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Resumo 
 
Os oceanos representam um dos maiores recursos naturais, possuindo expressivo 

potencial energético, podendo suprir parte da demanda energética mundial. Nas últimas 

décadas, alguns dispositivos destinados à conversão da energia das ondas dos oceanos 

em energia elétrica têm sido estudados. No presente trabalho, o princípio de 

funcionamento do conversor do tipo Coluna de Água Oscilante, do inglês Oscillating 

Water Colum, (OWC) foi analisado numericamente. As ondas incidentes na câmara 

hidro-pneumática da OWC, causam um movimento alternado da coluna de água no 

interior da câmara, o qual produz um fluxo alternado de ar que passa pela chaminé. O ar 

passa e aciona uma turbina a qual transmite energia para um gerador elétrico. O objetivo 

do presente estudo foi investigar a influência de diferentes formas geométricas da 

câmara sobre o fluxo resultante de ar que passa pela turbina, que influencia no 

desempenho do dispositivo. Para isso, geometrias diferentes para o conversor foram 

analisadas empregando modelos computacionais 2D e 3D. Um modelo computacional 

desenvolvido nos softwares GAMBIT e FLUENT foi utilizado, em que o conversor  

OWC foi acoplado a um tanque de ondas. O método Volume of Fluid  (VOF) e a teoria 

de 2ª ordem Stokes foram utilizados para gerar ondas regulares, permitindo uma 

interação mais realista entre o conversor, água, ar e OWC.  O Método dos Volumes 

Finitos (MVF) foi utilizado para a discretização das equações governantes. Neste 

trabalho o Contructal Design (baseado na Teoria Constructal) foi aplicado pela primeira 

vez em estudos numéricos tridimensionais de OWC para fim de encontrar uma 

geometria que mais favorece o desempenho do dispositivo. A função objetivo foi a 

maximização da vazão mássica de ar que passa através da chaminé do dispositivo 

OWC, analisado através do método mínimos quadrados, do inglês Root Mean Square 

(RMS). Os resultados indicaram que a forma geométrica da câmara influencia na 

transformação da energia das ondas em energia elétrica. As geometrias das câmaras 

analisadas que apresentaram maior área da face de incidência das ondas (sendo altura 

constante), apresentaram também maior desempenho do conversor OWC. A melhor 

geometria, entre os casos desse estudo, ofereceu um ganho no desempenho do 

dispositivo em torno de 30% maior.  

 
 
Palavras-chave: Modelagem computacional, Coluna de Água Oscilante (CAO), 

Volume of Fluid (VOF), Teoria Constructal, Energia das ondas do mar. 
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ABSTRACT 
 
The oceans represent one of the major energy natural resources, which can be used to 

supply the World energy demand. In the last decades some devices to convert the wave 

ocean energy into electrical energy have been studied. In this work the operating 

principle of an Oscillating Water Column (OWC) converter was analyzed with a 

numerical methodology. The incident waves on the OWC hydro-pneumatic chamber 

cause an oscillation of the water column inside the chamber producing an alternative air 

flow through the chimney. The air passes and  drives a turbine that is coupled and which 

sends power to an electric generator. The aim of this work was to investigate the 

influence of different geometric shapes of the camera on the resulting flow of air 

passing through the turbine, or in others words, its performance. For this, different 

geometries were analyzed for the converter employing computer modeling 2D and 3D. 

A computational model developed in the GAMBIT (to generate and discretize the 

computational domain) and FLUENT software was used, where the OWC converter 

was coupled to a wave tank. The VOF method together with the 2nd order Stokes 

theory were employed to generates regular waves, allowing a more realistic interaction 

among water, air and OWC converter. The Finite Volume Method (FVM) was used for 

the discretization of the governing equations. In this work the Contructal Design (based 

on Constructal Theory) was first applied in numerical studies of three-dimensional 

OWC order to find a geometry that further enhances the performance of the device. The 

objective function is to maximize the mass flow rate of air flowing through the chimney 

device OWC, analyzed by the method Root Mean Square (RMS). The geometries of 

cameras that analyzed showed a larger area of the face of incidence of waves (with 

constant height), also showed higher performance OWC drive. The best geometry, 

among the cases in this study offered a gain in performance of the device around 30%. 

