gama de valores, através da integração do gráfico densidade que lhe está subjacente. Este 

último processo apresenta alguma dificuldade em determinadas distribuições irregulares. 

A altura, o período e a direcção de propagação são propriedades mensuráveis das ondas que 

podem ser registadas periodicamente, permitindo uma descrição do comportamento do mar 

através da análise estatística de um conjunto de observações. Entretanto, a altura das ondas 

observadas não corresponde à altura média mas sim ao valor médio de um terço das ondas 
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mais altas. Este valor estatístico é denominado por altura significativa (Hs), sendo o valor 

estatístico considerado para a altura da onda [38]. Assim os parâmetros marítimos que 

descrevem a elevação da superfície do mar são a altura significativa (Hs) da superfície da 

onda, seu período (T) e a sua direcção de propagação. Nesta dissertação apenas os dois 

primeiros parâmetros (Hs e T) serão avaliados, uma vez que, a direcção é irrelevante para o 

dimensionamento de um sistema de absorção pontual. Apesar de o parâmetro Hs  ser o mais 

utilizado para a caracterização do estado das ondas do mar, considerar também a avaliação 

do parâmetro (T) permite uma descrição mais precisa do comportamento do mar [64]. 

Atendendo à dependência dos dispositivos marítimos dos valores de Hs e de T,a análise 

marginal destes parâmetros, ou seja, a análise individual da probabilidade de ocorrência dos 

seus valores pode ser insuficiente para um descrição apurada do comportamento do mar [67]. 

Neste caso é necessário a aplicação de modelos probabilísticos bivariáveis, que permitem 

modelar a probabilidade da frequência de ocorrência conjunta a partir de dados estatísticos 

referentes a observações efectuadas dos dois parâmetros, Hs e T. 

6.2. Dados paramétricos das condições marítimas na costa 

Portuguesa 

O comportamento das ondas será avaliado através de parâmetros marítimos provenientes de 7 

locais diferentes. Para todos os locais, cada parâmetro, altura significativa (Hs) e período 

médio (T), é descrito por 973 observações, as quais foram recolhidas diariamente em períodos 

de 6 horas. Os dados, fornecidos pelo Instituto Português de Meteorologia, foram recolhidos 

durante um período de 8 meses que teve início a 1 de Junho de 2010 e terminou a 1 de Março 

de 2011. As observações foram recolhidas em Aveiro, Baía de Cascais, Cabo de Roca, 

Caminha, Costa de Gale, Esposende e Peniche (Figura 6.1). A principal razão pela qual estes 

locais foram seleccionados para estudo, deve-se ao seu grande potencial de utilização de 

sistemas de conversão de energia das ondas como indicado na secção 2.2.5.  

 
Figura 6.1 Localização das zonas onde foram recolhidos os dados marítimos. 
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Na Tabela 6.1 encontram-se as coordenadas de cada localização, assim como o intervalo de 

valores correspondente às observações recolhidas. 

Tabela 6.1 Informação sobre os locais onde as observações foram recolhidas. 

Local Coordenadas 
Profundidade 

(m) 

Observações 
Altura significativa (Hs) 

(m) 
Período Médio (T) 

(m) 

Aveiro 

Latitude 
40º 38.6" N 
Longitude 
8º 46.7' W 

12 [1 - 10,5] [5,2 - 14,7] 

Baía de Cascais 

Latitude 
38º 41.1" N 
Longitude 
9º 24.9' W 

11 [0,4 - 8,2] [4,5 - 14,4] 

Cabo da Roca 

Latitude 
38º 46.8" N 
Longitude 
9º 31.0' W 

40 [1 - 9,5] [5,1 - 14,1] 

Caminha 

Latitude 
41º 51.3" N 
Longitude 
8º 53.3' W 

18 [0,8 - 10] [4,9 - 14,7] 

Costa de Galé 

Latitude 
38º 15.4" N 
Longitude 
8º 47.7' W 

20 [0,6 - 7,1] [4,4  - 13,4] 

Esposende 

Latitude 
41º 30.0" N 
Longitude 
8º 50.0' W 

30 [0,9  - 9,3] [5 -13,8] 

Peniche 

Latitude 
39º 20.3" N 
Longitude 
9º 22.7' W 

14 [0,6  - 9,7] [5  - 14,5] 

 

Será efectuada uma análise estatística paramétrica e não-paramétrica às observações 

recolhidas no local Esposende com a finalidade de determinar os valores de Hs e T com maior 

probabilidade de ocorrência. Através destes valores, será então possível dimensionar o 

gerador de relutância variável para funcionar em regimes de acordo com as condições 

marítimas mais prováveis. Será feita uma análise marginal e conjunta das duas variáveis. Para 

se saber qual o modelo paramétrico que melhor se ajusta às observações, é necessário 

comparar a distribuição de densidade das observações de cada parâmetro e compará-las com 

um modelo definido. Para os dados de cada local, a comparação é efectuada através da 

ferramenta Probplot, disponibilizada pelo software MatLab. Esta ferramenta permite 

observar o quanto os dados se desviam do modelo paramétrico em análise. A distribuição de 

observações do local Esposende foi comparada com vários modelos e verificou-se que o 

modelo ao qual as observações se mais aproximam, é a distribuição normal-logarítmica.   
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       a)                       b) 

Figura 6.2 Comparação entre a distribuição normal-logarítmica e a distribuição de a) Hs e b) T. 

Apesar das observações de ambos os parâmetros (Hs e T) se aproximarem da distribuição 

normal-logarítmica, verifica-se que existe ainda um certo desvio do modelo paramétrico, 

principalmente para valores situados nos limites da gama de observações. 

Como modelo paramétrico será aplicada a função densidade de probabilidade normal-

logarítmica por ser a que melhor se ajusta à distribuição das observações de Hs e T. Para o 

modelo não paramétrico será utilizada a estimativa de densidade de Kernel. As distribuições 

marginais para ambos os modelos são determinadas pela ferramenta distribution fitting do 

software MatLab. Para o cálculo da densidade conjunta, no caso do modelo não paramétrico, 

é aplicada a estimativa de densidade de Kernel de duas variáveis, através de uma função de 

Matlab fornecida por [66]. No caso do modelo paramétrico, os dados serão modelados pela 

função densidade de probabilidade conjunta para duas variáveis dada por [68], a qual pode 

ser escrita na forma matricial através de: 
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onde µT, σY e ρcorr são , respectivamente, a média, o desvio padrão e o coeficiente de 

correlação de Y(i)= log( X(i) ) com X=[Hs,T]
T. Estes parâmetros são calculados através das 

seguintes expressões: 

σ
σ

µ

  
 = + 

    

2
2
( )

( ) 2
( )

log 1 X i

Y i

X i

 (6.5) 
           

σ
µ µ= −

2
( )

( )( ) log( )
2
Y i

Y X i
i  (6.6) 

 
O coeficiente de correlação (ρcorr) é determinado pela função corr2 do Matlab.  

6.3. Aplicação dos modelos probabilísticos 

Para cada parâmetro marítimo foi determinada a distribuição de densidade de probabilidade 

marginal para os dois modelos, paramétrico e não paramétrico, que se encontram 

representadas graficamente na Figura 6.3. 

 

 

   a)                          b) 

Figura 6.3 Distribuição marginal da a) altura significativa e b) do período médio para as 
observações recolhidas em Esposende.  

Para os dois parâmetros, verifica-se que as distribuições dos dois modelos probabilísticos não 

são exactamente iguais, apresentando alguns desvios, principalmente no valor de densidade 

máxima. Para Hs a densidade de Kernel apresenta um valor máximo de 0,612, superior à 

distribuição Normal-logarítmica à qual corresponde um máximo de 0,496 (Figura 6.3a). A 

estes máximos correspondem os valores mais prováveis de ocorrência para Hs, sendo de 1,43 

m para a distribuição de Kernel e de 1,6 m para a Normal-Logarítmica. Para as observações 

correspondentes a T, a densidade de Kernel apresenta um valor máximo de 0,236, valor 

inferior ao valor máximo indicado pela normal-logarítmica que é de 0,255. Ao último valor 
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corresponde um período de 7,39 seg sendo de 6,71 seg para estimativa de Kernel (Figura 

6.3b).      

 

         a)               b) 

Figura 6.4 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da densidade de probabilidade conjunta 
Normal-logarítmica para as observações de Hs e T recolhidas em Esposende.  

 

               a)                    b) 

Figura 6.5 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas em Esposende. 

Na Figura 6.4 e Figura 6.5 encontram-se representadas, respectivamente, as distribuições 

obtidas para a densidade de probabilidade conjunta da função Normal-logarítmica e 

estimativa de Kernel. Para a densidade de Kernel foi obtido uma densidade máxima de 0,249, 

que corresponde a um valor de 1,27 m para Hs e de 5,96 seg para T. Para a distribuição 

conjunta Normal-logarítmica ajustada às observações dos dois parâmetros, a densidade 

máxima é de 0,183, para um valor de Hs de 1,4 m e um valor de T de 6,9 seg.  

Da análise geral aos resultados obtidos, verifica-se que os valores mais prováveis de Hs e T 

diferem da análise marginal para a análise conjunta. Esta diferença de resultados comprova 

que a análise marginal poderá conduzir a erros na avaliação estatística das condições 
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marítimas. A análise marginal dos dois parâmetros não assegura a ocorrência simultânea dos 

seus valores mais prováveis, algo que apenas é conseguido pela análise conjunta. Por esta 

razão, a análise conjunta revela ser mais fiável, conduzindo a resultados mais próximos da 

realidade. Quanto à comparação dos dois modelos aplicados verificou-se, nos resultados em 

geral, que a distribuição Normal-logarítmica ajustada às observações dos dois parâmetros 

apresentou um desvio de resultados relativamente à densidade de Kernel. Como já foi 

referido na parte introdutória deste capítulo, a estimativa de densidade de Kernel, por ser 

um modelo não paramétrico, é caracterizada por grande precisão limitando apenas inferência 

de valores aos já existentes nas amostras. Devido a este facto, o desvio verificado, apesar de 

não muito significativo para alguns valores obtidos, indica que o modelo paramétrico não se 

ajusta adequadamente aos dados, podendo induzir em erro na inferência de valores. Como, 

desta análise, apenas interessam os valores com maior probabilidade de ocorrência para Hs e 

T, não sendo necessário inferir outro valor qualquer, serão apenas considerados os resultados 

obtidos pela estimativa de densidade conjunta de Kernel. Na Tabela 6.2 encontram-se os 

valores médios e os valores com maior probabilidade de ocorrência conjunta de Hs e T para os 

locais em estudo da costa Portuguesa. As distribuições não-paramétricas referentes aos 

valores mais prováveis para os restantes locais encontram-se no Anexo B desta dissertação. 

