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Há nos oceanos muitos benefícios a serem aproveitados pelo ser humano, desde 

transporte e lazer até comida e energia. No cenário climático atual é evidente a 

preocupação com novas formas mais sustentáveis e eficientes de prover a energia 

que tanto precisamos. Uma fonte muito conveniente a se explorar seriam as ondas. 

Porém há um grande desafio tecnológico para que possa se tornar realidade o 

proveito de sua energia de forma eficiente. Pelo mundo há diversos projetos e 

esforços em direção a essa realidade, com diferentes design e premissas que 

buscam o melhor proveito da energia proveniente das ondas.  

E neste trabalho tem como objetivo avaliar mais a fundo o comportamento 

hidrodinâmico de um desses projetos de conversores de energia das ondas. O 

CECO é um conversor projetado para trabalhar de modo diferente ao que 

usualmente se vê, sua proposta consiste em alterar a inclinação do eixo do 

movimento para atingir períodos naturais distintos e se adequar melhor ao mar no 

qual está sujeito.  

Trabalhos anteriores utilizaram de teoria linear para buscar predizer seu 

comportamento, neste estudo irá ser analisado como a introdução de algumas não-

linearidades pode aprimorar (ou não) a predição dos movimentos do CECO.  

 

Palavras-chave: Energias renováveis, WEC, hidrodinâmica não linear, simulações, 

modelo numérico. 
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There are many benefits in the oceans for human use, from transportation 

and leisure to food and energy. In the current climate scenario, the concern with 

new, more sustainable, and efficient ways of providing the energy we need is 

evident. A very convenient source to explore would be the sea. However, there 

are major technological challenges in the efficient use of its energy to become a 

reality. Around the world there are several projects and efforts towards this 

direction, with different designs and premises that seek the best use of the waves’ 

energy. 

This work aims to evaluate more deeply the hydrodynamic behavior of one 

of these wave energy converters projects. The CECO is a floating-point absorber 

wave energy converter designed to work differently from what is usually seen, its 

proposal is to change the inclination of its movement axis in order to achieve 

different natural periods and better adapt to the sea in which it operates. 

Previous works used frequency domain linear theory to try to predict its 

hydrodynamic behavior, however in this study it will be analyzed how the 

inclusion of some nonlinearities can affect the prediction of CECO motions. 

 

Keywords: Renewable Energy, WEC, nonlinear hydrodynamics, simulations, numerical 

model. 
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1. Introdução 
A evolução da humanidade demanda cada vez mais energia. Em contrapartida, as 

fontes tidas como mais convenientes tendem a ser também as mais poluentes. Quanto 

mais evoluímos, mais tendemos a poluir. É preciso buscar soluções inteligentes, 

eficientes e sustentáveis para substituir nossa matriz enérgica.  

É nesse contexto que diversos estudos e cientistas têm voltado seus esforços para 

área de energias renováveis e, dentre os ambientes mais promissores, podemos destacar 

os mares e oceanos. O mar tem um potencial abundante para suprir nossas demandas por 

energia, presentes e futuras. 

Uma das formas de aproveitar a energia dos mares e oceanos é através das ondas. 

Estima-se que o potencial de energia das ondas é de 32.000 TWh/ano [1]. A Figura 1 

apresenta o potencial anual teórico de energia que estaria disponível pelas ondas ao redor 

do mundo, ou seja, do ponto de vista econômico e ambiental a energia proveniente das 

ondas se mostra uma solução conveniente para os problemas que a humanidade vem 

enfrentando com as mudanças climáticas. 

 

 
Figura 1 - Potência anual teórica das ondas ao redor do mundo [2] 

Para aproveitar todo esse potencial, diversos protótipos, projetos e estudos já foram 

realizados ao redor do mundo, muitos outros estão em desenvolvimento, mas ainda não 

existe um conceito universal ou suficientemente atrativo do ponto de vista comercial. Os 

primeiros passos dados nesse campo datam da década de 40, com Yoshio Masuda, que 

desenvolveu uma boia de navegação movida a energia das ondas e equipada com uma 

turbina de ar. Tal método foi posteriormente nomeado de coluna d’água oscilante [3]. 

Mais recentemente, conceitos mais sofisticados tem sido desenvolvidos, chegando até a 
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construção de protótipos com operação no mar, tais como o Pelamis (Figura 2), que 

operou em alguns países da Europa. 

 
Figura 2 - Pelamis operando no mar 

Antes de se tornar um protótipo, os modelos passam por diversos testes em 

laboratório. [4] investigou e testou o comportamento de um dispositivo conversor de 

energia das ondas inclinado (Figura 3) e notou que a inclinação afeta o comportamento 

hidrodinâmico do sistema. Anos depois [5] testou e avaliou modelos em escala reduzida 

para implementação de um sistema de geração elétrica via energia das ondas onshore no 

porto do Pecém – Ceará. Sua tecnologia inovadora baseada num sistema onde o 

movimento vertical dos flutuadores pressurizava uma câmara hiperbárica que então 

armazenava energia para forçar o escoamento da água por uma turbina foi construído em 

escala reduzida, como mostrado na Figura 4, chegando a gerar um protótipo que operou 

durante alguns meses no mar.  

 
Figura 3 - Configuração experimental para o modelo de flutuação livre em um tanque de provas [4] 
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Figura 4 - Testes em escala reduzida no Laboceano [5] 

Ainda no Brasil, mais recentemente [6] propôs um design preliminar de um 

conversor de energia das ondas no litoral de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro (Figura 5) 

investigando a interação hidrodinâmica entre os diferentes componentes e otimizando a 

geometria do sistema de modo a maximizar a largura de banda na ressonância e a energia 

absorvida. Sua metodologia ainda pode ser aproveitada para análises de outros tipos de 

conversores. 

 
Figura 5 - Modelo computacional do Rio-FPA 

Testes experimentais são importantes na predição da eficiência de um sistema de 

conversão de energia antes de serem construídos seus protótipos, pois como todo produto 

inovador, um conversor de energia deve ser viável economicamente, deve ser factível sua 

concepção/construção e desejável pelo usuário final. Como nos dias de hoje há uma 

grande demanda por energias renováveis e a constante necessidade de expandir a matriz 

energética global, pode-se dizer que há grandes investimentos nessa direção. Também há 

diversas tecnologias, bem aceitas de modo geral. Logo, de acordo com [2] as energias 

renováveis atenderiam os principais elementos de um design inovador, como mostra a 
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figura 6, justificando assim o estudo de dispositivos para o aproveitamento de energias 

renováveis do mar. 

 
Figura 6 - Elementos principais para um design inovador [2] 

 

1.1. Tipos de conversores de energia das ondas 

Como dito anteriormente, muitos projetos já foram idealizados e testados ao redor do 

mundo para encontrar soluções economicamente viáveis e sustentáveis para exploração 

da energia das ondas.  