 
 
 
 
Keywords: Computational Modeling, Oscillating Water Column (OWC), Constructal 

Theory, Volume of Fluid (VOF), Ocean Wave Energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia está muito presente na vida contemporânea das pessoas. Sendo 

necessária para o funcionamento de uma residência, bem como de diversos segmentos 

da sociedade, pois a energia é fundamental para o funcionamento de escolas, hospitais, 

meios de comunicações, transporte, segurança, entre outros serviços. 

No passado, os seres humanos dependiam basicamente de sua própria força 

física ou ainda da força dos animais. As quantidades de energia obtidas nesses 

processos eram demasiadamente pequenas e suas condições de vida desenvolviam-se 

lentamente. De acordo com GHOSH e PRELAS (2011), com o surgimento da 

eletricidade, durante o século XIX, o uso de energia foi revolucionado e, na sequência, 

amplamente aplicado em diversas áreas, como: moradia, saúde, comunicações, 

transporte e assim por diante. O uso maciço de carvão ativado viabilizou um aumento 

significativo no padrão de vida do homem. A posterior exploração de petróleo, gás e 

energia nuclear ampliaram este fenômeno. A energia, portanto, desempenha um papel 

essencial no desenvolvimento econômico da humanidade.  

Considerando basicamente o crescimento da população mundial, a tendência é 

de ocorrer um aumento significativo na demanda global de energia.  Para atender a estas 

necessidades adicionais, pensando ainda na preservação da natureza, é necessário 

promover o uso das energias ditas alternativas, as quais atualmente representam apenas 

20% do consumo de energia mundial (CRUZ; SARMENTO, 2004). 

Todas as fontes de energia têm suas próprias vantagens e desvantagens, em 

termos de impactos ambientais e de custos. Por esse motivo, não há uma única solução 

idealizada. A melhor fonte de energia poderá ser a combinação de mais de um tipo, 

adequando-se aos recursos da região. Existe uma tendência das fontes de energia 

permanecerem provindas das queimas de combustíveis fósseis, especialmente o 

petróleo. Atualmente, os combustíveis fósseis representam quase 90% da energia 

comercial e, em curto prazo, nada pode substituí-los quantitativamente ou 

economicamente (ECHARRI, 2009). 

Considerando o fato da necessidade global de mais energia,  e de que, há 

soluções com maior e outras com menor capacidade de extração, muitas soluções são 

possíveis, admitindo-se, portanto, uma combinação de soluções que melhor podem 

responder às demandas energéticas e as particularidades de cada região (NGÔ, 2010). 
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A geração de energia envolve aspectos científicos, econômicos, políticos, fiscais, 

ambientais e etc. Três fatores desempenham um papel importante no consumo de 

energia:  a tecnologia, que permite que o consumo seja reduzido, proporcionando um 

serviço de igual ou melhor qualidade; os governos, que através do estabelecimento de 

regulamentações,  padrões e tributações que podem conduzir ao consumidor para fontes 

específicas de energia nos padrões de consumo; e o consumidor no final, que tem um 

papel de escolha por aparelhos de baixo ou alto consumo energético (CRUZ; 

SARMENTO, 2004). 

Embora ainda seja relativamente fácil a obtenção de energia não-renovável,  

muitos países já buscam soluções que primam pelos métodos de geração de recursos 

energéticos renováveis, por serem de baixo impacto ambiental (desenvolvimento 

sustentável). O mundo precisará de mais eletricidade para atender às novas 

necessidades, assim, será necessário melhor aproveitamento de energia, eficiência de 

conversão e trasmissão, ou seja, uma melhor gestão dos sistemas de energia. (NGÔ, 

2010). 

Este trabalho trata da conversão da energia das ondas do mar, em energia 

elétrica, com a aplicação do dispositivo de coluna de água oscilante (Oscillating Water 

Colum, OWC). Esse dispositivo é um tipo de conversor de energia das ondas do mar 

(Wave Energy Converter, WEC). Esta energia é dita renovável, gerando menores 

impactos ao ambiente.  

Em nosso planeta, encontramos diversos tipos de fontes de energia. Elas podem 

ser classificadas em dois grupos: renováveis ou não renováveis. Por exemplo, a energia 

eólica (obtida através dos ventos) faz parte das fontes de energia renováveis. Por outro 

lado, os combustíveis fósseis (derivados do petróleo e do carvão mineral) são 

classificados como não renováveis (ECHARRI, 2009). 