Tabela 6.2 Valores médios e valores com maior probabilidade de ocorrência conjunta para os 
locais em estudo da costa Portuguesa.  

Local Valores médios Valores mais prováveis 

Aveiro Hs = 2,30 m 
T = 8,48 s 

Hs = 1,36 m 
T = 7,13 s 

Baía de Cascais 
Hs = 1,72 m 
T = 8,318 s 

Hs = 0,79 m 
T = 6,74 s 

Cabo da Roca 
Hs = 2,32 m 
T = 7,99 s 

Hs = 1,43 m 
T = 6,66 s 

Caminha Hs = 2,18 m 
T = 8,25 s 

Hs = 1,26 m 
T = 6,95 s 

Costa de Galé 
Hs = 1,65 m 
T = 7,54 s 

Hs = 1,04 m 
T = 5,91 s 

Esposende 
Hs = 2,20 m 
T = 7,89 s 

Hs = 1,27 m 
T = 5,96 s 

Peniche Hs = 1,92 m 
T = 8,66 s 

Hs = 1,11 m 
T = 7,21 s 
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7. Modelação do dispositivo e dimensionamento 

do gerador  

 

Introdução 
Neste capítulo é feita a modelação do dispositivo de conversão de energia, dimensionando-se 

o corpo flutuante, a sua constante de mola e as características dinâmicas de operação face às 

ondas incidentes no local de Esposende. É determinada a energia disponível para o gerador e 

na segunda parte deste capítulo são apresentados os resultados obtidos do seu 

dimensionamento analítico. 

7.1. Modelação mecânica do dispositivo 

Para o dimensionamento do GLRVC de topologia tubular é necessário efectuar uma modelação 

prévia do sistema, principalmente do corpo flutuante. Esta modelação pretende determinar a 

energia disponível para o gerador e condicionar as suas dimensões, tendo em conta a 

geometria do corpo e as características das ondas incidentes. A modelação será efectuada de 

acordo com as condições marítimas do local Esposende. O comportamento das ondas é 

analisado segundo a teoria linear (capítulo 3), em que é considerada apenas uma onda 

monocromática. De acordo com o estudo estatístico efectuado no capítulo 6, a onda com 

maior probabilidade de ocorrência possui uma altura significativa de 1,27 metros e um 

período médio de 5,96 segundos  sendo a profundidade, neste local, de 30 m. Deste modo,  

H = 1,27 m T = 5,96 s h=30 m 
 

Considerando a hipótese de que a onda se propaga em águas profundas, tem-se, pela 

expressão (3.12), o seu comprimento de onda: 

λ = 55,4 m 

Atendendo à condição para águas profundas, temos  h/λ = 0,54 > 1/2 que valida a hipótese 

assumida. Pelas expressões (3.3, 3.11, 3.13 e 3.24) obtém-se, respectivamente, o número de 

onda, a sua frequência e celeridade de grupo, 

k = 0.11 m-1 ω = 1,05 rad/s Cg = 4,65 m/s 
 
Considerando ρ=1,03 x 103 kg/m3 [31], a densidade de potência contida na onda é finalmente 
dada pela expressão (3.33)  

Jw = 9,48 kW/m 
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A configuração do sistema pontual de conversão de energia das ondas ao qual se destina o 

gerador a dimensionar nesta secção já foi referida no capítulo 3 e a sua estrutura é 

esquematizada na Figura 3.7. As dimensões do corpo flutuante condicionam a quantidade de 

energia disponível nas ondas que é efectivamente extraída para ser convertida em energia 

eléctrica. Além das dimensões do corpo flutuante, é necessário saber a massa total e a 

constante da mola para determinar as características da oscilação do sistema. O corpo 

flutuante é de forma cilíndrica com um raio de a = 1,2 m, uma altura de ho=1,5 m e uma 

espessura de e = 0,1 m. Para o material do corpo foi escolhido alumínio com uma massa 

específica de ρal = 2700 kg/m
3. Os parâmetros dimensionais são ilustrados na Figura 7.1. 

 

Figura 7.1 Ilustração esquemática do sistema oscilante do dispositivo de conversão. 

Atendendo à condição (3.34), como ka = 0,136 << 1, verifica-se que o corpo é de absorção 

pontual. Assim, para as características de onda em questão o limite superior da razão 

potência absorvida/volume do corpo é calculada através da expressão (3.35), 

< 31,691 /
corpo

P
kW m

V
 

Portanto, em condições óptimas de funcionamento, o corpo flutuante não absorverá mais de 

1,691 kW por cada metro cúbico de volume. A massa total do sistema engloba a massa do 

corpo flutuante e a massa da parte móvel do gerador. Para a parte móvel do gerador é 

estimada uma massa de 1000 kg que engloba o secundário e o veio. A massa do corpo é 

calculada tendo em conta o volume ocupado pelo veio de alumínio.  
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O volume de alumínio e o volume total do corpo são dados por: 

( )
2

2

2al o o

e
V h a h e aπ

  
 = − − × −    

 (7.1) 
                    

π= 2
corpo o
V h a  (7.2) 

 
sendo a massa do corpo e massa total do sistema oscilante:  

ρ=corpo al alm V  (7.3) 
                            

= +corpo geradorm m m  (7.4) 

 
Efectuando as respectivas substituições obtêm-se os seguintes valores: 

Vcorpo = 6,79 m
3         mgerador = 1000 kg         mcorpo = 2617 kg         m = 3617 kg 

 
Apesar de mola não ser devidamente dimensionada, será determina a sua constante. A 

constante da mola (ks) é determinada de tal forma que o corpo flutuante se encontre em 

equilíbrio estático na crista da onda, com uma altura submersa de d =1 m. Nesta situação, a 

mola encontra-se no seu deslocamento máximo exercendo, por consequência, a força máxima 

(Figura 7.2). Quando o corpo flutuante se situar na cava da onda, a força exercida pela mola 

será nula. Deste modo, o corpo sofrerá sempre uma força por parte da mola que o auxiliará a 

acompanhar a onda durante a descida. 

 

Figura 7.2 Valor da força da mola para a posição do corpo flutuante na crista e cava da onda.  

Considerando as forças verticais em equilíbrio estático na crista da onda tem-se: 

2
s corpo a sI F P g da k H mgρ π= + ⇔ = +  (7.5) 
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Manipulando a equação, e substituindo as suas variáveis pelos respectivos valores, obtém-se o 

valor para a constante de mola: 

= × 38,1 10  /
s
k N m  

Admitindo que o corpo acompanha sempre o deslocamento vertical da superfície da água, a 

sua amplitude de oscilação é metade da altura da onda ficando 

= 0,64 Z m  

A velocidade de oscilação da parte móvel obtém-se pela expressão (3.39): 

= 0,67 /v m s  

A frequência natural do sistema é calculada pela expressão (3.41) sendo o seu valor: 

ω = 3,68 /
n

rad s  

Verifica-se que a frequência natural do sistema (ωn) não é igual à frequência da onda 

incidente, excluindo assim a hipótese de ressonância entre ambos, para o período de onda e 

dimensões do corpo considerados. Avaliando os valores limite para o período médio da onda 

no local Esposende temos um valor mínimo de 5 seg e um valor máximo de 13,8 seg, que 

correspondem, respectivamente, a uma frequência de 1,26 rad/s e de 0.46 rad/s. Assim, 

tendo em conta as observações efectuadas no local, qualquer onda incidente apresentará 

sempre uma frequência inferior à frequência natural do sistema oscilante (3,76 rad/s), 

descartando a hipótese de o sistema de conversão funcionar em ressonância, com as 

características anteriormente definidas. Segundo a expressão (3.41), a frequência natural 

(ωn) do sistema varia com a constante de mola (ks), com a massa do sistema (m) e com a área 

projectada do corpo (Apc), em que os dois últimos são funções do raio do corpo flutuante (a).  

Com objectivo de avaliar a possibilidade de o sistema oscilar à mesma frequência que a ondas 

incidentes no local de Esposende é apresentada, na Figura 7.3, a variação da constante de 

mola com a frequência natural do sistema e o raio do corpo. Para a gama de frequências de 

onda no local de Esposende, observa-se que a constante de mola assume sempre valores 

negativos, com a variação da geometria do corpo. Como a constante de mola deve ser sempre 

uma grandeza positiva, verifica-se a impossibilidade de o sistema funcionar em ressonância 

com a onda incidente para diferentes geometrias do corpo flutuante.  
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Figura 7.3 Variação da constante de mola com a frequência natural do sistema e raio do corpo 
flutuante. 

Admitindo um rendimento de absorção de energia de 20%, como indicado na secção 3.4.3, a 

potência disponível para o gerador é calculada pela expressão (3.43). Para o corpo cilíndrico 

com 2,4m de diâmetro, a potência útil disponível para o gerador é: 

= 4,55 
u
P kW

 
Por unidade de volume, a potência útil é: 

= 3670,5 W/mu

corpo

P

V  

sendoinferior ao limite superior calculado, como se pretende. Os parâmetros resultantes da 

modelação do dispositivo tendo em conta as características da onda considerada, e que 

condicionarão o dimensionamento do gerador, encontram-se na Tabela 7.1. 

Tabela 7.1 Parâmetros mecânicos utilizados para o dimensionamento do gerador.  

Parâmetros Valor 
Amplitude de oscilação da parte móvel (Z) 0,67 m 
Frequência angular de oscilação (ω) 1,05 rad/s 

Velocidade vertical (v) 0,67 m/s 
Potência útil (Pu) 4,55 kW 
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7.2. Dimensionamento analítico do GLRVC tubular 

O gerador linear de relutância variável comutado será dimensionado seguindo o procedimento 

analítico descrito no Capítulo 5. O dimensionamento do gerador é efectuado de acordo com 

as características da onda com maior probabilidade de ocorrência no local de Esposende, da 

qual foram deduzidos os valores indicados na Tabela 7.1. Tendo uma potência útil disponível 

de 4,55 kW, o gerador será dimensionado para uma potência nominal de 4,5 kW. Trata-se de 

um gerador de topologia tubular trifásico, com dois enrolamentos por fase, os quais estão 

alojados na parte fixa do gerador (primário). A tensão à entrada do conversor é de 200 V e o 

gerador possui uma estrutura saliente em ambas as partes com 7 dentes no primário e 5 no 

secundário. O veio do secundário é constituído por aço. Verificou-se que, o projecto desta 

unidade geradora para uma potência de 4,5 kW resulta numa estrutura com um diâmetro 

muito elevado. Por esta razão optou-se pelo dimensionamento de 1 gerador para uma 

potência mecânica de 1,5 kW, sendo colocadas 3 unidades em série no dispositivo de modo a 

perfazer os 4,5 kW. Deste modo, o diâmetro do gerador é menor, tornando a estrutura do 

dispositivo construtivamente mais viável. As características do gerador a dimensionar 

encontram-se resumidas na Tabela 7.2. 