De modo geral existem 3 principais tecnologias sendo utilizadas para obtenção desse 

tipo de energia, são elas: Coluna d’água oscilante, corpos oscilantes e dispositivos de 

galgamento. A Figura 7 representa um organograma de como as diferentes tecnologias 

de conversores de energia das ondas podem ser classificadas.  

 
Figura 7 - Principais tecnologias para conversores de energia das ondas [3] 
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1.1.1. Coluna d’água oscilante 

Esta tecnologia pode ser feita numa estrutura fixa ou flutuante. Consiste em utilizar 

a oscilação da coluna d’água gerada pelas ondas para forçar a passagem de ar por uma 

turbina e então gerar energia. As figuras Figura 8 e Figura 9 mostram esquemáticos do 

funcionamento de conversores de energia das ondas fixo e flutuante utilizando o princípio 

da coluna d’água oscilante. 

 
Figura 8 - Exemplo de conversor do tipo OWC com estrutura fixa [3] 

 
Figura 9 - Exemplo de conversor do tipo OWC flutuante [3] 

1.1.2. Corpos oscilantes 

Esse tipo de tecnologia utiliza corpos que são oscilados devido às ondas. Tais 

sistemas podem ser flutuantes ou até totalmente submersos (mais incomum). Corpos 

oscilatórios são basicamente sistemas flutuantes, trabalhando tipicamente em águas mais 

profundas.  

Os corpos podem ser boias se movendo contra um referencial fixo, podem ser 

estruturas articuladas no fundo ou até mesmo dispositivos pivotantes. As figuras Figura 

10 a 13 ilustram alguns desses dispositivos.  
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Figura 10 - Exemplo de conversor de energia das ondas do tipo oscilatório flutuante [3] 

 

 
Figura 11 - Exemplo de conversor de energia das ondas do tipo oscilatório submerso [3] 
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Figura 12 - Exemplo de conversor pivotante [3] 

 
Figura 13 - Exemplo de conversor de energia das ondas articulado no fundo [3] 

1.1.3. Dispositivos de galgamento 

Outro modo de aproveitar a energia das ondas é capturando a água da crista da 

onda em um reservatório que a mantém acima da linha média da superfície livre, então, 

utiliza-se sua energia potencial armazenada para mover turbinas e assim gerar energia. 
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Figura 14 - Exemplo de conversor de energia das ondas dispositivo de galgamento (wave dragon) [3] 

1.2. Sistema CECO - Antecedentes 

O CECO é um dispositivo destinado a converter os movimentos induzidos pela onda 

em energia elétrica. O CECO é formado por dois elementos principais, uma parte móvel 

e uma parte fixa, esse sistema se enquadra na tecnologia de corpos oscilantes, já que ele 

possui dois flutuadores em sua parte móvel que se movem contra um referencial fixo, o 

cilindro central.  

A parte móvel é composta por um par de flutuadores rigidamente ligados por uma 

estrutura treliçada que aciona o sistema de extração de potência (PTO). O PTO se 

encontra alojado dentro da estrutura fixa cilíndrica central.  

Os estudos iniciais em torno deste dispositivo, ainda em sua primeira 

versão/concepção, começaram em Portugal no início da década com [7]. O objetivo desse 

primeiro trabalho foi avaliar as características e o funcionamento do CECO, tendo sido 

construído e testado um modelo em escala reduzida dessa primeira versão do CECO 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Primeiro conceito do CECO [7] 

 Mais adiante, novos estudos foram conduzidos por [8]. A geometria dos 

flutuadores foi alterada com o objetivo de aprimorar o comportamento hidrodinâmico do 

sistema. Um novo modelo foi construído e testado em escala reduzida para confirmar sua 

viabilidade e comportamento em ondas. Os resultados foram comparados com os 

resultados da versão inicial.  

 
Figura 16 - Geometria da segunda versão do CECO [8] 

Após alguns anos, um terceiro modelo foi construído e testado em Portugal [9], 

buscando otimizar o comportamento hidrodinâmico do modelo [8]. O modelo construído 
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foi escolhido com base nos estudos publicados em [10]. Com base em estudos de 

disponibilidade de recurso para a Península Ibérica, selecionou-se uma geometria capaz 

de maximizar a absorção de energia para as condições de mar mais recorrentes do norte 

de Portugal. Identificou-se que o conversor ideal deveria ter um período natural em torno 

de 10s [11]. A estratégia de otimização do CECO elaborada por [10] era focada em 

aumentar a potência absorvida para um dado estado de mar (Tp=10s, Hs=1.5 m), o que 

depende diretamente de seu comportamento hidrodinâmico e, consequentemente, sua 

geometria. 

O primeiro passo em direção a otimização foi buscar alterar o período natural de 

oscilação do CECO para o mais próximo possível do período do estado mar alvejado, 

para que, dessa forma, o CECO estivesse perto da ressonância melhorando seu 

desempenho. A versão do CECO de [8] tinha seu período natural em torno de 8s, sendo 

assim, não poderia aproveitar as ondas mais frequentes da região onde o sistema seria 

instalado. 

Segundo a análise de [10], foi possível obter modelos com até 50% de índice de 

conversão hidrodinâmica contra os 30% do modelo idealizado por [8]. O índice de 

conversão hidrodinâmica foi definido como a razão entre potência absorbida pelo WEC 

em ondas irregulares (considerando PTO ideal) e a potência da onda na largura do 

conversor [10] para um determinado estado de mar. A Tabela 1 reproduz o comparativo 

entre as formas testadas por [10]. 
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Tabela 1 - Formas do CECO avaliadas para otimização [10] 
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1.3. Princípio de funcionamento do CECO 

As ondas incidentes excitam o CECO através das partes móveis que o compõem, 

gerando um movimento translacional oblíquo relativo ao cilindro fixo. A trajetória pré-

determinada permite o proveito da energia das ondas tanto nos movimentos ascendentes 

quanto nos descendentes e segue restritivamente os tirantes da treliça. Esta mesma 

estrutura não permite movimentos rotacionais das partes móveis.  

Para retirar energia deste movimento e convertê-la em eletricidade, o CECO é dotado 

de um sistema interno de engrenagens, uma cremalheira e os tirantes. Estes são apoiados 

por mancais presos à estrutura fixa. As engrenagens transformam o movimento oblíquo 

retilíneo em um movimento circular e movimentam um eixo de um gerador elétrico 

também preso na parte central que, por fim, produz energia elétrica.  

 
Figura 17 - Esquema representativo do funcionamento do conversor quando atingido pela cava (à esquerda) e pela 

crista da onda (à direita) [8]  

 
Figura 18 - Modelo do CECO renderizado 

A Figura 18 mostra uma imagem renderizada do conversor, em azul estão os 

flutuadores que, junto das treliças em cinza, formam a parte móvel, além do cilindro em 

verde. As engrenagens, sistema PTO, cremalheira e o gerador ficam alojados dentro do 

cilindro. 
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1.4. Objetivo do Trabalho 

Diante do contexto descrito acima, o presente trabalho visa estudar o 

comportamento hidrodinâmico do CECO. O conceito do CECO tem sido desenvolvido 

intensamente nos últimos anos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), Portugal.  