Conforme Ghosh e Prelas (2011), entre as energias renováveis, destacam-se a 

energia dos ventos, solar, hidráulica, energia geotérmica, energia oceânica (objeto desse 

trabalho), energia biotérmica, etanol, energia do hidrogênio. As maiores dificuldades 

nas fontes renováveis de energia, são a obtenção e o custo.  Dentre as fontes de energia 

não renováveis, encontram-se: o carvão, petróleo, gás e o urânio.  A Fig. 1.1 demonstra 

a utilização da energia renovável e não renovável no Brasil, destacando o uso 

expressivo da energia renovável, sobretudo nos anos 70, devido à crise do petróleo. 

Conforme BNDES, nessa década houve um declínio acentuado das reservas mundiais 

de petróleo, o que acabou por provocar duas grandes crises de fornecimento de petróleo. 
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Uma ocorreu em 1973, onde o preço do petróleo saltou de US$ 3 para US$ 12 por 

barril. A segunda crise foi em 1979, atingindo US$ 32  (em valores correntes da época). 

 

 

 

Figura 1.1 - Utilização de energia no Brasil. Balanço Energético Nacional 2011 (BEN), 
ano base 2010. 

 

A Tabela 1.1 demonstra o consumo brasileiro de energias renováveis e não 

renováveis entre 2009 e 2010. A unidade de medida tep, correspondente à tonelada 

equivalente de petróleo, ou seja, a unidade de energia de referência, correspondendo à 

quantidade de energia contida em uma tonelada de petróleo de referência. Adotada no 

Balanço Energético Nacional e em diversas outras publicações internacionais, 

corresponde a 10.000 Mcal (megacaloria) e não é equivalente ao petróleo médio 

processado no Brasil BEN (2011). 
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Tabela 1.1– Oferta interna de energia no Brasil. Balanço Energético Nacional 2011 
(BEN), ano base 2010. 

 

A Fig. 1.2 ilustra o crescimento do consumo de energia (renováveis e não 

renováveis) no Brasil, entre os anos 2009 e 2010 (BEN, 2011).  

Referente à energia elétrica, objeto deste trabalho, tem-se com dados a Tabela 

1.2 que representa a oferta interna no Brasil, entre 2009 e 2010.  

 

 

Figura 1.2 - Crescimento do consumo de energia no Brasil, 2010/2009 (BEN, 2011) 
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Tabela 1.2 - Oferta interna de energia elétrica no Brasil, em 2010 e 2009 (BEN, 2011) 

 

 

A maior fonte de energia elétrica no Brasil é renovável, sendo a energia 

hidráulica. A Figura 1.3 ilustra a distribuição de fontes de energia elétrica no Brasil, em 

2011 e 2010.  

 

 

Figura 1.3 - Distribuição fontes de energia elétrica no Brasil, em 2011 e 2010 (BEN, 
2011) 
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O Brasil tem no seu histórico a aplicação de energia renovável desde os anos 70.

Este trabalho trata de energia das ondas do mar. Não é nova a ideia de conversão da 

energia das ondas em outras formas de energia. A primeira patente data de 1799, com o 

trabalho de Girard e Son, na França. Historicamente, o interesse pelo desenvolvimento 

da conversão da energia das ondas começou depois da crise dos preços do petróleo em 

1973 (WAVEC, 2004).  

 Alguns países europeus com condições de exploração da energia das ondas 

introduziram pesquisas nesse âmbito. Desta forma, importantes programas de 

investigação de exploração da energia das ondas com apoio governamental e privado 

começaram a surgir, principalmente na Dinamarca, Irlanda, Noruega, Portugal, Suécia e 

no Reino Unido, que desenvolveram tecnologias de conversão industrial da energia das 

ondas a médio e longo prazo (INPI, 2012).  

Nesses países, ficou evidenciado que a extração de energia do mar é uma tarefa 

relativamente difícil. Por esse motivo, a comissão européia considerou importante 

ajudar o desenvolvimento de tecnologias, financiando projetos, dando desta forma 

passos na direção de comprovar a possibilidade da extração desta energia. Como 

consequência, surgiram dois bons resultados: a estação piloto do Pico (Portugal) e da 

ilha Islay (Escócia - atualmente em funcionamento). A Comissão apoiou uma série de 

conferências internacionais de energia das ondas (Edimburgo, UK, 1993, Lisboa, 

Portugal, 1995, Patras, Grécia, 1998 e Aalborg, Dinamarca, 2000), que contribuíram 

significativamente para a estimulação e coordenação de atividades realizadas pela 

Europa com universidades, centros de pesquisa e indústria (NEO, 2012). 