Tabela 7.2 Características da unidade geradora a dimensionar. 

Parâmetro Valor Unidade 
Potência Mecânica Pmec 1500 W 
Número de fases m 3  
Velocidade v 0,67 m/s 

Tensão à entrada do conversor Uo 200 V 
Topologia Tubular 

 

Considerando uma largura de 30 mm para cada dente e cada cava do primário e um 

comprimento de 2mm para o entreferro, obtiveram-se os resultados para o dimensionamento 

analítico representados na Tabela 7.3. 

Verifica-se que o espaço existente na cava do primário é suficiente para alojar o respectivo 

enrolamento, pois a sua área de secção (1680 mm2) é superior à área da secção ocupada pelo 

fio condutor (1081 mm2).  
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Tabela 7.3 Resultados do dimensionamento do GRVC tubular para o local de Esposende. 
Constantes utilizadas e valores obtidos.   

Parâmetro Valor Unidade 
Densidade média de fluxo Bg 1,5 T 
Densidade de força Fx 20 x 103 N/m2 

Permeabilidade magnética µ0 1,26 x 10-6 H/m 
Factor de carga kt 1   

Factor de conversão  kc 0,7   
Factor de enchimento ke 0,4   

Densidade de corrente no cobre J 3,5 A/mm2 
Resistividade eléctrica ρcu 1,70 x 10-8 Ωm 

Rendimento ηe 70 % 
    

Largura dos dentes do primário bp 30 mm 
Largura dos dentes do secundário bs 30 mm 
Largura das cavas do primário cp 30 mm 
Largura das cavas do secundário cs 60 mm 

    
Passo do primário τp 60 mm 
Passo do secundário τs 90 mm 

Espessura do núcleo do primário  np 20 mm 
Espessura do núcleo do secundário  ns 20 mm 

    
Comprimento do entreferro g 2 mm 

    
Diâmetro exterior do primário Dep 449 mm 
Diâmetro interior do primário Dip 297 mm 
Diâmetro exterior do secundário Des 293 mm 
Diâmetro interior do secundário Dis 133 mm 

    
Altura das cavas do primário hp 56 mm 
Altura das cavas do secundário  hs 60 mm 

Altura do primário Hp 76 mm 
Altura do secundário Hs 80 mm 

    
Número de espiras por bobina N1 86  
Diâmetro do fio condutor dcu 4 mm 

Diâmetro médio do enrolamento D1 353 mm 
    

Área da secção ocupada pelo enrolamento Acu 1081 mm2 
Área da secção da cava do primário Acp 1680 mm2 

    
Indutância não saturada Lan 0,26 H 

Indutância na posição de não alinhamento Lna 0,026 H 
Fluxo máximo na conversão  φc 7,16 Wb 

    

Número de enrolamentos do primário B1 6   
Intensidade de corrente Ic 27,27 A 
Potência eléctrica Pele 3818 W 
Perdas no cobre Pcu 928 W 

 

Nas Figura 7.4 e Figura 7.5 encontram-se as dimensões resultantes do dimensionamento. 

As dimensões do gerador final encontram-se no Anexo C. 
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Figura 7.4 Dimensões, milímetros, do primário (unidade geradora de 1500 W). 

 

 

Figura 7.5 Dimensões, em milímetros do secundário ( unidade geradora de 1500 W). 
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8. Análise numérica do GLRVC 

 

Introdução  
Após o dimensionamento analítico de qualquer máquina eléctrica, torna-se imperioso analisar 

os fenómenos electromagnéticos envolvidos no funcionamento da máquina, neste caso do 

gerador. Deste modo é possível ajustar as suas dimensões para que o desempenho e 

fiabilidade da máquina sejam optimizados. Contudo, devido à complexidade das equações 

diferenciais envolvidas e à não linearidade do comportamento magnético do actuador, não é 

possível chegar a uma solução analítica. Este problema é resolvido pela aplicação do método 

de elementos finitos (MEF). Este método baseia-se na discretização das equações não lineares 

através da divisão do meio  material em vários elementos de dimensões finitas. Assim para 

cada elemento, as equações podem ser linearizadas, permitindo chegar a resultados 

numéricos bastante precisos. Nesta dissertação o MEF será aplicado através do software 

CEDRAT Flux 2D [69]. Este software, entre outras funcionalidades, permite a análise numérica 

de fenómenos electromagnéticos que envolvam o gerador. Com esta ferramenta, é possível 

determinar a intensidade do fluxo magnético do gerador e visualizar o percurso das suas 

linhas, identificando as zonas do núcleo mais susceptíveis à saturação magnética. Além disso, 

é possível determinar a energia e a co-energia em jogo,  assim como as forças 

electromagnéticas que actuam na máquina para diferentes posições do secundário. O método 

de elementos finitos revela-se ser uma ferramenta imprescindível no dimensionamento deste 

tipo de máquinas, pois permite a análise das suas características, facilitando a sua 

optimização do seu dimensionamento. Neste capítulo será efectuada a análise numérica 

gerador dimensionado analiticamente no capítulo anterior. Nesta análise será aplicado o 

método de elementos finitos ao gerador, através do software Cedrat Flux (2D). 

8.1. Análise numérica do gerador 

Após o dimensionamento analítico do gerador, este foi desenhado no software Flux 2D para 

ser simulado através do MEF. Para cada região distinta é definido o respectivo material, cujas 

propriedades magnéticas influenciam a simulação numérica. Nos pontos de ligação destes 

elementos são efectuados cálculos numéricos de modo a obter as grandezas 

electromagnéticas pretendidas. As dimensões da malha são definidas pelo utilizador. Assim, 

para regiões onde a variação dos valores das grandezas em estudo seja muito maior ao longo 

do espaço, as dimensões da malha devem ser reduzidas de modo a que os resultados do 

cálculo numérico sejam mais precisos. Para outras zonas, onde a variação destas grandezas 

seja muito menor e onde não é relevante grande precisão, a malha deverá ser maior, 

reduzindo a complexidade do cálculo numérico.  
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8.2. Geometria do gerador e malha aplicada 

A análise do gerador em estudo é feita a 2 dimensões (2D). Como o gerador é de estrutura 

tubular, apenas é analisada metade da máquina considerando a simetria em relação ao eixo 

longitudinal. Devido a esta simetria, os fenómenos electromagnéticos são também simétricos 

relativamente ao mesmo eixo, comportando-se de igual modo com a variação angular do 

gerador. Esta análise só é possível porque o software Flux 2D possui a funcionalidade de 

estabelecer simetria segundo o eixo longitudinal, calculando deste modo a solução numérica 

considerando a estrutura total da máquina. Em relação à geometria do gerador submetida 

para análise numérica, esta é constituída por duas partes principais, uma parte móvel e outra 

fixa. 

A parte fixa do gerador representa o primário (a azul escuro na Figura 8.1a) no qual estão 

alojados os 6 enrolamentos de excitação/geração, 2 por cada fase. Nesta simulação apenas 

será considerada uma fase (fase A) uma vez que os fenómenos electromagnéticos são iguais 

para as restantes. Por esta razão, somente dois enrolamentos são utilizados na simulação, os 

quais estão representados a vermelho na Figura 8.1.  

A parte móvel  inclui o secundário (representado a magenta) e o veio (representado a preto) 

ao qual se encontra acoplado. O veio é constituído por um aço não condutor magnético. As 

caixas de cor amarela representam o ar exterior que envolve o secundário e o qual é 

perturbado pelo seu movimento. Ao contrário da parte fixa, esta não inclui nenhum 

enrolamento. 

              

      a)           b) 

Figura 8.1  Geometria da estrutura do gerador utilizada para simulação numérica. a)  Imagem 
ampliada do gerador e b) Vista geral do domínio de simulação. 

Para o material que constitui o primário e secundário foram inseridas as propriedades 

magnéticas referentes ao aço de silício com cristais orientados. Para este, foi considerada 
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uma permeabilidade magnética de 500 e uma magnetização de saturação de 1.9 Tesla. Para o 

veio que se encontra acoplado ao secundário foi considerado aço não condutor. 

O deslocamento é feito na direcção do eixo de simetria segundo a variável espacial z. É 

assumida a origem (z=0) para a posição de alinhamento e, como já foi referido, apenas uma 

fase será excitada para análise numérica do gerador. Quanto à malha constituída pelos 

elementos finitos, esta foi escolhida de modo a possuir dimensões mais reduzidas em zonas de 

geometria e propriedades magnéticas mais irregulares como é o caso da zona do entreferro. A 

razão desta escolha deve-se ao facto de nesta zona se verificar maior variação da densidade 

de fluxo devido à descontinuidade do material, implicando uma variação de relutância no 

circuito magnético. Por esta razão, esta zona requer uma malha mais apertada para uma 

análise mais precisa. No caso do centro do veio, onde a variação da densidade de fluxo é 

reduzida, seleccionou-se uma malha de maiores dimensões. Na Figura 8.2 é ilustrada a malha 

utilizada na simulação numérica. 

  

                             a)                                     b) 

Figura 8.2 Geometria da malha utilizada na simulação numérica. a) Vista geral e b) vista 
ampliada da parte esquerda do gerador.   