A partir de uma parceria UFRJ-FEUP, o conceito também passou a ser estudado 

pelo DENO-UFRJ. A través de uma modelagem alternativa à adotada pela FEUP, o 

presente estudo se propõe avaliar mais realistamente a predição dos movimentos do 

CECO em ondas no domínio do tempo, introduzindo também algumas não-linearidades 

na restauração hidrostática e nas forças de excitação de onda. 

 

2. Formulação matemática dos movimentos 

do CECO 
Os movimentos do CECO podem ser modelados considerando um único grau de 

liberdade e podemos usar da segunda Lei de Newton para calcular os movimentos. O 

somatório de forças externas igual ao produto da massa pela aceleração translacional do 

conversor. As forças/efeitos que atuam durante o movimento do conversor são:  

 Reações hidrodinâmicas: massa adicional e amortecimento;  

 Peso; 

 Empuxo; 

 Excitação da onda: Froude-Krylov e difração;  

 Efeitos viscosos: ex.: arrasto nas treliças;  

 Força imposta pelo sistema PTO 

 Forças de atrito, etc.  

De origem gravitacional, a força peso, cuja aplicação se dá no centro de gravidade 

do sistema, em águas calmas se equilibra com a força empuxo que é aplicado no centro 

de carena e depende apenas da geometria do conversor. Porém, durante o movimento do 

CECO devido à passagem da onda, como a geometria submersa muda a cada instante de 

tempo, o empuxo varia durante a oscilação do sistema. 

As forças hidrodinâmicas são consequência da onda incidente que excita o CECO 

e dos seus movimentos no meio fluido, onde podemos destacar a força de Froude-Krylov 
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(excita o sistema e depende apenas da onda incidente), a força de amortecimento viscoso 

e potencial. O amortecimento viscoso foi assumido proporcional à velocidade do 

movimento. O amortecimento potencial é devido a geração de ondas que dissipam energia 

durante a oscilação do CECO.  

No CECO, os efeitos viscosos se dão principalmente por causa do escoamento em 

volta de estruturas esbeltas, neste caso, as treliças. Que ao oscilarem, geram atrito entre o 

fluido e a superfície molhada do corpo, além do possível desprendimento de vórtices 

associados ao descolamento da camada limite (esse efeito pode ser significativo em 

estruturas tubulares como a treliça) e então temos a presença de forças de arrasto.  

O sistema responsável pela geração de energia também impõe uma força ao longo 

do eixo do movimento do conversor. Tal sistema precisa frenar a translação (que é 

transmitida pela estrutura treliçada) para fazer girar um gerador elétrico. A forma mais 

simples de modelar essa força é como um amortecimento linear proporcional à 

velocidade. É através dela que a geração de energia elétrica ocorre, sendo assim um 

parâmetro importante para futuras análises de eficiência do CECO. 

Na estrutura treliçada há um par de tirantes e uma cremalheira. Os tirantes são 

sustentados por mancais e a cremalheira está acoplada com a engrenagem que transmite 

rotação ao eixo do gerador elétrico. Tanto nos contatos com os mancais como na 

engrenagem há forças de atrito agindo sobre o sistema. Esse atrito pode ser modelado 

como sendo do tipo Coulomb. 

Aplicando a segunda lei de Newton e levando em conta o diagrama de forças da 

figura 19 podemos descrever a equação de movimento do CECO ao longo da direção 

inclinada na qual ocorre o movimento de translação do CECO. 
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Figura 19 - Diagrama de forças que atuam no CECO 

 Vale ressaltar que os graus de liberdade angulares do CECO são travados, ou seja, 

não há presença de movimentos rotacionais, portanto o ponto exato da aplicação da força 

no esquemático acima é meramente ilustrativo.  

𝑚�̈� = 𝑓 + 𝑓 + 𝑓 + 𝑓 + 𝑓  

Equação I - Equação de movimento do CECO [13] 

Onde 𝑚 é a massa dos elementos móveis, 𝜉 é o movimento do CECO na direção 

de translação, 𝑓  representa a força de excitação de onda (incluindo: forças de Froude-

Krylov, forças de difração e forças de inércia), 𝑓  é a força de arrasto, 𝑓  é a força de 

radiação, 𝑓  a força de restauração e 𝑓  é a força de amortecimento relacionado ao 

sistema de Power Take-Off, que apesar de poder ser modelada como sendo apenas um 

amortecedor linear (proporcional à velocidade), neste caso foi considerada nula.  

Além da força relacionada ao sistema PTO, outras simplificações foram aplicadas 

no estudo, são elas:  

 Ondas de pequenas amplitudes e; 

 Cálculo separado das forças  

Com isso podemos utilizar da teoria linear para predizer inicialmente o 

comportamento do conversor. 

2.1. Teoria Potencial 

Antes de avaliar o comportamento hidrodinâmico do CECO, que é tratado como 

um corpo rígido, devemos abordar e resolver o problema hidrodinâmico que ele está 

inserido. Ou seja, um corpo rígido oscilando num domínio fluido. As hipóteses e 

premissas mais básicas que podem ser levantas para atacar o problema são:  
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 Conservação de massa 

 Conservação de momentum 

 Fluido incompressível 

 Escoamento irrotacional 

 Tensão superficial desprezível 

 Meio fluido contínuo 

 

Assim sendo, o escoamento em torno do corpo oscilatório em presença de ondas 

pode ser descrito por uma função potencial de velocidades que deve atender a equação da 

continuidade, ou seja, sendo 𝜑 a função potencial, temos que:  

 

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝛻Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

Equação II - Potencial de velocidades 

∇ ∙ 𝑉 = 0 

Equação III - Equação da continuidade 

Logo:  

∇ Φ = 0 

Equação IV - Equação de Laplace 

A equação de Navier-Stokes pode ser usada para a conservação de momentum, 

que, dada as simplificações e premissas, recai na integral da equação de Euler:  

 

𝑝 =  −𝜌𝑔𝑧 − 𝜌
∂Φ

∂t
−

1

2
𝜌|∇Φ| , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

Equação V - Equação de Bernoulli-Euler 

 

Sob as premissas de linearidades, pode ser adotado o princípio da superposição 

dos escoamentos e assim o potencial de velocidades poderá ser decomposto em potencial 

de ondas incidentes, potencial de radiação e potencial de difração, respectivamente:  

 

Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = Φ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + Φ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + Φ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

Equação VI - Decomposição da função potencial 

 

Ao usarmos a Equação V, é possível calcular as pressões em todo o domínio fluido 

associadas a cada uma das componentes do potencial. A integral dessas pressões sobre o 
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corpo nos dará as forças que atuam sobre ele: forças de radiação (massa adicional e 

amortecimento), forças do potencial de onda incidente – baseada na teoria de Airy 

(Froude-Krylov) e forças de difração. 