Nos últimos 25 anos, a energia das ondas tem passado por um processo cíclico 

com fases de entusiasmo, desapontamento e reconsideração. No entanto, o persistente 

esforço na investigação, desenvolvimento e a experiência acumulada durante estes anos 

passados, tem constantemente aumentado o desempenho das técnicas de obtenção de 

energia a partir das ondas. Isso tem levado o recurso da energia das ondas a uma maior 

proximidade da exploração comercial que, até agora, não tinha sido vista. De 2009 até 

os dias de hoje, diversos tipos de dispositivos foram desenvolvidos para extração das 

energias das ondas (FALCÃO, 2002).  

A Teoria Constructal foi desenvolvida por Adrian Bejan ao final dos anos 90. 

Ele está associado com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de 

Duke. Sua pesquisa abrange áreas como a minimização da geração de entropia, análise 

energética, condensação, convecção em meios porosos, entre outras áreas. O termo 
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constructal é um neologismo dado por Bejan que vem do verbo construere, remetendo a 

meios para construir. 

Ao contrário das teorias que reproduzem formas biomiméticas que aparecem na 

natureza, a teoria constructal incide sobre os princípios que regem a aparência dessas 

formas (e não apenas nas formas) e aplicado ao desenho de sistemas de fluxos 

semelhantes. 

A teoria constructal é uma ferramenta que orienta engenheiros em direção à 

descoberta de geometrias (arquiteturas) mais eficientes de fluxo, seja de fluido, massa, 

energia e movimento em geral. Os projetos mais recentes são validados através de 

comparações com a natureza, em sistemas animados e inanimados. A Teoria 

Constructal reconhece a tendência dos sistemas de fluxo de procurar e encontrar 

configurações para um maior acesso em menos tempo. O princípio da Teoria 

Constructal considera que para um sistema persistir no tempo, ele deve evoluir de tal 

maneira que proporciona um acesso mais fácil às correntes que fluem através dela  

(BEJAN, 1997a), (BEJAN, 2000), (BEJAN; LORENTE, 2006a), (BEJAN; LORENTE 

2008). A aplicabilidade da Teoria Construtal para a física do fluxo em sistemas de 

engenharia tem sido amplamente discutida na literatura recente Reis (2006), Beyene e 

Peffley (2009), Senn e Poulikakos (2004).  

 

1.1 Motivação do trabalho 
 

Possuindo um enorme potencial energético ainda não explorado, os oceanos 

representam o maior de todos os recursos naturais, podendo contribuir de forma 

significativa para as necessidades crescentes de energia em nível mundial (CRUZ e 

SARMENTO, 2004).  

Como foi citado anteriormente, muitos países já têm investido na exploração de 

novas fontes de energia para gerar eletricidade, visto que a maior parte da energia 

gerada, ainda é provinda de combustíveis fósseis que além de serem prejudiciais ao 

meio ambiente, correm risco de escassez em algum momento.  A tendência, portanto, é 

de utilização de fontes renováveis de energia, existindo um grande destaque para a 

conversão de energia das ondas oceânicas em energia elétrica.  

A energia das ondas possui um potencial de aproximadamente de 2 TW que é da 

mesma ordem de grandeza do consumo de eletricidade no mundo (BARSTOW; 
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MOLISSON, 2008). A potência estimada na região sul do Brasil é de 30 kW/m, sendo 

um recurso possível de ser explorado. 

Para realizar a exploração da energia das ondas, existem vários dispositivos. A 

exploração da enorme reserva energética das ondas do mar representa um domínio de 

inovação, onde ainda há muito a ser pesquisado. 

Na cidade de Rio Grande, localizada na região sul, encontra-se uma universidade 

com histórico de pesquisas na área naval e oceânica, com um corpo de pesquisadores e 

ferramentas disponíveis para simulação numérica em CFD e demais ferramentas, 

tornando-se justificável esse trabalho, que simula numericamente o princípio de 

funcionamento de um dispositivo de conversão de energia do mar em energia elétrica, 

analisando qual a influência de sua geometria no seu desempenho, contribuindo de 

forma sustentável ao planeta.  
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1.2 Estado da Arte sobre Energia das Ondas  
   

Os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em dispositivos para conversão de 

energia das ondas foram baseados em análise de modelos simplificados. Nesta área, 

foram desenvolvidos alguns estudos, tais como Evans (1982), e Evans e Porter (1995) e 

Ma (1995), que inicialmente consideraram uma abordagem simplificada do tipo "pistão 

rígido" para a modelagem da superfície livre no interior do dispositivo de Coluna 

d’água Oscilante. 