8.3. Resultados da simulação numérica 

A simulação foi feita para um deslocamento máximo do secundário de 30 mm, variando, 

portanto desde a posição de alinhamento até a posição de não alinhamento. Como o 

deslocamento foi efectuado segundo a direcção negativa do eixo longitudinal (z) do 

referencial fixo estipulado para a máquina, todas as variações de grandezas 

electromagnéticas indicadas neste estudo numérico são feitas para valores negativos do 

deslocamento. A análise numérica foi também efectuada para diferentes valores do 

comprimento do entreferro, nomeadamente para 2, 3 e 4 mm. Para os valores de 3 e 4 mm, 

foi necessário refinar a malha na zona do entreferro para dimensões ligeiramente superiores, 

de modo a evitar conflitos que surgiram no processo de simulação numérica para a malha 

inicial. Como resultados da análise, obtiveram-se as densidades de fluxo, assim como as 
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respectivas curvas equipotenciais para deslocamentos de 0, 15 e 30 mm e para comprimentos 

do entreferro de 2 e 4 mm. Foram analisados os valores da energia e da co-energia, para o 

primário e para o secundário, tendo sido ainda determinadas as variações das forças axial e 

radial entre o primário e o secundário, assim como os valores da indutância dos enrolamentos 

da fase excitada. A simulação efectuou-se assumindo sempre o valor máximo de corrente nos 

enrolamentos, obtido pelo dimensionamento analítico. 

8.4. Distribuição do fluxo magnético 

As Figura 8.3, Figura 8.4 e Figura 8.5 ilustram a densidade de fluxo para as posições de 

alinhamento, intermédia e de não alinhamento, respectivamente, para um comprimento do 

entreferro de 2 mm. Para as mesmas posições e o mesmo comprimento do entreferro, é 

mostrado o percurso das isolinhas de fluxo nas Figura 8.6, Figura 8.7 e Figura 8.8. Como se 

esperava, a posição de alinhamento apresenta mais zonas onde a densidade de fluxo é mais 

elevada. Estas zonas (indicadas pelas cores amarelo e laranja) localizam-se especialmente nos 

cantos das cavas e junto aos enrolamentos no núcleo do primário. Tratam-se de zonas 

altamente susceptíveis a saturação, onde a não linearidade das propriedades 

electromagnéticas é elevada. À medida que o secundário se desloca para a posição de 

alinhamento, a densidade de fluxo vai diminuindo, reduzindo-se as zonas de saturação 

magnética, as quais praticamente são inexistentes na posição de não alinhamento. Porém, a 

zona do núcleo junto ao enrolamento direito encontra-se sempre sob grande densidade de 

fluxo mesmo para a posição de não alinhamento. Trata-se da zona onde o fenómeno de 

saturação é mais significativo, uma vez que é praticamente constante durante o ciclo de 

operação da fase. Quanto ao percurso do fluxo magnético verifica-se que, para a posição de 

alinhamento (Figura 8.6), este dá-se pelos dentes laterais do primário e do secundário. No 

entanto, para esta posição, o trajecto do fluxo magnético devia localizar-se apenas em 

metade do gerador, ou seja, pelos dentes da parte lateral esquerda e dentes do meio, tendo 

este percurso menor relutância. A razão pela qual o fluxo magnético não percorre este último 

trajecto indicado deve-se à localização dos enrolamentos. Sendo os enrolamentos de fluxos 

concordantes, e admitindo que o pólo norte se encontre do lado esquerdo de cada 

enrolamento, o fluxo ao sair do pólo norte do enrolamento do lado esquerdo é repelido pelo 

pólo norte do outro enrolamento se tentar circular pelos dentes do meio. Deste modo, o fluxo 

vê-se obrigado a percorrer a extremidade direita do gerador. Esta situação poderia ser 

contornada deslocando ambos os enrolamentos da fase para a cava seguinte à esquerda, em 

que, neste caso o enrolamento do lado esquerdo ficaria fora da estrutura padrão do gerador. 

Contudo, estes resultados referem-se a uma análise estática do gerador, na qual não é tido 

em conta o funcionamento dinâmico do gerador. Durante o funcionamento do gerador, a 

posição de alinhamento, situação estática analisada, não acontece do ponto de vista de 

geração. Normalmente, dependendo da estratégia de controlo, é na posição de alinhamento 
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que se inicia a excitação. Logo devido à velocidade do secundário e ao tempo de resposta do 

circuito magnético, o fluxo magnético atinge os seus maiores valores em posições 

desalinhadas, nunca se verificando a situação estática simulada para a posição de 

alinhamento. À medida que o secundário deixa a posição de não alinhamento, as linhas de 

fluxo começam a concentrar-se num menor trajecto.   

 

Figura 8.3 Ilustração da densidade de fluxo na posição de alinhamento (deslocamento z= 0 mm) 
para um comprimento do entreferro de 2 mm. 

 

Figura 8.4 Ilustração da densidade de fluxo na posição intermédia (deslocamento z= 15 mm) para 
um comprimento do entreferro de 2 mm. 

 

Figura 8.5 Ilustração da densidade de fluxo na posição intermédia (deslocamento z= 30 mm) para 
um comprimento do entreferro de 2 mm. 
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Figura 8.6 Ilustração das isolinhas de fluxo na posição alinhamento (deslocamento z= 0 mm) para 
um comprimento do entreferro de 2 mm. 

 

Figura 8.7 Ilustração das isolinhas de fluxo  na posição intermédia (deslocamento z= 15 mm) para 
um comprimento do entreferro de 2 mm.  

  

Figura 8.8 Ilustração das isolinhas de fluxo na posição de não alinhamento (deslocamento z= 30 
mm) para um comprimento do entreferro de 2 mm.  

Nas Figura 8.9, Figura 8.10 e Figura 8.11 encontram-se as densidades de fluxo na posição de 

alinhamento, intermédia e de não alinhamento para uma comprimento do entreferro de 4 

mm. As respectivas isolinhas de fluxo (Figura 8.12, Figura 8.13 e Figura 8.14), são também 

ilustradas. Com o aumento do comprimento de ferro, o comportamento do fluxo magnético, 

assim como as zonas mais críticas a nível de densidade são bastante semelhantes à descrição 

feita anteriormente para um comprimento de 2 mm. Entretanto, verifica-se que, para um 

entreferro de 4 mm, o gerador opera em valores muito menores de densidade de fluxo devido 
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ao aumento da relutância do circuito magnético. Por esta razão, as zonas de maior densidade 

são menos susceptíveis à saturação mas as linhas de fluxo são menos ordenadas, encontrando-

se um pouco mais dispersas.  

 

Figura 8.9 Ilustração da densidade de fluxo na posição de alinhamento (deslocamento z= 0 mm) 
para um comprimento do entreferro de 4 mm. 

 

Figura 8.10 Ilustração da densidade de fluxo na posição intermédia (deslocamento z= 15 mm) para 
um comprimento do entreferro de 4 mm. 

 

Figura 8.11 Ilustração da densidade de fluxo na posição intermédia (deslocamento x = 30 mm) para 
um comprimento do entreferro de 4 mm. 
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Figura 8.12 Ilustração das isolinhas de fluxo na posição alinhamento (deslocamento z=  0 mm) para 
um comprimento do entreferro de 4 mm. 

 

Figura 8.13 Ilustração das isolinhas de fluxo na posição intermédia (deslocamento z= 15 mm) para 
um comprimento do entreferro de 4 mm.  

 

Figura 8.14 Ilustração das isolinhas de fluxo na posição intermédia (deslocamento z= 30 mm) para 
um comprimento do entreferro de 4 mm. 

Foi avaliada a variação da densidade de fluxo com o deslocamento no interior do entreferro 

ao longo de todo o gerador. A análise efectuou-se para comprimentos de entreferro de 2, 3 e 

4 mm encontrando-se representada na forma de gráfico na Figura 8.15a, Figura 8.15b e Figura 

8.15c, respectivamente. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 8.15 Distribuição da densidade de fluxo ao longo do gerador na zona do entreferro com 
comprimento de a) 2 mm, b) 3mm e c) 4mm. 
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Para os vários comprimentos do entreferro, a densidade de fluxo manifesta-se de igual modo 

ao longo de todo o gerador apresentando, no entanto, menores valores quanto maior o 

comprimento do entreferro. Verifica-se que para ambos os casos o valor máximo de densidade 

ocorre na zona lateral esquerda do gerador, sendo maior com o aumento do deslocamento. 

Isto deve-se á concentração das linhas de fluxo nos cantos dos dentes à medida que estes se 

vão desalinhando. Volta-se a constatar um aumento da densidade de fluxo na parte direita do 

gerador. Nesta zona, a densidade é cerca de metade do valor na parte esquerda do gerador, 

pois o fluxo é mais distribuído. Para as distâncias onde a variação da densidade de fluxo 

permanece constante representam o alinhamento entre um dente do primário e um dente do 

secundário.   

8.5. Características mecânicas e electromagnéticas 

A variação da energia (energia acumulada) e da co-energia do gerador é um bom indicador do 

nível de saturação existente neste. Quando maior a diferença  entre os valores destas duas 

grandezas, maior a não linearidade existente e, consequentemente, maior o nível de 

saturação. Avaliou-se a variação da energia e da co-energia para diferentes deslocamentos (0, 

15 e 30 mm) e diferentes comprimentos do entreferro (2, 3 e 4 mm).  

 

Figura 8.16 Variação da energia e co-energia no secundário com o deslocamento para 
comprimentos do entreferro de 2, 3 e 4mm. 
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Figura 8.17 Variação da energia e da co-energia no primário com o deslocamento para 
comprimentos do entreferro de 2, 3 e 4mm. 

A análise foi feita ao conteúdo energético do secundário e do primário, a qual pode ser 

observada nas Figura 8.16 e Figura 8.17, respectivamente. Para ambas as partes do gerador, o 

valor da energia e da co-energia é maior com o encurtamento do entreferro sendo a co-

energia sempre superior à energia para a posição correspondente. Este último facto indica a 

presença de saturação, a qual se manifesta pela não linearidade das curvas de magnetização 

que por si, implicam que co-energia tenha um valor  superior ao valor da  energia acumulada. 

O primário é dotado de maior conteúdo energético que o secundário, o qual diminui à medida 

que o deslocamento aumenta, ou seja, à medida que o secundário abandona a posição de 

alinhamento.  

Do mesmo modo, o nível de saturação diminui com aumento do deslocamento, o que 

comprova as observações efectuadas nos gráficos de densidade de fluxo. Relativamente ao 

secundário, como conteúdo energético do primário é superior, também o é o seu nível de 

saturação. Este caso comprova-se por uma maior diferença entre energia e co-energia 

observada no primário, a qual se mantém sempre superior com o aumento do deslocamento. 

Consequência da variação da relutância do circuito magnético com o deslocamento, é  a 

variação da indutância da fase, a qual pode ser observada na Figura 8.18. Nesta figura 

observa-se que a indutância é máxima para a posição de relutância mínima (alinhamento) e 
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mínima para a posição de máxima relutância (não alinhamento), como era de esperar. 