Além disso, para resolvermos o problema hidrodinâmico devemos descrever as 

condições de contorno. Dado um sistema flutuante num domínio fluido de volume V e 

cercado por uma superfície S, temos a Figura 20:  

 
Figura 20 - Corpo flutuante no domínio fluido e condições de contorno [14] 

 

 As condições de contorno do problema estão no leito do oceano, na superfície 

livre, na superfície do corpo e nas laterais do domínio. Portanto:  

 

Condição de contorno no leito marinho:  

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0, 𝑒𝑚 𝑧 = −𝑑 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑 é 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

Equação VII - Condição de contorno no leito marinho 

Condição de contorno cinemática na superfície livre:  

∂ζ

∂t
+

∂Φ

∂𝑥

∂ζ

∂𝑥
+

∂Φ

∂𝑧

∂ζ

∂𝑧
−

∂Φ

∂𝑧
= 0  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 = ζ, 𝑜𝑛𝑑𝑒 ζ é 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡â𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 
Equação VIII - Condição cinemática de contorno na superfície livre 

Condição de contorno dinâmica na superfície livre: 

∂Φ

∂t
+ 𝑔ζ +

1

2

∂Φ

∂𝑥
+

∂Φ

∂𝑦
+

∂Φ

∂𝑧
= 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 =  ζ  

Equação IX - Condição de contorno dinâmica na superfície livre 

Condição de contorno na superfície do corpo: 

∂Φ

∂𝑛
= �⃗̇� ⋅ 𝑛, 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 

Equação X - Condição de contorno na superfície do corpo 
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Condição de contorno nas laterais:  

lim
→

√𝑅
∂

∂𝑅
+

1

c

∂

∂𝑡
Φ = Φ , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅 → ∞  

Equação XI - Condição de contorno nas laterais 

2.2. Difração/Radiação 

Ao ser exposto a ondas incidentes, um sistema flutuante oscila e gera uma variação 

no campo de pressões do fluido. Devido a esta variação temos a presença dos chamados 

efeitos de difração e radiação. Tal fenômeno submete o corpo oscilante a cargas 

hidrodinâmicas. A difração ocorre devido à força de excitação da onda, já a radiação 

ocorre pois o corpo, ao oscilar emite ondas e essas ondas interferem com as ondas do 

ambiente, alterando todo o campo de pressões em torno do objeto.  

A radiação envolve as reações hidrodinâmicas de massa adicional e 

amortecimento potencial. A difração leva em conta o efeito que a presença do corpo causa 

na onda incidente, i.e., a alteração do campo de pressões induzidas pela onda incidente. 

Este efeito é mais relevante em sistemas cujo tamanho é significativo em relação ao 

comprimento de onda. 

2.3. Froude-Krylov 

 Essa formulação leva em conta apenas a passagem das ondas incidentes ao longo 

do sistema flutuante considerando que sua presença não afeta o escoamento e assume que 

os efeitos de difração são desprezíveis, sendo assim, a força hidrodinâmica (força de 

Froude-Krylov) é consequência da variação no campo de pressão devido à onda incidente 

somente. 

2.4. Formulação de Morison 

Essa teoria é aplicada quando buscamos calcular forças de ondas em objetos 

esbeltos, nesses casos, as forças de origem viscosa tendem a sobrepor às forças inerciais. 

Ou seja, sua aplicação se dá em estruturas no formato de cilindros basicamente, onde o 

diâmetro é relativamente pequeno em relação ao comprimento de onda.  

A equação de Morison calcula as força de onda como a soma de uma parcela 

inercial e uma de arrasto que atuam numa estrutura esbelta submetida a um escoamento 

oscilatório. A parcela inercial é proporcional à aceleração das partículas fluidas enquanto 

a parcela de arrasto é dada em função da velocidade das partículas. 

𝑓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) + 𝑓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) 
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𝑓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) =  𝐶 𝜌
𝜋

4
𝐷 �̇� + 𝐶

1

2
𝜌𝐷𝑢|𝑢| 

Equação XII - Equação de Morison para corpos estacionários sujeitos a escoamento oscilatório 

 Onde 𝑓  é a força total, 𝑓  é a força de inércia, 𝑓  é a força de arrasto, 𝐶  é o 

coeficiente de inércia, 𝐶 é o coeficiente de arrasto e 𝑢 é a velocidade do escoamento. 

 Por se tratar de uma formulação semiempírica é preciso utilizar dados 

experimentais para determinar os coeficientes de inércia e arrasto. Em geral, estes 

dependem das propriedades do escoamento e da rugosidade da superfície. 

A equação acima considera um corpo estacionário sujeito a um escoamento 

oscilatório. Para o caso de um corpo que tenha movimento relativo ao escoamento 

segundo [15] podemos reescrever a equação de Morison da seguinte forma:  

𝑓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝐶
1

2
𝜌𝐷(𝑢 − 𝑢 )|𝑢 − 𝑢 | + 𝐶 𝜌

𝜋

4
𝐷 (�̇� − 𝑢 ̇ ) + 𝜌

𝜋

4
𝐷 �̇�,  

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢  é 𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

Equação XIII - Equação de Morison para corpos com movimento relativo ao escoamento 

 Onde 𝐶  é o coeficiente de massa adicional. E:  

𝐶 = 1 + 𝐶  

Equação XIV - Relação entre os coeficientes de inércia e massa adicional 

2.5. Força do PTO 

Em sua forma linearizada, a força do PTO é geralmente modelada considerando 

uma parcela restauradora e uma parcela amortecedora (proporcional à velocidade). Neste 

caso será considerada apenas a parte amortecedora, responsável por absorver energia do 

sistema. [13] 

𝑓 = 𝐶�̇� 

Equação XV - Força do PTO linearizada [13] 

onde C é o coeficiente de amortecimento do PTO. 

2.6. Solução no domínio da frequência 

Considerando as premissas e simplificações apresentadas na seção anterior, 

podemos supor que as forças de excitação que agem sobre o sistema são harmônicas, logo 

também se espera que a resposta a essas forças também sejam harmônicas. Sendo assim, 

há uma dependência temporal dos movimentos e forças, que pode ser resolvida em 

separado, portanto, restaria resolver a parte da dependência espacial dos potenciais. Esta 

forma nos permite resolver o problema no domínio da frequência (RAO), reescrevendo a 

(Equação I), temos que:  
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(𝑚 + 𝐴)�̈� = 𝐹 − 𝐵�̇� − 𝐻𝜉 + 𝑓  

Equação XVI - Equação do movimento de um conversor de energia das ondas, [3]  

 A solução linear da equação do movimento anteriormente descrita (Equação I) 

nos leva a seguinte equação:  

𝜉 =  
𝐹

−𝜔 (𝑚 + 𝐴) + 𝑖𝜔(𝐵 + 𝐶) + 𝐻
 

Equação XVII - Coordenada na direção inclinada 

Onde 𝐹  é a força de excitação de onda, 𝐴 é a massa adicional, 𝐵 é o 

amortecimento devido a radiação, 𝐶 é o amortecimento linear do PTO e 𝐻 é a restauração 

hidrostática. 