Sarmento e Falcão (1985) desenvolveram modelos que permitiram a variação 

espacial que a superfície livre forma dentro da câmara OWC. Inicialmente, a 

modelagem numérica foi realizada bidimensionalmente, utilizando características de 

ondas de primeira ordem, combinadas com geometrias simplificadas. 

A modelagem matemática foi então aplicada para especificação de parâmetros 

construtivos iniciais (formato geométrico, dimensões, parâmetros de turbina), definidos 

antes da fabricação dos protótipos do dispositivo de coluna d’água Oscilante. 

Posteriormente, esses parâmetros foram testados experimentalmente e ajustados para a 

implementação desses protótipos (RAVINDRAN; SWAMINANTHAN, 1989 e JOYCE 

et al, 1993).  

Evans e Porter (1995) demonstraram uma abordagem para a otimização de um 

dispositivo bidimensional abordando a submersão da cavidade do dispositivo de Coluna 

d’água oscilante. 

Na sequência, Tindall e Xu (1996) realizaram um estudo de otimização, 

modelando os efeitos da tomada de força da turbina.  

Estudos puramente numéricos foram realizados usando um tanque de ondas 

numérico (CLÉMENT, 1996) para determinar a influência dos parâmetros geométricos 

da radiação não-linear em um dispositivo de Coluna d’água Oscilante.  

Estudos numéricos (LEE et al, 1996 e BRITO-MELO et al, 1999) foram 

aplicados utilizando radiação hidrodinâmicas de difração comercialmente disponíveis 

em códigos desenvolvidos para a análise de corpos flutuantes. Os códigos previram com 

precisão a comportamento hidrodinâmico do OWC, no entanto, a implementação do 

OWC e a sua análise requeriam dos pesquisadores um amplo conhecimento de 

programação de computadores, além de acesso ao código fonte. 
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Brito-Melo et al (2000) investigaram numericamente a influência do desenho 

aerodinâmico de turbinas Wells no desempenho do dispositivo OWC, afetado pelo pico 

de eficiência da turbina e pelo intervalo de as taxas de fluxo. 

Gato et al (2002) também investigam a influência do design aerodinâmico da 

turbina Wells sobre o desempenho geral do OWC, para o clima de ondas de Açores. O 

estudo foi desenvolvido usando um modelo matemático com domínio no tempo, 

baseado na teoria não-linear de ondas e em um modelo experimental usando um tanque 

de ondas. 

Falcão (2002) desenvolveu um modelo estocástico para obter um algoritmo 

otimizado, visando o controle de velocidade de rotação e avaliação da potência média  

de um dispositivo OWC, equipado com uma turbina Wells. Os coeficientes hidro-

dinâmicos para o dispositivo OWC foram assumidos conhecidos (como funções de 

frequência), bem como as curvas de desempenho da turbina. Todo o modelo é baseado 

na teoria linear de ondas, considerando a elevação da superfície do mar como uma 

função densidade de probabilidade Gaussiana. Nesse estudo, o desempenho 

aerodinâmico da turbina foi baseado em testes de fluxo constante. 

Falcão (2004) também estudou um modelo estocástico para otimização mecânica 

e elétrica de um dispositivo OWC. A otimização diz respeito ao tamanho da turbina. 

Um exemplo de cálculo foi apresentado, com base nos coeficientes hidrodinâmicos da 

OWC na ilha do Pico, Açores, e nas curvas de desempenho aerodinâmico da turbina 

Wells. Os seguintes parâmetros são analisados para a otimização geométrica do 

tamanho da turbina: clima de ondas, custos de capital do equipamento mecânico e 

elétrico, custos de operação e manutenção, taxa de desconto, vida útil do equipamento e 

preço da energia elétrica fornecida à rede. 