Constata-se também que, com o aumento da relutância do circuito pelo aumento do 

comprimento do entreferro a indutância diminui. 

 

 

Figura 8.18 Variação da indutância de fase com o deslocamento para comprimentos do entreferro 
de 2, 3 e 4mm. 

Dos fenómenos electromagnéticos que ocorrem no gerador, surgem forças de origem 

electromagnética entre o primário e o secundário. Estas forças variam com a posição relativa 

entre as duas partes, podendo ser radiais ou axiais. A variação da intensidade das forças com 

o deslocamento foi analisada para comprimentos do entreferro de 2, 3 e 4 mm. A força axial, 

como se pode observar na Figura 8.19, aumenta à medida que o secundário se afasta da 

posição de alinhamento. Esta força resulta da tendência de o circuito magnético se 

reestruturar para uma configuração de relutância mínima. Deste modo, quando maior o 

deslocamento, maior a relutância do circuito e maior a força desenvolvida pela máquina para 

tentar conseguir esse objectivo. O mesmo fenómeno acompanha a natureza da força radial 

apesar de esta apresentar uma variação contrária com o deslocamento, como se pode 

observar na Figura 8.20.  A força radial é maior na posição de alinhamento, diminuindo à 

medida que o secundário se afasta. Com o aumento do comprimento do entreferro, a 

intensidade de ambas as forças diminui verificando-se que os seus valores encontram-se mais 

distantes para um comprimento do entreferro entre 2 e 3 mm do que  para um comprimento 

entre 3 e 4 mm. 
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Como o gerador é de topologia tubular, as forças radiais neles desenvolvidas teoricamente 

anulam-se, facto que na realidade pode não acontecer, pois devido a assimetrias que podem 

ocorrer durante a montagem, fabrico ou operação, existe sempre um pequeno valor na 

resultante da força radial o qual pode ser desprezado na maioria dos casos. Assim, a 

componente axial é a força que mais se evidencia durante a operação do gerador. 

 

 

Figura 8.19 Variação da força axial entre o secundário e o primário com o deslocamento e para 
comprimentos do entreferro de 2, 3 e 4 mm.  

 

Figura 8.20 Variação da força radial entre o secundário e o primário com o deslocamento e para 
comprimentos do entreferro de 2, 3 e 4 mm. 
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9. Conclusões 
 

Esta dissertação teve como objectivo principal o dimensionamento de um gerador linear de 

relutância variável de topologia tubular para ser incorporado num sistema de conversão de 

energia das ondas, nomeadamente, um sistema de absorção pontual com corpo flutuante a 

ser aplicado na costa marítima Portuguesa. Este tipo de tecnologia é caracterizado por um 

movimento vertical de baixa frequência sendo, por esta razão, adequada a utilização de 

geradores lineares, uma vez que são directamente accionados pelo corpo flutuante. A energia 

das ondas é um recurso de grande conteúdo energético, cujo potencial é evidente na costa 

Portuguesa. Do enquadramento feito para o caso Português face a este recurso energético, 

verificou-se que Portugal é dos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias de conversão de 

energia das ondas. Infelizmente devido às inúmeras técnicas de extracção de energia das 

ondas, este recurso ainda não é devidamente aproveitado, o qual carece de maior atenção, 

quer a nível académico quer a nível empresarial. 

Para o dimensionamento do gerador, primeiro foi necessário conhecer a fonte da qual se 

pretende extrair energia, principalmente aferir o seu conteúdo energético disponível para ser 

aproveitado. Para isso, foi feita uma análise à hidrodinâmica das ondas. A análise limitou-se à 

abordagem aos seus princípios básicos através da teoria linear, na qual as ondas são 

idealmente modeladas. Estas foram avaliadas como uma única onda sinusoidal de altura e 

período médio fixo. Na realidade, as ondas apresentam uma forma mais afunilada, para a 

qual o período e altura são variáveis ao longo do tempo. No entanto, a aproximação feita pela 

teoria linear é suficiente para os propósitos pretendidos. Esses propósitos foram a 

determinação da potência disponível, da frequência e de amplitude de oscilação. 

Foram abordados os princípios de conversão de energia neste tipo de sistemas e descrito o 

conceito da máquina linear de relutância variável e o seu funcionamento como gerador. 

Nesta, recorrendo à sua homóloga rotativa, foram explicados os princípios de conversão 

electromagnética envolventes. Para o gerador linear de relutância variável comutado de 

topologia tubular, apresentou-se uma metodologia de dimensionamento analítico para a qual 

foi desenvolvido um programa, de modo facilitar e reduzir o tempo de cálculo.   

Foi avaliado o recurso energético em sete zonas da costa Portuguesa com potencial para a 

conversão de energia das ondas. Esta avaliação baseou-se em dois parâmetros descritivos do 

clima do mar, da altura de onda significativa e do seu período médio. A direcção das ondas 

não foi considerada, uma vez que o funcionamento do sistema de conversão em questão não 

depende desta, sendo apenas influenciado pela altura e período das ondas.Para cada local da 
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costa Portuguesa foram consideradas 973 observações de parâmetros, efectuadas ao longo de 

8 meses. As observações, facultadas pelo Instituto Português de Meteorologia, foram 

analisadas estatisticamente com  a finalidade de determinar os valores mais prováveis de 

ocorrência. A análise estatística foi mais aprofundada para o local de Esposende, o qual foi 

escolhido para a aplicação do gerador. A escolha deste local deve-se ao facto de este cumprir 

as hipóteses que validam a modelação das ondas, segundo a teoria linear, para águas 

profundas. Esta hipótese, que implica que a razão entre a profundidade e o comprimento de 

onda seja inferior a 1/2, não se verificou para os restantes locais. Para os dados provenientes 

deste local, foram ajustados dois modelos de distribuição das observações: um modelo 

paramétrico e outro não paramétrico. Concluiu-se que o ajuste do modelo paramétrico se 

desviava ligeiramente da distribuição real podendo fornecer resultados errados. Como os 

valores de interesse foram os de maior probabilidade de ocorrência, foi adoptado um modelo 

não-paramétrico (estimativa da densidade de Kernel) o qual é suficiente para este propósito, 

e no entanto não apresenta desvios da distribuição real das observações. Verificou-se também 

que a análise da probabilidade conjunta de ocorrência dos dois parâmetros fornece resultados 

mais realistas do que a análise individual destes (análise marginal), sendo portanto, adoptado 

os valores fornecidos pela primeira.  

Após a análise estatística, o sistema de conversão foi modelado tendo em conta os valores 

mais prováveis de ocorrência conjunta para a altura de onda significativa e para o período 

médio do local de Esposende. 

Foi proposta uma geometria para o corpo flutuante, assim como um modelo mecânico para do 

sistema. Porém, o sistema não foi devidamente dimensionado uma vez que este procedimento 

não se encontrava no âmbito desta dissertação. A implementação destes sistemas requer um 

rigoroso dimensionamento mecânico das suas estruturas, pois estas definem a resistência e 

funcionamento do sistema face à severidade das ondas do mar. Tendo em conta a geometria 

do corpo foi determinada a potência disponível para o gerador e a constante da mola de 

auxílio à oscilação do sistema. Com este último parâmetro, assim como com a massa do 

gerador,  foi determinada a frequência natural de oscilação do sistema e concluiu-se que para 

os sete locais em estudo, o sistema proposto nunca iria funcionar em ressonância com as 

ondas incidentes, sendo esta a característica de funcionamento óptimo para sistemas de 

absorção pontual. Determinou-se uma potência mecânica disponível de 4,5 kW para ser 

convertida pelo gerador. Tendo em conta esta potência e a velocidade de oscilação 

determinada (0,67 m/s), foi dimensionado o gerador seguindo a metodologia proposta. Após 

vários ensaios de dimensionamento, verificou-se que a unidade geradora proposta 

apresentava para esta potência dimensões não muito exequíveis do ponto de vista prático. 

Optou-se então, pelo dimensionamento de um gerador de 1,5 kW, do qual são utilizadas três 

unidades em série no sistema de conversão de energia, perfazendo deste modo os 4,5 kW. A 
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estrutura completa deste gerador será dotada de um primário cujo comprimento é superior 

ao secundário para que estas duas partes interajam sempre em toda a amplitude de 

oscilação. È então adicionado mais um primário, para que o comprimento da estrutura se 

enquadre com a amplitude de oscilação. Assim, o secundário ao oscilar estará sempre a gerar 

energia, alternando a operação entre os dois primários. 

Após obtidas as dimensões do gerador, este foi simulado numericamente através do método 

de elementos finitos. A análise numérica é imprescindível no dimensionamento deste tipo de 

máquinas uma vez que permite estudar o comportamento electromagnético inerente ao seu 

funcionamento. Deste estudo é possível determinar as forças que actuam na máquina, as 

quantidades energéticas associadas e localizar as zonas de maior densidade de fluxo, onde a 

saturação local é mais susceptível de ocorrer. Assim, é possível optimizar a geometria, com a 

finalidade de melhorar o seu desempenho. Para o presente caso, pretendeu-se com a análise 

numérica visualizar o percurso do fluxo magnético, as forças desenvolvidas entre o primário e 

secundário, para diferentes posições relativas e comprimentos do entreferro. Analisou-se a 

energia e a co-energia envolvida em cada ciclo de operação para as duas partes constituintes 

do gerador, onde se verificou a presença de saturação global, fenómeno característico neste 

tipo de máquinas. Da análise da energia e da co-energia concluiu-se que o nível de saturação 

diminui à medida que o secundário abandona a posição de alinhamento ou o comprimento do 

entreferro aumenta, devido à redução da densidade de fluxo consequente do aumento de 

relutância. Quanto ao desempenho do gerador, para este foi assumido um rendimento de 70%, 

um valor típico para este tipo de máquinas. Neste estudo apenas foi considerada a análise 

estática da máquina, para a qual se assumiu uma intensidade constante de corrente 

correspondente ao valor máximo calculado para ciclo de trabalho. Estes casos estáticos não 

se verificam exactamente durante o funcionamento do gerador, uma vez que a resposta da 

máquina à variação das grandezas electromagnéticas é limitada no tempo, devido à 

velocidade do veio e à estratégia de controlo. Consequentemente, a intensidade da corrente 