Vale ressaltar que, para o potencial total, não existe solução analítica, apenas 

numérica. Os programas usados neste trabalho proporcionam um meio para o cálculo do 

potencial, suas componentes e, consequentemente, pressões e forças. 

Para análise no domínio da frequência do movimento do conversor, o Aqwa utiliza 

o método dos painéis (3-dimensional Boundary Element Method). Tal método é 

amplamente utilizado no âmbito de análises de comportamento hidrodinâmico de 

sistemas flutuantes ao longo dos últimos anos.  

Sendo assim, após aplicar condições de contorno cinemáticas e dinâmicas do 

domínio fluido e superfície livre, temos como definir um sistema linear para resolver o 

potencial de velocidades (Eq. de Laplace) num dado ponto �⃗� = (𝑋, 𝑌, 𝑍) devido às ondas.  

𝜑 �⃗� 𝑒 = 𝜑 + 𝜑 + 𝜑 , 𝑥 𝑒  

Equação XVIII - Potencial de velocidades num ponto �⃗� 

Onde 𝜑  é o potencial de primeira ordem da onda incidente, 𝜑  é o potencial de 

difração, 𝜑 ,  é o potencial de radiação devido ao movimento do j-ésimo grau de liberdade 

e 𝑥  é a amplitude do movimento do j-ésimo grau de liberdade excitado pela onda 

incidente.  

Após resolver o potencial de velocidades algumas propriedades hidrodinâmicas do 

CECO são obtidas tais como: Força de difração, massa adicional, amortecimento, entre 

outros. 

Uma das características mais inovadoras do CECO é o fato de que ele oscila em 

uma trajetória oblíqua, ou seja, seus movimentos se dão num grau de liberdade 

generalizado e diferente dos 6 convencionais. Devido a isto, o Wamit (outro software 

comercial também baseado no método dos painéis) se mostra muito eficaz quando 
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utilizamos teoria linear para descrever o comportamento hidrodinâmico do CECO. Ele é 

capaz de lidar com graus de liberdades generalizados e consegue calcular as 

características hidrodinâmicas tais como, amortecimento e rigidez, no dado grau de 

liberdade de interesse.  

E esta é uma ferramenta importante uma vez que, o efeito resultante da oscilação 

ao longo da inclinação não são necessariamente combinações simples entre heave, surge 

e o ângulo. Pode-se concluir isso pois os resultados calculados pelo Wamit, a serem 

mostrados mais adiante, indicam que tanto massa adicional quanto amortecimento na 

direção inclinada não são simples interações lineares das mesmas grandezas em heave e 

surge. 

Já o Aqwa não permite esse tipo de consideração, o programa trata o problema e 

retorna os resultados usando apenas os 6 graus de liberdade clássicos.  

 
Figura 21 - Graus de liberdade clássicos de um sistema flutuante [16] 

 

2.7. Solução no domínio do tempo  

Uma vez calculados os coeficientes hidrodinâmicos através da análise no domínio 

da frequência, podemos usar o Aqwa para simular o movimento do CECO no ambiente 

marinho. Para isso, o programa resolve a seguinte equação do movimento:  

𝑚�̈� = 𝑓 + 𝑓 + 𝑓 + 𝑓 + 𝑓  

Equação XIX - Equação de movimento do CECO 

  Na simulação a equação do movimento do CECO é resolvida a cada time step, 

que, no presente trabalho, foi de 0.1s. Primeiramente as análises no domínio no tempo 

foram realizadas de forma linear, onde os coeficientes hidrodinâmicos, excitação de onda 

e restauração hidrostática são calculados sobre a geometria submersa média do flutuante, 
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sob a hipótese de que a área da linha d’água e o volume submerso variam pouco.  

 Em seguida, foram inseridas as não-linearidades associadas à restauração 

hidrostática e a força de onda incidente (parcela de Froude-Krylov) em cada time step, ou 

seja, seguindo as variações da área de linha d’água e do volume submerso.  

 Embora o modelo numérico para a predição de movimentos no domínio do tempo 

do Aqwa permita a consideração de arrasto, neste estudo, foram consideradas 

desprezíveis. Já a força de atrito foi modelada no Aqwa como um atrito tipo Coulomb 

com coeficiente assumido constante é igual a 0.05 para todas as condições. Em seguida 

serão discutidos os resultados e suas consequências. 

 

3.Modelagem numérica 
O CECO, para ser analisado no Aqwa precisa que sua geometria seja discretizada 

usando uma malha composta por pequenos painéis e subdividida entre os componentes 

acima e abaixo da superfície livre (painéis de difração e de não-difração). Sendo assim, o 

programa calcula os componentes hidrodinâmicos (massa adicional, amortecimento 

potencial e difração) e a restauração hidrostática usando apenas os painéis da malha que 

estão submersos.  

A treliça, por estar composta por elementos tubulares, foi discretizada como 

elementos de Morison com diâmetro de 40 cm e espessura de 10 mm. Apesar da treliça 

ter sido modelada geometricamente, os seus efeitos hidrodinâmicos foram inicialmente 

removidos do estudo, considerando os coeficientes de Morison (inércia e arrasto) zerados. 

Apesar dos flutuadores e treliça terem sido modelados de forma diferente, ambas 

as partes compõem um só corpo (móvel) e é conveniente mantê-los dessa forma. Já o 

cilindro é um corpo a parte por se tratar de um corpo fixo.  

Para modelar o contato entre a treliça e a parte móvel (flutuadores + treliça) 

utilizou-se fenders (defesas) que são elementos que o Aqwa utiliza para modelar o contato 

entre dois ou mais corpos. Essa modelagem usando fenders é importante para que o 

CECO, dentro do Aqwa, faça o movimento no grau de liberdade almejado. Uma 

modelagem alternativa foi proposta por [13] onde o movimento foi simulado utilizando 

uma dobradiça fictícia que prende a parte móvel do CECO, restringindo os movimentos 

translacionais desta e permite apenas o movimento rotacional em torno do eixo de 

articulação da dobradiça. Quando a distância do ponto de articulação é suficientemente 

grande, a trajetória da parte móvel do CECO (que estaria descrevendo um arco de 
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circunferência) pode ser assumido, no limite, como uma trajetória retilínea.  

Os fenders são definidos pela sua posição, plano de contato, e as propriedades 

mecânicas do material (atrito, rigidez e amortecimento estrutural). Os fenders foram 

posicionados tanto nas treliças como no cilindro alinhados ao longo de um plano cuja 

inclinação segue o ângulo da direção de translação especificada para o CECO. Os valores 

do atrito, rigidez e o amortecimento estrutural foram calibrados de forma a simular 

contato rígido (deformação desprezível nos fenders), sem vibrações e com o mínimo 

atrito. 