Em Horko, 2007 foi apresentado um estudo aplicando o código comercial 

FLUENT e um modelo VOF (Volume of Fluid) para modelar um sistema completo 

OWC em um tanque de ondas, em uma análise bidimensional. O foco deste trabalho foi 

verificação da influência da geometria da parede frontal do dispositivo, definida como 

front lip,  e foi considerado o efeito dessa geometria sobre a eficiência hidrodinâmica. A 

fim de validar a modelagem numérica, um modelo experimental (e em escala menor) foi 

concebido e testado no tanque de ondas, em condições de onda regular. Os resultados 

obtidos experimentalmente comprovaram que, com aplicação correta dos parâmetros de 

modelagem, há uma boa concordância entre os dois métodos. Os resultados do teste 

também mostraram que algumas alterações na geometria da abertura da parede frontal 
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pode fornecer melhorias significativas na eficiência de captura de energia, em  

dispositivos do tipo OWC.  

Marjani et al. (2008) realizaram estudo do comportamento dos componentes de 

um sistema OWC, visando a melhoria do desempenho energético do dispositivo. Foi 

utilizado o código FLUENT para validação de dois modelos independentes, simulando 

o fluxo de ar na câmara e fluxo de ar na turbina, respectivamente. O fluxo foi 

considerado como tridimensional, viscoso, turbulento e instável.  Estes modelos 

permitiram a análise de perdas de energia, que dependem do padrão de fluxo e a 

geometria destes componentes. 

Liu, et al. (2008) estudaram o desempenho energético de um dispositivo de 

OWC. Foi analisado bi e tridimensionalmente a câmara, através de um tanque de ondas 

e a aplicação da metodologia VOF, da metodologia de volumes finitos e o código 

FLUENT. O fluxo de ar no duto foi investigado através da geometria da câmara.  

Conde e Gato (2008) avaliaram o escoamento do ar pelo interior da câmara do 

dispositivo de OWC. Essa câmara era equipada com dois dutos de chaminés. A 

metodologia aplicada foi variar a entrada e saída do ar na câmara, aplicando uma função 

senoidal na parte inferior do dispositivo. 

Falcão e Justino (2009) desenvolveram um modelo teórico para simular a 

conversão de energia em um conversor OWC equipado com uma turbina Wells e com 

uma válvula de controle de fluxo de ar. 

Gomes et al. (2009a) tendo o objetivo de avaliar as velocidades, pressões e 

fluxos de massa em regiões interiores ao dispositivo, para o clima de ondas da cidade do 

Rio Grande, desenvolveram uma simulação numérica bidimensional de um tanque de 

ondas com um dispositivo OWC acoplado. Foi aplicada a metodologia VOF para 

simulação numérica, permitindo a interação entre a água e ar. 

Gomes et al. (2009b) aplicaram o modelo VOF em um estudo bidimensional, 

com objetivo de encontrar o maior potencial energético da onda incidente, assim: 

realizaram a otimização da dimensão do comprimento de uma OWC. Nesse estudo, foi 

variado apenas o comprimento do dispositivo. O comprimento máximo adotado para o 

dispositivo OWC era igual ao comprimento da onda incidente. A modelagem do 

domínio computacional (tanque de ondas e dispositivo OWC) foi realizada no software 

GAMBIT e as simulações numéricas foram desenvolvidas no aplicativo FLUENT. 

Gomes et al. (2009c), analisando o comportamento do ar no interior de uma 

OWC, desenvolveram um estudo para conhecer, comparar  e validar as metodologias 
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AR e VOF, a metodologia VOF considera a interação do ar e da água, enquanto a 

metodologia AR é baseada na influência somente do ar, dentro do dispositivo. Foi 

utilizado um tanque numérico bidimensional e os resultados obtidos foram comparados 

com resultados publicados em bibliografias.  

Jayashankar et al. (2009)  propuseram uma nova topologia que usa duas turbinas 

unidirecionais para um conjunto de dados usando OWC de plantas perto da costa da 

Índia e Japão. 

Yin et al. (2010) utilizando o software FLUENT, o modelo turbulento, método 

VOF e malhas dinâmicas, apresentam um estudo numérico de fluxos de água e de ar 

em um dispositivo de OWC, equipado com um orifício colocado na parte superior da 

câmara. Foram simuladas a água e distribuição de ar, no dispositivo de OWC. 

O trabalho de Hyun et al. (2010) visando à melhoria da eficiência de conversão 

de energia das ondas em um dispositivo de OWC, estudaram especificamente a câmara. 