é variável ao longo de cada ciclo e a sua forma de onda varia consoante as características 

dinâmicas da máquina. Assim, conclui-se que o desempenho do gerador é fortemente 

dependente da estratégia de controlo adoptada,  podendo apenas ser determinado se, para 

além do conhecimento da sua geometria, o seu comportamento dinâmico também for 

considerado. A estratégia de controlo não entrou no âmbito desta dissertação, tendo sido 

considerado que a excitação de cada fase se dava durante um deslocamento correspondente a 

80% da largura do dente do primário. Nesta dissertação apenas se focou o dimensionamento 

estrutural do gerador adequado a uma determinada potência mecânica de entrada. Apesar d 

a estrutura do gerador não ser suficiente para que este funcione, esta é a componente 

principal, pois é nela que os fenómenos de conversão ocorrem. 
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Sugere-se que, em trabalhos futuros, o protótipo deste gerador seja construído, permitindo a 

verificação experimental do dimensionamento teórico efectuado e que se desenvolva uma 

estratégia de controlo adequada, de modo a optimizar o seu desempenho. Os geradores 

lineares de relutância variável são uma potencial alternativa para o sistema de conversão 

abordado nesta dissertação, uma vez que são unidades geradoras mais simples e económicas 

do que os convencionais geradores lineares de magnetos permanentes. Deste modo a 

aplicação desta tecnologia de conversão de energia das ondas torna-se mais viável, 

principalmente na costa Portuguesa onde o conteúdo energético deste recurso é elevado. 
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Anexo A - Tecnologias existentes 

A.1. Coluna de água oscilante (OWC) 

Este tipo de tecnologia extrai energia de ar pressurizado pela ondulação da água do mar 

através de uma turbina. Geralmente, a estrutura desta tecnologia consiste numa câmara 

selada preenchida por ar situada sobre o nível da água do mar. À medida que o nível da água 

sobe ou desce devido à ondulação, o ar contido na câmara é pressurizado ou despressurizado 

respectivamente, surgindo um gradiente de pressão que provoca uma deslocação de ar 

através de uma turbina que, por si, acciona um gerador eléctrico. O ar escoa-se para fora da 

câmara quando o nível de água aumenta devido à formação de uma  crista e escoa-se para o 

seu interior se dá uma decréscimo do nível do da água devido á formação de uma cava. Neste 

tipo de tecnologia é utilizada uma turbina Wells uma vez que a sua rotação é sempre no 

mesmo sentido, independentemente do sentido do fluxo de ar.  

A câmara-de-ar tem de ser cuidadosamente projectada tendo em conta o período, amplitude 

e comprimento das ondas, assim como a temperatura do local em que se aplica a tecnologia. 

Deste modo, pretende-se evitar o efeito de ressonância que ocorrerá caso a câmara não seja 

devidamente dimensionada, provocando um fluxo nulo de ar na turbina. Para além de evitar o 

efeito de ressonância, a estrutura deve contribuir para um escoamento de ar optimizado que 

é conseguido através de um design afunilado cuja convergência se dá do nível de água para a 

turbina.  

A válvula de alívio ou desvio é um componente de grande importância nos dispositivos que 

operam segundo o princípio de coluna de água oscilante. Esta permite libertar o excesso de 

pressão no ar provocado por ondas cuja amplitude excede os valores normais, que por 

consequência poderia perturbar o funcionamento óptimo da turbina. A válvula de desvio 

também permite o controlo da velocidade angular da turbina, limitando o fluxo de ar que por 

esta passa. 

Os dispositivos tecnológicos que utilizam o princípio de coluna de água oscilante para o 

aproveitamento da energia das ondas são dispostos na costa (shoreline) ou perto desta. Estes 

dispositivos situam-se em terra, onde se dá o rebentamento de ondas e são caracterizados por 

serem muito barulhentos. Os dispositivos que se encontram perto da costa (nearshore) podem 

encontrar-se firmemente ancorados ao fundo do oceano ou podem ser atracados com folga de 

modo a acompanharem as variações do nível da água, conseguindo assim, um melhor 

aproveitamento. 
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Figura A.1 Esquema de uma central de coluna oscilante. [2] 

As tecnologias de coluna de água oscilante são, por vezes, consideras como de 1º geração por 

terem sido dos primeiros dispositivos a serem utilizados para o aproveitamento da energia das 

ondas. De seguida, apresentam-se alguns exemplos de sistemas que se baseiam no princípio 

descrito[2]. 

LIMPET OWC   

O sistema LIMPET OWC é um dispositivo de estrutura fixa que utiliza o princípio 

anteriormente descrito. Foi desenhado pela Wavegen Ltd. na Irlanda dando seguimento um 

protótipo de 75 kW inicialmente desenvolvido pela Queen’s University of Belfast no Reino 

Unido. O LIMPET é um dispositivo de 500 kW destinado a ser instalado na linha costeira. O 

sistema pode ser desenhado para ser integrado na costa em zonas de rebentamento de águas. 

Esta última configuração implica uma instalação com menores custos. O sistema OSPREY 

apresenta uma configuração similar à do LIMPET, diferindo no facto de este ser adequado 

para locais perto da costa (near-shore) a para profundidades moderadas (<20m).[25, 26] 

 

Figura A.2 Central LIMPET. [2] 
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Central Piloto Europeia da Ilha do Pico 

A central do Pico é um sistemas de conversão de energia das ondas de 400 kW que funciona 

segundo o método de coluna de água oscilante. Este projecto foi implementado na ilha do 

Pico nos Açores e resulta das acções de investigação e desenvolvimento iniciadas pela 

comissão Europeia em 1991. O projecto foi coordenado pela equipa  IST/INETI e envolveu 

várias empresas nacionais e duas instituições universitárias estrangeiras, a Queen’s University 

of Belfast (Reino Unido) e a University College Cork (Irlanda).  

 

Figura A.3 Desenho esquemático do Central Europeia da ilha do pico . [24] 

Energetech OWC 

O sistema Energetech OWC, desenvolvido pela Energetech na Austrália, utiliza uma turbina 

de passo variável como elemento conversor de energia. Esta tecnologia distingue-se da 

anterior por a sua estrutura ser constituída por uma parede parabólica, de modo a concentrar 

a energia das ondas no colector. Este dispositivo é adequado para ser colocado perto da costa 

(nearshore) ou longe desta (offshore).[25] 

 

Figura A.4 Energetech OWC. 

[http://www.oceanlinx.com/index.php/our-technology/design-evolution] 
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Mighty Whale  

O sistema Mighty Whale apresenta uma outra configuração, constituída por três câmaras de ar 

na parte frontal do dispositivo e colocadas em paralelo. A cada câmara de ar encontra-se 

associada uma turbina Wells como extractor de energia. Este dispositivo foi desenvolvido pelo 

Centro de Ciência e Tecnologia Japonês tendo sido desenhado um protótipo à escala real com 

uma potência nominal de 100 kW. É uma estrutura flutuante com 50 m, 30 de largura e uma 

massa de 4400 toneladas. [25, 27] 

 

Figura A.5 Antevisão artística do dispositivo Mighty Whale. [2] 

Backward Bent Duct Buoy (BBDB) 

Uma outra configuração existente é a do sistema Backward Bent Duct Buoy (BBDB), uma 

estrutura flutuante atracada com folga. Nesta configuração, o duto associado à coluna de 

água é curvado para trás da bóia e na direcção de propagação das ondas. Como se encontra 

atracada com folga, o dispositivo tem liberdade de oscilação, que é provocada pelas ondas 

incidentes na parte curvada. A oscilação provoca a ascensão do nível de água na parte 

vertical do ducto, forçando a circulação de ar através da turbina. [27] 

 

Figura A.6 Desenho esquemático de BBDB. [27] 
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SperBoy 

O sistema SperBoy, desenvolvido pela Embley Energy é a configuração mais simples de um 

dispositivo flutuante que funciona segundo o princípio de coluna de água oscilante. Possui um 

funcionamento idêntico aos dispositivos shoreline, à excepção de que este, por ser flutuante, 

permite o aproveitamento da energia das ondas em águas profundas e longe da costa 

(offshore), permitindo ajustar-se ao nível da água devido à sua liberdade de movimento. O 

facto de este dispositivo ser axissimétrico torna-o insensível à direcção das ondas. [8] 

 

Figura A.7 Imagem artística do dispositivo Sperboy. 

[http://www.sperboy.com/index.html?_ret_=return] 

OWEL 

A Offshore Wave Energy desenvolveu um protótipo denominado por OWEL constituído por um 

ducto horizontal convergente. As ondas entram no ducto juntamente com ar. Este, é preso no 

topo do ducto e arrastado pelas ondas ao longo da zona convergente. Este processo pressuriza 

o ar que é armazenado numa câmara sob pressão antes de ser libertado para uma turbina que 

acciona um gerador eléctrico. As ondas saem por uma tubeira no fim do ducto afim de evitar 

a sua reflexão. [26] 

 

Figura A.8 Antevisão artística do dispositivo OWEL. 

[http://www.owel.co.uk/owel.htm] 
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A.2. Sistemas de corpos oscilantes 

 Os corpos oscilantes são de natureza flutuante ou, em algumas configurações, 

totalmente submersos. Este tipo de dispositivos tira partido da natureza ondulatória da água 

do mar para accionar directamente um gerador eléctrico linear, ou pressurizar um líquido de 

modo a accionar um turbina ou motor hidráulico associado a uma máquina eléctrica rotativa, 

para produção de electricidade. São mais adequados para a exploração offshore, uma vez que 

permitem a extracção de energia em zonas de grande densidade de potência, ou seja, em 

zonas aquáticas de grande profundidade (> 40 m). São considerados dispositivos de 3ª geração 

e apresentam sistemas mais complexos que os de 1ª geração. A sua exploração offshore 

contrai vários problemas associados ao atracamento, manutenção e transporte de energia 

eléctrica para a costa. Estes problemas têm restringido o desenvolvimento destes 

dispositivos, o que faz com que apenas sistemas recentes tenham atingido o patamar da 

construção à escala real. Os corpos flutuantes podem ter o seu movimento causado pelas 

ondas do mar limitado à translação ou à rotação, podendo também existir a combinação dos 

dois. Os sistemas oscilantes já desenvolvidos dividem-se em várias categorias, dependendo 

estas da estrutura e modo como absorvem a energia. Podem ser subdivididos em sistemas de 

ascensão (heaving systems), de rotação (pitching devices) ou de progressão (surging devices). 