  
Figura 22 - Posicionamento e configuração dos fenders para a inclinação 45º, vista traseira (à esquerda) e vista 

dianteira (à direita) 

 
Figura 23 - Posicionamento e configuração dos fenders para a inclinação 45º, vista lateral 

3.1. Malha 

A malha para cada um dos componentes era distinta, pois os efeitos hidrodinâmicos 

mais relevantes para este trabalho são oriundos dos flutuadores e como eles interagem 

com as ondas, portanto, como o cilindro é fixo a sua malha pôde ser menos refinada. Já a 

treliça não requer uma malha para ser analisada, por ser constituída por elementos de 

Morison e sua discretização difere dos outros componentes, sendo assim, apenas o 

cilindro e os flutuadores tiveram suas malhas avaliadas.  

Foram testadas então duas malhas distintas: com elementos de 0,5 m e outra com 
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elementos de 0,25 m de tamanho. Vale ressaltar que a malha mais refinada demanda um 

esforço computacional drasticamente maior, então foi analisada a sensibilidade do 

modelo quanto à mesma. Por essas razões, antes de dar sequência às análises centrais 

desse trabalho, foram rodadas simulações prévias com tais malhas.  

Com a malha definida e antes de qualquer análise hidrodinâmica, o programa é capaz 

de calcular as características hidrostáticas do conversor. 

 
Figura 24 - Resultados hidrostáticos das partes móveis (treliça + flutuadores) calculados pelo programa 

 
Gráfico 1 - Sensibilidade da malha 

 Uma das grandes vantagens do CECO em comparação a outros conceitos típicos 

de WECs que apenas oscilam em heave é a possibilidade de poder adaptar o período 

natural do CECO por meio da variação da inclinação.  
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 Os efeitos das inclinações foram investigados nos resultados finais e parecem 

indicar influência da inclinação tanto no período natural de oscilação quanto nas 

amplitudes dos movimentos. Essa relação se mostra interessante tendo em vista que, 

como o mar real muda constantemente num relativamente curto espaço de tempo, pode-

se flexibiliar o conjunto de modo a buscar a inclinação ótima num dado instante. 

 
Figura 25 - Malha usada na modelagem do conversor – malha de 0.5m 

 
Figura 26 - CECO inclinado em 15° 
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Figura 27 - CECO inclinado em 30° 

 
Figura 28 - CECO inclinado em 45° 

 
Figura 29 - CECO inclinado em 60° 
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Figura 30 - CECO inclinado em 75° 

 

3.2. Comparação dos modelos: Wamit vs Aqwa 

Antes de avaliar os resultados foi proposta uma verificação inicial do modelo 

gerado e simulado no Aqwa com o do Wamit, a fim de assegurar que estavam dando 

resultados consistentes entre si.  

O primeiro passo para validar a simulação foi comparar os períodos naturais 

calculados pelo Wamit (via RAO) e pelo Aqwa (via simulação numérica de teste de 

decaimento – domínio do tempo). Inicialmente houve uma discrepância entre os 

resultados obtidos pelos programas na estimativa do período natural de oscilação. Como 

os cálculos do Wamit se aproximavam mais dos dados experimentais mostrados em [10] 

foi considerado que havia problemas com a modelagem realizada no Aqwa. Sendo assim, 

começou-se a investigar o que estaria causando essa diferença e como o Aqwa estava 

lidando com a oscilação inclinada do conversor.  
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Gráfico 2 - Períodos naturais obtidos através dos RAOs calculados pelo Wamit 

 
Gráfico 3 - Power Spectral Density calculado pelo Aqwa – Decaimento em 45° 

 

Como podemos ver acima, para a inclinação de 45°, o Wamit retorna o valor de 

aproximadamente 10 s para o período ressonante, enquanto que pela densidade espectral 

do movimento de decaimento calculada pelo Aqwa é possível estimar o período natural 

de oscilação em torno de 7 s. Como tal característica é fundamental para o desempenho 

e operação do conversor, 3 segundos de diferença foi uma discrepância considerada 

elevada.   

Uma vez que tanto a massa adicional quanto o coeficiente de restauração hidrostático 

são os principais fatores que influenciam no período natural, suspeita-se que possa haver 

discrepâncias significativas nos cálculos dessas grandezas realizadas pelos programas.  
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𝑇 =
2𝜋

𝜔
 

𝜔 =
𝐶

(𝑚 + 𝐴)
  

Equação XX - Período/Frequência natural 

Onde: 𝐶 é a restauração hidrostática; 𝑚 é a massa do sistema e 𝐴 é a massa adicional, 

como cada grau de liberdade possui suas próprias propriedades hidrodinâmicas, a 

depender do grau considerado temos diferentes períodos/frequências naturais. Vale 

destacar que o Aqwa não retorna nenhuma grandeza fora dos graus de liberdade 

convencionais.  

 

 
Gráfico 4 - Amortecimento para diferentes inclinações calculado pelo Wamit 

 
Gráfico 5 - Massa adicional para diferentes inclinações calculado pelo Wamit 
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Gráfico 6 - Massa adicional em heave e surge calculados pelo Aqwa 

 
Gráfico 7 - Amortecimento em heave e surge calculados pelo Aqwa 

 
Como o Aqwa é incapaz de retornar resultados em graus de liberdades diferentes dos 

6 principais, tais propriedades são calculadas considerando flutuação livre e em todas as 

inclinações o CECO tem a mesma geometria submersa, para qualquer inclinação que se 

avalie, as componentes de heave e surge serão as mesmas. A única diferença entre cada 

inclinação seria a posição do cilindro central e da treliça, porém a posição dessas 

estruturas não contribui de forma significativa para os cálculos de massa adicional e 

amortecimento realizados pelo Aqwa. As regiões de pico nos gráficos acima coincidem, 

em torno de 4 a 4.5 s. 

 

3.3. Limitações do Aqwa 

Essa discrepância pode ser consequência do fato do Aqwa não calcular as 

propriedades hidrodinâmicas em graus de liberdade generalizados. A abordagem do 
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Aqwa para a solução no domínio do tempo, consiste em resolver as equações de 

movimentos para os graus de liberdade em surge e heave, que estão mecanicamente 

acoplados devido a presença dos “fenders”. As propriedades hidrodinâmicas são obtidas 

da solução no domínio da frequência dos 6 graus de liberdade clássicos. Na abordagem 

linear no domínio do tempo, a geometria submersa considerada é a geometria da posição 

de equilíbrio do corpo em águas calmas. Na abordagem não linear, o Aqwa calcula a 

restauração hidrostática e a força de Froude-Krylov na posição instantânea do corpo, 

sempre considerando os graus de liberdade clássicos. 

4. Análise dos resultados 
A seguir serão apresentados os resultados das análises realizadas no domínio do 

tempo com o programa Aqwa , considerando e não os efeitos de não-linearidades na 

restauração hidrostática e nas forças de Froude-Krylov. Iremos avaliar o espectro do 

movimento de decaimento e em seguida o comportamento do conversor num dado estado 

de mar regular. Como o foco do presente trabalho é avaliar o comportamento 

hidrodinâmico de um conversor de energia, esperamos buscar os efeitos das não-

linearidades no período natural e nas amplitudes de movimento. 