Foram analisados os efeitos de um sistema nomeado Wave Focusing Devices (WFD). 

Trata-se de paredes geometricamente verticais e afuniladas, acopladas à câmara do 

dispositivo. Foi aplicado o código FLUENT e um tanque de ondas numérico, 

tridimensional com o modelo VOF, com duas fases: água e ar; com técnica de malha 

dinâmica, a fim de simular a geração e propagação de incidência de ondas regulares. 

Lopes (2012) investigou a influência da geometria de um conversor OWC sobre 

seu desempenho. O desempenho do conversor é influenciado pelo fluxo de ar que passa 

pelo dispositivo. Para isso, foram analisadas diferentes dimensões para a geometria da 

câmara e da chaminé, empregando modelos computacionais 2D, aplicando a Teoria 

Constructal, o que foi inédito, além de modelos computacionais 3D, onde se variou 

somente a forma da câmara. Esses modelos numéricos foram desenvolvidos no software 

FLUENT, adotando o método multifásico Volume of Fluid (VOF), Foi utilizado o 

Método dos Volumes Finitos (MVF) para a discretização das equações governantes. O 

software GAMBIT foi usado para gerar e discretizar o domínio computacional. 

 

1.3 Estado da Arte de Teoria Constructal 
  

É possível afirmar que a melhor configuração de sistemas para alcançar melhor 

desempenho é o principal objetivo em desenvolvimentos de engenharia. No passado, o 

conhecimento técnico e científico, combinado com a prática e intuição, orientavam os 
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engenheiros em projetos de sistemas feitos pelo homem para aplicações 

específicas. Com o advento das ferramentas computacionais, hoje é possível simular e 

avaliar arquiteturas de fluxo com muitos graus de liberdade, em menor tempo e custo. 

No entanto, enquanto o desempenho do sistema foi analisado e avaliado numa base 

científica, o projeto do sistema foi mantido no nível da arte (BEJAN e LORENTE, 

2006a).  

A teoria Constructal foi criada por Adrian Bejan, em 1997, quando uma filosofia 

para solução geométrica foi aplicada para o arrefecimento de um condutor eletrônico 

(BEJAN, 1997b, 2000).  Esse estudo teve uma importância significativa, pois foi o 

ponto de partida para aplicação da Teoria da Constructal em problemas de engenharia e 

outros ramos da ciência (BEJAN; LORENTE, 2008; GHODOOSSI, 2004). Além disso, 

a teoria Constructal tem sido utilizada para explicar deterministicamente a geração de 

formas na natureza (BEJAN, 2000). 

A Teoria Constructal trata da melhor disposição e distribuição de geometrias. 

Exemplos de sistemas construídos podem ser encontrados na natureza, que se adaptam 

para melhor conduzir o seu sistema de fluxo, como por exemplo, a ramificação dos 

vasos sanguíneos nos pulmões de um corpo humano, que é necessária para que o sangue 

oxigenado chegue aos demais órgãos; outro exemplo é a ramificação das árvores, que 

tem a função de transporte da seiva que nutre a planta; entre outros. Desta maneira, a 

forma circular da seção transversal dos dutos (veias, tubos, canais), a forma das seções 

transversais dos rios e a maneira como as veias se interligam para atingir o coração, são 

determinadas por um princípio, isto é, existe uma direção favorável e, portanto, dita 

preferencial, para onde os sistemas abertos (vivos) se deslocam (BEJAN, 2000). De 

uma forma geral, os escoamentos que ocorrem na natureza apresentam o mesmo 

formato estrutural, isso se deve à tendência desses sistemas buscarem o melhor acesso 

do fluxo ou, ainda, minimizar as resistências ao escoamento. 

A Lei Constructal afirma que para um sistema de fluxo persistir no tempo 

(sobreviver) deve evoluir de tal modo que permita o acesso mais fácil para as correntes 

que fluem através do mesmo. Esse não é apenas um princípio no qual a forma 

geométrica e estrutura são deduzidas, mas também um método de engenharia para 

otimizar os caminhos para os fluxos através de dimensionamento de sistemas abertos 

(BEJAN e LORENTE, 2006b). 
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Essa teoria indica que se um sistema é livre para se transformar ao longo do 

tempo a fim de obter sua melhor arquitetura (geometria mais favorável ao fluxo), isso 

ocorre pela minimização de suas resistências globais.  