Uma outra classificação plausível é feita tendo em conta a disposição do corpo oscilante 

relativamente à direcção de propagação das ondas, sendo classificados de absorção pontual, 

atenuador e terminal. [24] 

A.2.1. Sistemas de elevação (absorção pontual) 

São sistemas de conversão de energia das ondas em que o sistema de extracção de potência é 

ditado por um movimento de translação vertical de um corpo, podendo este ser flutuante na 

superfície do nível da água ou submerso. O movimento vertical dá-se devido à ondulação do 

mar. Num determinado ponto, o nível de água sobe e desce com uma determinada 

periocidade provocando a subida e descida do corpo oscilante. Estes dispositivos são 

denominados por sistemas de absorção pontual, uma vez que, as suas dimensões horizontais 

são muito menores que o comprimento das ondas do mar e são dotados de características 

axissimétricas, permitindo extrair energia de ondas provenientes de todas as direcções. A 

configuração mais simples trata-se de um único corpo flutuante ou bóia que desce ou ascende 

consoante a cava ou crista da onda, respectivamente. O movimento da bóia é de pura 

translação e dá-se relativamente a uma estrutura fixa no fundo do mar. Contudo, devido à 

axissimetria deste tipo de dispositivo, é possível absorver energia de ondas provenientes de 

qualquer direcção. 
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Norwegian buoy 

O Norwegian buoy é exemplo de um dispositivo de corpo flutuante que utiliza uma bóia 

esférica. Esta configuração utiliza como sistema extractor de energia uma turbina a ar que 

acciona o gerador. O movimento da bóia dá-se relativamente a um suporte que se encontra 

atracado ao fundo do mar por uma junta universal e faz movimentar o ar através de um 

orifício para uma turbina, gerando assim energia eléctrica. Existe, no entanto, uma derivação 

deste dispositivo que em vez de accionar uma turbina a ar, o corpo flutuante move-se 

relativamente a uma estrutura fixa no fundo do mar e acciona uma bomba de pistões que 

fornece água sob pressão a uma turbina hidráulica, que por si acciona um gerador eléctrico 

rotativo. [27] 

 

Figura A.9 Norwegian buoy. [27] 

Existem também configurações de sistemas de absorção pontual que, em vez de um, utilizam 

dois corpos flutuantes. A energia é convertida através do movimento relativo dos dois corpos 

oscilantes. Deste modo eliminam-se algumas dificuldades de operação resultantes da 

distância entre a superfície da água e o fundo do oceano presentes em sistemas de apenas um 

corpo. Contudo, sistemas de conversão de energia das ondas com múltiplos corpos flutuantes 

apresentam problemas especiais no seu controlo. Como exemplo tem-se o conceito de 

absorção pontual bipartida que consiste em dois corpos flutuantes. Um dos corpos é exterior 

de pequena frequência ressonante que serve de referência para um corpo flutuante interior 

que opera como o corpo absorvente ressonante. 

IPS Buoy 

O IPS Buoy é um dispositivo baseado no conceito descrito anteriormente, da autoria de Sven 

A. Noren e foi desenvolvido pela Interproject Service AB and Technocean. Este consiste numa 

bóia consolidada a um tubo oco vertical submerso (tubo de aceleração) aberto em ambas as 
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extremidades. Devido às ondas do mar, o tubo move-se relativamente à coluna de água no 

seu interior. Deste modo, a água provoca o movimento vertical oscilatório do pistão 

relativamente ao tubo de aceleração, que é convertido em movimento rotacional através de 

um sistema mecânico e por consequência acciona um gerador eléctrico. Tem uma potência 

nominal de 120-250 kW sendo as dimensões do pistão/bóia de 3-4 m de altura, 10-12 m de 

diâmetro e um tubo de aceleração de 20 m. [26, 27] 

 

Figura A.10 Desenho esquemático do IPS Buoy. [27] 

AquaBuOY 

Uma outra tecnologia baseada no IPS é o dispositivo AquaBuOY. Este combina a tecnologia do 

IPS com um par de mangueiras de borracha reforçada com aço denominadas de hose-pump. O 

pistão encontra-se consolidado com as mangueiras hose-pump e devido ao seu movimento 

oscilatório as mangueiras são esticadas e contraídas alterando o seu volume interno. Assim, a 

água no interior das mangueiras é pressurizada e expelida para um acumulador de pressão 

que provoca o accionamento de uma turbina Pelton ligada a um gerador eléctrico. Este 

dispositivo encontra-se ainda em desenvolvimento. [26, 27] 
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Figura A.11 Desenho esquemático do Aqua Buoy. [27] 

PowerBuoy 

O PowerBuoy desenvolvido pela Ocean Power Technologies é também um sistema de ascensão 

que utiliza um corpo flutuante para oscilar com as ondas incidentes. A energia das ondas é 

convertida através de um sistema patenteado do qual não há informação mais detalhada. A 

energia eléctrica é transmitida para a costa através de cabos subterrâneos. O dispositivo 

bloqueia automaticamente quando surgem ondas de amplitudes extremas desbloqueando-se 

quando estas voltam ao normal. É destinado a profundidades entre 30 a 60 metros com uma 

capacidade de 40 kW. As dimensões desta unidade são de 3,7 metros de diâmetro e 15,8 de 

altura. [18, 26] 

 

Figura A.12 PowerBuoy. 

[http://www.oceanpowertechnologies.com] 
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Wavebob 

Um outro dispositivo de funcionamento semelhante é o Wavebob desenvolvido pela Wavebob 

Ltd. (UK) que compreende um corpo flutuante e um sistema hidráulico que acciona 

alternadores síncronos como extractor de potência. O dispositivo tem um sistema de controlo 

que altera a sua frequência natural de acordo com a frequência predominante da onda 

incidente. É destinado para operar afastado da costa (offshore) em águas com profundidades 

superiores a 50 m. O dispositivo, com 1000 kW de potência nominal, tem 15 metros de 

diâmetro e pesa 440 toneladas. [18, 27] 

 

Figura A.13 Desenho artístico do dispositivo Wavebob. 

[http://www.wavebob.com/how_wavebob_works/] 

Archimedes Wave Swing (AWS) 

Ainda dentro do grupo sistemas oscilantes de ascensão encontra-se uma tecnologia que em 

vez de possuir uma componente que flutua à superfície, encontra-se totalmente submersa. 

Desenvolvida pela AWS Ocean Energy Ltd. a tecnologia é denominada por Archimedes Wave 

Swing (AWS). Este dispositivo é formado por dois cilindros concêntricos, um interior e outro 

exterior de maior diâmetro. O cilindro interno encontra-se fixo ao fundo do mar e é a base da 

estrutura, enquanto o cilindro exterior constitui a parte superior da estrutura e possui a 

liberdade de se movimentar verticalmente em relação à base. O interior dos cilindros é 

preenchido por ar pressurizado. Como o dispositivo se encontra totalmente submerso, a 

presença de uma crista de onda sobre este provoca um excesso de pressão que move o 

cilindro exterior no sentido descendente. Contrariamente, a cava da onda provoca uma baixa 

pressão sobre o cilindro e, devido ao ar pressurizado no seu interior que actua como uma 

mola, permite a ascensão deste. O movimento periódico das ondas implica um movimento 
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alternado do cilindro exterior que se encontra fixo a um gerador linear produzindo assim 

energia eléctrica. Este dispositivo é adequado para profundidades superiores a 6 m tendo um 

potência nominal de 1.2 MW. O facto de se encontrar totalmente submerso permite resistir a 

tempestades marítimas que provoquem amplitudes de onda excessivas. O impacto ambiental 

é também bastante reduzido relativamente aos dispositivos de corpos flutuantes. [18, 26, 27] 

  

 

Figura A.14 Archimedes Wave Swing (AWS). [2] 

A.2.2. Dispositivos de arefagem (pitching devices)  

Neste tipo de dispositivo a conversão de energia baseia-se na rotação relativa de corpos 

oscilantes segundo o seu eixo longitudinal (pitch) em vez da translação como acontece nos 

dispositivos de ascensão. Os sistemas de extracção de potência associados a estes dispositivos 

são geralmente sistemas hidráulicos associados a um gerador eléctrico. Apesar da intensiva  

investigação neste tipo de dispositivos, a maioria destes nunca atingiu a fase de protótipo à 

escala real. Uma tecnologia de destaque, foi o Cockerell Raft inventado por Sir. Cristopher 

Cockerell. Esta tecnologia consiste num conjunto de jangadas conectadas por dobradiças a 

uma estrutura de referência havendo, possivelmente, um sistema hidráulico-eléctrico em 

cada dobradiça para extracção de potência. As jangadas oscilam com o contorno das ondas 

dando-se, nas dobradiças, um movimento relativo de rotação entre as jangadas e a outra 

estrutura de referência, que é convertido pelo sistema extractor de potência. Esta tecnologia 

apesar de não ter sido sucedida, foi a base do desenvolvimento de outras tecnologias mais 

eficazes na conversão de energia das ondas como o Pelamis e a McCabe Wave Pump. [27] 

Pelamis 

O Pelamis é uma tecnologia desenvolvida pela Pelamis Wave Power Ltd. (anteriormente 

conhecida por Ocean Power Delivery Ltd) e é um conversor de energia de ondas semi-

submerso constituído por várias secções flutuantes de aço (normalmente quatro) que se 

encontram ligadas por junções articuladas. A estrutura total encontra-se atracada com folga 
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ao fundo do mar e é alinhada longitudinalmente com a direcção de propagação das ondas 

sendo, por esta razão, considerada também como um dispositivo atenuador. A ondulação da 

água induz um momento flector em cada junta da estrutura que é absorvido por cilindros 

hidráulicos. Estes fornecem óleo a alta pressão a um acumulador que suaviza a potência 

transmitida no circuito hidráulico. O óleo pressurizado flui do acumulador para um motor 

hidráulico que, por sua vez, acciona um gerador eléctrico para a produção de electricidade. A 

energia fornecida em cada junta é fornecida à rede por um único cabo, podendo vários 

dispositivos partilhar esta mesma ligação. O modelo Pelamis P-750 possui uma potência 

nominal de 750 kW dividida em três módulos independentes de conversão de energia (250 kW 

cada), tendo a estrutura um comprimento total de 150 m e 3.5m de diâmetro. Trata-se de um 

dispositivo destinado a funcionar afastado da costa (offshore) a 5-10 Km de distância em 

zonas com 50-70 m de profundidade. No ano de 2004 foi instalado um protótipo comercial 

com 120 m de comprimento e uma secção circular com 3.5 m de diâmetro. No ano de 2006 

foram instalados 3 dispositivos Pelamis a 5 Km da costa portuguesa na freguesia de 

Aguçadoura.  [18, 26, 27] 

 

 

Figura A.15 Desenho esquemático do Pelamis. 