 

4.1. Período natural 

O período natural é de extrema importância para selecionarmos o local de operação 

do conversor, avaliar sua eficiência energética e econômica, pois quanto maior as 

amplitudes do movimento, mais energia é possível retirar do mar. Portanto queremos que 

o conversor ressoe na frequência mais energética do mar e/ou na mais comum, para que 

possamos aproveitar seu máximo. É basicamente impossível que o conversor ressoe a 

todo tempo durante sua vida útil, portanto para que possamos aproveitar mais de sua 

capacidade quando ele está fora da ressonância, eventuais sistemas de controle precisam 

estar bem dimensionados e calibrados para buscar manter o oscilador o mais próximo 

possível da ressonância com as ondas.  

Ao resolver a equação do movimento no domínio do tempo, o Aqwa gera gráficos 

com séries temporais do decaimento para os graus de liberdade heave e surge, através da 

FFT (Fast Fourier Transform) é possível obter o espectro dessas séries e, assumiu-se que 

o pico do espectro coincidia com o período natural, uma vez que essa simulação é de 

decaimento livre sem a incidência de ondas. 
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No Gráfico 8 temos como exemplo o espectro do movimento de decaimento para o 

CECO inclinado em 15° com e sem não-linearidades, é possível fazer uma avaliação 

preliminar de como as não-linearidades afetam as amplitudes do movimento do CECO 

calculadas pelo Aqwa. Os demais espectros encontram-se em anexo deste trabalho. 

 

 
Gráfico 8 - Densidade espectral de energia para decaimento em 15º 

 
Gráfico 9 - Períodos naturais calculados pelo Wamit e pelo Aqwa (com e sem não-linearidades) 

 

O Gráfico 9 mostra a variação dos períodos naturais de acordo com a inclinação, 

sendo 90º puro heave. É possível ver como as curvas “Aqwa (nonlinear)” e “Aqwa 

(linear)” não parecem se destacar, isso ocorre por estarem sobrepostas, i.e., possuem 

valores muito próximos.  

Em relação ao calculado pelo Wamit, é notória a diferença no valor calculado para 

o período natural, mas a tendência das curvas é a mesma. 
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Pode-se notar uma forte influência das não-linearidades atuando em inclinações 

mais baixas, 15° e 30°, fazendo ter as maiores discrepâncias quando comparamos o linear 

com o não linear. Conforme a inclinação chega a 45° as curvas tendem a se sobrepor, 

conforme a inclinação se aproxima mais de um certo grau de liberdade a tendência é que 

os movimentos no outro diminuam.  

Os períodos naturais não parecem variar muito devido a presença de não-

linearidades, outro ponto a se destacar é que as maiores amplitudes de heave e surge 

coincidem, o que era de se esperar visto que o movimento em cada grau de liberdade é 

mecanicamente atrelado. 

 

4.2. Comportamento em ondas regulares 

Após avaliar o efeito de não-linearidades no decaimento, foram feitas análises 

considerando um mar regular, com alturas de ondas variando de 1m a 2m e período de 6s 

a 14.5s.  

Neste caso, foram avaliadas as séries temporais para um conjunto de ondas 

regulares incidindo sob o modelo de inclinação de 45º e o RAO extraído delas. As séries 

estão em anexo a este trabalho, como exemplo o Gráfico 10 ilustra a série temporal para 

heave e surge do CECO ao ser atingido por uma onda regular com 7s de período e 1m de 

amplitude, sem considerar não-linearidades. 

 
Gráfico 10 - Série temporal para heave e surge do CECO - onda com 7s de período e 1m de amplitude 

 
 Como está se considerando que o problema é linear, espera-se na região 

permanente da série temporal, uma amplitude bem definida, cada uma dessas amplitudes 

foi usada para calcular o RAO, dividindo pela altura de onda. A Tabela 2 descreve as 

ondas simuladas. 
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Tabela 2 - Ondas regulares simuladas 

 

 

 
Gráfico 11 - RAO extraído das séries temporais para ondas regulares (linear) 

 
Gráfico 12 - RAO extraído das séries temporais para ondas regulares (nonlinear) 

 Ao contrário do que se esperava, num mesmo período, em duas amplitudes de 

onda diferentes, há discrepâncias nos valores, esse fenômeno ocorre no período 14.5s e 

ID Tw (s) Aw(m) ωw (rad/s)
Wave10 6 1.00 1.05
Wave11 6.5 1.00 0.97
Wave12 7.5 1.00 0.84
Wave1 7 1.00 0.90
Wave13 8 1.00 0.79
Wave2 9.5 1.00 0.66
Wave3 10 1.00 0.63
Wave4 10 1.50 0.63
Wave5 10 2.00 0.63
Wave6 10.5 1.00 0.60
Wave7 13 1.00 0.48
Wave8 14.5 1.00 0.43
Wave9 14.5 2.00 0.43
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além disso, as curvas nos gráficos Gráfico 11 e Gráfico 12 não coincidem em alguns 

pontos, por ser 45º era de se esperar que isso ocorresse, tal como no Gráfico 16, tais 

diferenças podem ocorrer devido ao atrito nos fenders, que não é uma força linear.  

 Após rodar as simulações em ondas agora considerando o cálculo instantâneo da 

restauração (a cada time step), pode-se notar ainda mais os efeitos não lineares, os 

resultados seguem em anexo a este trabalho, como exemplo, os gráficos Gráfico 13 e 

Gráfico 14 mostram as séries temporais de heave e surge (com e sem não-linearidades) 

para o CECO quando incidido pela onda wave1: 

 

 
Gráfico 13 - Séries temporais de surge com e sem não-linearidades - Wave1 

 
Gráfico 14 - Séries temporais de heave com e sem não-linearidades - Wave1 

 

Entre os principais efeitos podemos destacar a influência nas amplitudes de 

movimento e na fase.  

 

4.3. Potência absorvida 

A fim de fazer uma análise preliminar da eficiência do conversor, foi incorporado ao 

modelo um amortecimento de PTO linear, i.e., proporcional à velocidade cujo coeficiente 
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foi de 50 kNs/m.  

As ondas simuladas foram a wave12 e uma onda com mesmo período, porém com 

metade da amplitude, aqui chamada de wave14. Escolheu-se esse período de onda por se 

tratar do período de ressonância do CECO modelado usando o Aqwa.  

Para calcular a potência fornecida pela onda por metro de crista, temos a seguinte 

equação:  

𝑃  =
1

8
𝜌𝑔𝐻 𝐶  

Equação XXI - Potência da onda por metro de crista [14] 

Onde 𝐻  é a altura de onda e 𝐶  é a velocidade de grupo. 

Já a potência média absorvida pelo conversor é dada por:  

𝑃  =
1

2
𝐶|𝜉| 𝜔  

Equação XXII - Potência média absorvida pelo CECO [3] 

Onde 𝐶 é o amortecimento do sistema PTO, 𝜔  é a frequência da onda e 𝜉 é a 

amplitude do movimento na direção de translação do CECO, como os resultados são 

obtidos em componentes heave e surge, calculou-se 𝜉 sendo:  

𝜉 = 𝑋 + 𝑍  

Equação XXIII - Amplitude do movimento ao longo do eixo de inclinação do CECO 

Onde 𝑋 e 𝑍 são as amplitudes dos movimentos em seus respectivos graus de 

liberdade. 