[http://www.pelamiswave.com/] 
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McCabe Wave Pump 

O funcionamento do dispositivo McCabe Wave Pump assemelha-se ao Pelamis e Cockerell 

Raft. A estrutura é constituída por três jangadas de secção rectangular, das quais duas são 

laterais e encontram-se conectadas a uma central por juntas articuladas. O dispositivo 

encontra-se longitudinalmente alinhado com a direcção de propagação das ondas do oceano 

(como é o caso da Pelamis). Consoante o movimento das ondas, a jangada central desloca-se 

verticalmente, enquanto as jangadas laterais de deslocam em sentido oposto provocando um 

movimento relativo de rotação nas juntas articuladas. Este movimento de rotação permite, 

através de cilindros hidráulicos, fornecer óleo a alta pressão para um motor hidráulico 

acoplado a um gerador eléctrico rotativo para a produção de electricidade. O dispositivo 

possui um sistema de conversão em cada junta. Esta tecnologia foi desenvolvida pela Hydam 

Technology encontrando-se ainda na fase de protótipo tendo este cerca de 40 m de 

comprimento e uma potência nominal de 250-500 kW.  [25-27] 

 

Figura A.16 Desenho esquemático do McCabe Wave Pump. [27] 

A.2.3. Dispositivos de progressão (surging devices)  

Este tipo de dispositivos aproveita a componente horizontal da força das ondas para provocar 

a oscilação do corpo flutuante. Geralmente, o corpo flutuante encontra-se ligado a um junta 

articulada (normalmente no fundo do oceano) em torno da qual se dá um movimento de 

rotação à medida que esta oscila. Deste modo, os dispositivos com estas características têm 

um comportamento de pêndulo invertido. Dependendo da tecnologia, o movimento relativo 

do corpo flutuante em relação ao fundo do mar permite o bombeamento de água do mar para 

a costa, de modo a accionar uma turbina hidráulica ou a pressurizar óleo para accionar um 

motor hidráulico.   
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Swinging Mace 

O Swinging Mace ou martelo baloiçante, é um conceito inventado por Stephen Salter que 

utiliza as funcionalidades anteriormente descritas. Este consiste num mastro flutuante 

simétrico relativamente ao seu eixo vertical que oscila através de uma junta universal fixa no 

fundo do mar. O dispositivo possui vários cabos que ligam a extremidade superior do mastro e 

o fundo do mar. O movimento oscilatório do mastro provoca o avanço e retrocesso dos cabos 

que por sua vez activam um sistema hidráulico de extracção de energia.  [27] 

 

Figura A.17 Desenho esquemático do conceito de Swinging Mace. [27] 

Pendulor 

O Pendulor é um dispositivo de progressão que consiste numa caixa rectangular aberta para o 

mar em uma das suas extremidades. A componente oscilante consiste numa placa, também 

rectangular, que se encontra na extremidade aberta e é conectada à estrutura por meio de 

uma articulação. A placa comporta-se como um pêndulo (não invertido neste caso) que oscila 

por acção das ondas que entram e saem da caixa. O movimento da placa é utilizado para 

bombear água para uma turbina hidráulica que acciona um gerador. Foram construídos no 

Japão vários protótipos com potência nominal superior a 5 kW. [25] 
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Figura A.18 Desenho esquemático do Pendulor. [28] 

WaveRoller 

A AW-Energy desenvolveu um dispositivo de progressão, o WaveRoller, que consiste numa 

placa submersa ancorada ao fundo do mar através de uma articulação. O movimento 

ondulatório da água no fundo do mar faz com que a placa oscile e accione uma bomba de 

pistões que envia óleo a alta pressão para a costa, onde alimenta um motor hidráulico que 

por sua vez acciona um gerador. Trata-se de um sistema para operar perto da costa 

(nearshore) e o facto de ser modular permite ou aumento de potência nominal através da 

instalação de mais unidades. [18, 26] 

 

Figura A.0.19 Princípio de funcionamento dos dispositivos Wave Roller e Oyster. 

[http://www.aw-energy.com/concept.html] 
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Figura A.20 WaveRoller, protótipo de 300 kW. 

[http://www.aw-energy.com/concept.html] 

Oyster 

O Oyster trata-se de um dispositivo com estrutura e funcionamento semelhante ao 

WaveRoller. Desenvolvido pela Aquamarine Power, este dispositivo possui um placa oscilante 

perfurada e em vez de pressurizar óleo hidráulico, como o caso do WaveRoller, bombeia água 

para a costa de modo a accionar uma turbina Pelton acoplada a um gerador eléctrico. Tal 

como o WaveRoller, o Oyster é um dispositivo destinado a operar perto da costa (nearshore), 

sendo a sua potência nominal de 300-600 kW por unidade. [26, 27] 

 

Figura A.21 Oyster. [3]  
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A.3. Dispositivos de galgamento 

Os dispositivos de conversão de energia de ondas através de galgamento baseiam-se na 

captura da água presente na crista das ondas conduzindo-a, por derrame, para um 

reservatório onde é mantida a uma altura superior ao nível médio da superfície do oceano, 

armazenando assim energia potencial que é posteriormente convertida em energia útil, 

escoando a água através de uma ou mais turbinas hidráulicas de baixa carga associadas a 

geradores eléctricos. O modo de conversão de energia assemelha-se ao de uma central 

hidroeléctrica de albufeira. São dispositivos destinados a operar na costa (shoreline) ou perto 

desta (nearshore). 

 

Figura A.22 Princípio de funcionamento dos dispositivos de galgamento. [24] 

TAPCHAN 

O TAPCHAN (Tapered Channel Wave Power Device) é um dispositivo de galgamento 

desenvolvido na Noruega por volta dos anos 1980’s. Trata-se de um dispositivo costeiro 

(shoreline) que compreende um colector, um conversor, um reservatório com um 

determinada elevação e uma turbina hidráulica de baixa carga. O colector apresenta uma 

forma cónica que converge à medida que este se aproxima do reservatório. Este tem como 

objectivo aumentar a velocidade da água das ondas incidentes de modo a amplificar a sua 

altura e conduzi-las para o reservatório.  

 

Figura A.23 Desenho esquemático do TAPCHAN. [27] 
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A água armazenada no reservatório é utilizada para accionar a central hidroeléctrica onde se 

encontram a turbina de baixa carga, sendo descarregada novamente para o oceano. O 

protótipo de 350 kW foi construído em 1985 na Noruega onde funcionou durante vários anos 

até ser seriamente danificado em 1991. [25-27] 

Wave Dragon 

O Wave Dragon é outro tipo de dispositivo que opera segundo o principio de galgamento. 

Trata-se de um dispositivo afastado da costa (offshore) desenvolvido por um grupo de 

companhias dirigidas pela Wave Dragon Aps (DK). Trata-se de um dispositivo flutuante 

bastante pesado que se encontra atracado com folga ao fundo do mar. Utiliza dois reflectores 

de ondas, com design patenteado, que concentram as ondas incidentes na direcção de uma 

rampa com uma forma específica. Esta rampa, situada entre os dois braços reflectores, tem 

como finalidade amplificar a altura das ondas e forçá-las a entrar num reservatório a uma 

cota superior ao nível médio da água do mar. São usadas turbinas Kaplan para converter a 

energia potencial da água em energia mecânica e posteriormente em electricidade através de 

geradores de magnetos permanentes. Um protótipo com 57 m de largura e 237 toneladas foi 

instalado em Nissum Bredning, Dinamarca, onde foi testado durante muitos anos. [25-27] 

 

Figura A.24 Desenho esquemático do WaveDragon. [27] 

 

Floating Wave Power Vessel 

A Sea Power International, na Suíça, desenvolveu um dispositivo de galgamento chamado de 

Floating Wave Power Vessel. Consiste num reservatório suportado por quatro tanques de 

equilíbrio flutuantes. Possui uma rampa de captação de ondas e uma zona afunilada onde a 

água escoa para a turbina hidráulica. O reservatório é orientado segundo a direcção das ondas 
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mais energéticas, através de um sistema de ancoramento patenteado. Foi desenvolvido e 

instalado um dispositivo piloto nos anos 1980’s perto de Estocolmo, na Suécia.  [25] 

 

Figura A.25 Floating Wave Power Vessel. [25] 
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Anexo B -  Distribuições de probabilidade 

    

a)                                                                         b) 

Figura B.1 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas em Aveiro. 

 

                                      a)                                                                         b) 

Figura B.2 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas na Baía de Cascais. 

 

                                      a)                                                                         b) 

Figura B.3 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas no Cabo da Roca. 
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                                        a)                                                                         b) 

Figura B.4 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas em Caminha. 

 

                                  a)                                                                              b) 

Figura B.5 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas na Costa de Galé. 

  

a)                                                                       b) 

Figura B.6 Representação gráfica a) 3D e b) contorno 2D da  densidade de probabilidade conjunta 
da estimativa de Kernel para as observações de Hs e T recolhidas em Peniche.       
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Anexo C - Imagens do gerador e do sistema de 

conversão. 

 

Figura C.1 Desenho CAD da estrutura final do gerador linear de relutância variável comutado 
tubular (1/4 corte da secção transversal). 

 

Figura C.2 Desenho CAD da estrutura final do gerador linear de relutância variável comutado 
tubular  (1/2 corte da secção transversal). 
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Figura C.3 Vista aproximada da estrutura final do gerador linear de relutância variável comutado. 

 

 

Figura C.4 Vistas 2D e dimensões em milímetros do gerador linear de relutância variável 
comutado tubular. 
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  a)                                                               b) 

Figura C.5 Desenho CAD da estrutura sugerida para o sistema de conversão de energia das ondas. 
a) vista exterior e b) vista interior (corte transversal). 
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Figura C.6 Vista interior do sistema de conversão de energia das ondas. 

 

Figura C.7 Vista interior do sistema de conversão de energia das ondas (corte transversal da parte 
superior). 
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Figura C.8 Vista interior do sistema de conversão de energia das ondas (corte transversal da parte 
superior) 

 

 

Figura C.9  Vista interior do sistema de conversão de energia das ondas (corte transversal da parte 
inferior) 
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Figura C.10 Vistas 2D e dimensões em milímetros da estrutura sugerida para o  sistema de 
conversão de energia das ondas. 
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Figura C.11 Desenho artístico do sistema de conversão de energia das ondas. 

 