Segundo [3] a largura de captura máxima é dada por:  

𝐿 á  =
𝜆

2𝜋
 

Equação XXIV - Largura de captura máxima [3] 

Enquanto a largura de captura do conversor pode ser calcula como a razão entre a 

potência absorvida e a energia por metro de crista das ondas disponível:  

𝐿  =
𝑃 

𝑃
 

Equação XXV - Largura de captura do CECO 

Assim sendo podemos estimar de forma preliminar a eficiência do sistema ao ser 

excitado por ondas regulares na ressonância.  

A seguir serão mostrados os dados e resultados calculados para as ondas em termos 

de largura de captura. 
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Tabela 3 – Dados e resultados da onda Wave12 

 
Tabela 4 – Dados e resultados da onda Wave 14 

 

 

5. Conclusões e trabalhos futuros 
Dado os resultados descritos na seção anterior, fica nítido que, em alguns casos, 

efeitos não lineares afetam significativamente as amplitudes do movimento do CECO, 

sem praticamente alterar seu período natural, já em outros casos avaliados as não-

linearidades não parecem afetar de forma considerável o comportamento hidrodinâmico 

do conversor. 

Mesmo com as limitações do Aqwa, ele se mostrou uma ferramenta muito útil para 

realizar uma análise no domínio do tempo e investigar como o CECO lida quando 

consideramos não-linearidades. É um modelo mais realístico da física do problema e 

podemos usá-lo para análises preliminares acerca da performance.  

A nova modelagem proposta utilizando o Aqwa e sua abordagem utilizando fenders 

apresentada neste trabalho foi feita de forma a facilmente implementar outras não-

linearidades no sistema, tais como efeito de arrasto nas treliças (alterando os coeficientes 

de Morison nos arquivos do programa), os efeitos do PTO podem ser incorporados neste 

Aw(m) 1 Movimento - X (m) 6.20
Hw(m) 2 Movimento - Z (m) 6.15
Tw(m) 7.5 Amp. Mov. - X (m) 3.10
ωw(rad/s) 0.84 Amp. Mov. - Z (m) 3.08
λw(m) 80.41 Mód. da amplitude (m) 4.37
Lmáx (m/rad) 12.80 Pméd(kW) 334.75
kw(rad/m) 0.078
Cw(m/s) 10.72
Cg(m/s) 6.835 Largura de captura (m) 9.745
Pw(kW/m) 34.35 Largura de captura (%) 76.1%

Dados do CECO

Resultados

Dados da onda wave12

Aw(m) 0.5 Movimento - X (m) 3.03
Hw(m) 1 Movimento - Z (m) 3.00
Tw(m) 7.5 Amp. Mov. - X (m) 1.51
ωw(rad/s) 0.84 Amp. Mov. - Z (m) 1.50
λw(m) 80.41 Mód. da amplitude (m) 2.13
Lmáx (m/rad) 12.80 Pméd(kW) 79.66
kw(rad/m) 0.078
Cw(m/s) 10.72
Cg(m/s) 6.835 Largura de captura (m) 9.275
Pw(kW/m) 8.59 Largura de captura (%) 72.5%

Dados da onda wave14

Resultados

Dados do CECO
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modelo para o cálculo da potência absorvida. E, uma vez que as análises foram feitas para 

ondas regulares, o modelo pode ser estendido para simular as condições de 

funcionamento do CECO para um mar real (mar irregular). 

Além disso, visando possíveis trabalhos futuros na área, é importante buscar uma 

ferramenta capaz de retornar as características hidrodinâmicas em graus de liberdade 

generalizados, tal como o Wamit faz, além de realizar análises no domínio do tempo, tal 

como o Aqwa faz. Assim poderia se investigar mais a fundo os efeitos das não-

linearidades e seu impacto na performance do conversor, analisando outras não-

linearidades como arrasto quadrático, amortecimento viscoso e ordens superiores do 

potencial das ondas incidentes. Todos esses atributos podem influenciar no 

comportamento hidrodinâmico do conversor e vale a pena sua investigação.  

Pode-se ver também como a inclinação afeta o comportamento hidrodinâmico do 

CECO, tal caraterística pode fomentar trabalhos no campo de sistema de automação e 

controle, visando otimizar ainda mais o sistema de Power Take-off, possivelmente 

alterando a inclinação do sistema de acordo com o mar visando atingir a ressonância da 

estrutura.  

O CECO apresenta-se, em termos de eficiência energética e potência absorvida um 

candidato promissor como dispositivo para absorção da energia das ondas, poderia ser 

investigado mais adiante ainda o amortecimento ótimo do sistema PTO a fim de 

aproveitar o máximo de energia disponível.  

O campo das energias renováveis vem tomando cada vez mais espaço no meio 

acadêmico-industrial e sua tendência é o crescimento, visando uma forma mais 

sustentável e eficiente de obter energia, tão necessária para o desenvolvimento humano. 

Estudos nesse ramo vem acontecendo em diversos lugares do mundo, principalmente na 

Europa e no Japão.  

Portanto, o presente trabalho fornece uma breve introdução sobre a avaliação do 

comportamento hidrodinâmico de conversores de energia das ondas considerando não-

linearidades presentes na física do problema. Tal estudo pode servir de embasamento para 

futuros engenheiros e cientistas para que este e mais assuntos do ramo sejam discutidos 

e analisados. 
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7.Anexos 

7.1. Espectros para o decaimento 

 

 
Gráfico 15 - Densidade espectral de energia para decaimento em 30º 

 
Gráfico 16 - Densidade espectral de energia para decaimento em 45º 
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Gráfico 17 - Densidade espectral de energia para decaimento em 60º 

 
Gráfico 18 - Densidade espectral de energia para decaimento em 75º 

 
Gráfico 19 - Densidade espectral de energia para decaimento em 90º 
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7.2. Séries temporais – Ondas regulares 

 
Gráfico 20 – Séries temporais de surge com e sem não-linearidades - Wave2 

 
Gráfico 21 - Séries temporais de heave com e sem não-linearidades - Wave2 

 
Gráfico 22 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave3 
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Gráfico 23 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave4 

 
Gráfico 24 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave5 

 
Gráfico 25 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave6 

 

 
Gráfico 26 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave7 
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Gráfico 27 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave8 

 
Gráfico 28 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades – Wave9 

 
Gráfico 29 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades – Wave10 

 
Gráfico 30 - Séries temporais de surge com e sem não-linearidades - Wave11 
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Gráfico 31 - Séries temporais de heave com e sem não-linearidades - Wave11 

 
Gráfico 32 - Séries temporais de surge com e sem não-linearidades - Wave12 

 
Gráfico 33 - Séries temporais de heave com e sem não-linearidades - Wave12 

 
Gráfico 34 - Séries temporais de heave e surge com e sem não-linearidades - Wave13 