Como resultado da teoria Constructal, as formas (arquiteturas) dos sistemas de 

fluxo não se desenvolvem por acaso, mas como resultado da luta permanente para um 

melhor desempenho sendo, portanto, necessária uma evolução no tempo. Em sistemas 

de engenharia e na natureza são permanentes essas modificações na geometria ao longo 

do tempo, baseadas no fluxo, como podem ser constatadas em bacias hidrográficas, 

circulações globais, árvores e formas dos animais (BEJAN; LORENTE, 2006a). 

Quanto aos problemas de engenharia, a aplicabilidade Teoria Constructal para 

otimização de diversos sistemas, tem sido amplamente discutida na literatura recente: 

Azad e Amidpour (2011), Beyene e Peffley (2009), Kang et al. (2010) e Kim et 

al. (2010, 2011).  

Como foram ilustrados, esses estudos têm sido predominantemente aplicados 

nas áreas de conhecimento de mecânica dos fluidos e transferência de calor. 

No âmbito da mecânica de fluidos, Bejan (2000, 2007) mostraram mimização na 

queda de pressão em fluxos localizados no interior de dutos com secção transversal 

redondas, em comparação com quedas de pressão obtidas em várias outras secções 

transversais de formas geométricas poligonais regulares (triangular, quadrada, etc). 

Exemplos de arquiteturas vasculares em forma de árvore foram empregados para 

deduzir, então, formatos de bacias hidrográficas e foram também apresentadas em Bejan 

(2006) e Reis (2006).  

Cetkin et al. (2010) estudaram a configuração de canais vasculares quando o 

fluxo é turbulento. Além disso, a Teoria Constructal também tem sido empregada para a 

otimização de fluxos internos e externos submetidos a transferência de calor por 

convecção, por exemplo, em Bello-Ochende (2011), Kim et al. (2010) e Rocha et 

al. (2009). 
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1.4 Constructal Design 
 

O método é denominado Constructal Design recentemente tem sido empregado 

para explicar muitos fenômenos na natureza, classificados como Design in Nature. Esse 

método tem sido largamente aplicado na área de engenharia para melhoria de 

desempenho de sistemas. Essa ferramenta é fundamentada no conceito da Lei 

Constructal. O foco do Constructal Design é a geometria, onde a engenharia apresenta o 

mesmo objetivo da natureza: a otimização de sistemas de fluxo sujeito a restrições de 

forma e estrutura (BEJAN, 2000).  

Portanto, o Constructal Design, com base em Teoria Constructal, é uma 

ferramenta amplamente aplicável para otimizar os sistemas de fluxo no campo da 

engenharia.  

Existe um conflito permanente entre o objetivo (função ou desempenho 

desejados) e restrições que exigem um pensamento sobre alternativas BELLO-

OCHENDE e BEJAN (2003), desta forma, é aplicado Construtal Design para 

desenvolvimento da geometria mais eficiente (entre as possibilidades avaliadas).  

 O Construtal Design é uma ferramenta nova. Além de estudos 

predominantemente nas áreas de mecânica dos fluidos e transferência de calor, em 

ISOLDI et al. (2011) o Constructal Design foi empregado na área de mecânica dos 

sólidos, para otimizar o comportamento mecânico de placas finas perfuradas sujeitas à 

tração e à flambagem. E no que tange à energia das ondas, podemos destacar alguns 

trabalhos, descritos abaixo. 

LOPES et al. (2011a) apresentou um estudo numérico sobre a otimização da 

geometria de um conversor de energia de água coluna d’água oscilante (OWC), por 

meio do Design Constructal. O grau de liberdade que expressa a razão entre a chaminé 

e o comprimento de câmara foi otimizado, enquanto  outro grau de liberdade, a relação 

entre a altura e comprimento da câmara de OWC foi mantido fixo. Foram mantidos 

constantes: o volume total do dispositivo OWC, a razão entre o volume da chaminé e o 

volume total, o comprimento da câmara do dispositivo e o comprimento de onda, bem 

como a relação entre a profundidade e o comprimento de onda com a profundidade 

relativa. O objetivo foi de maximização da vazão mássica que atravessava a chaminé do 

dispositivo. Para a solução numérica do escoamento multifásico foi utilizado o código 

comercial FLUENT, baseado no Método dos Volumes Finitos (FVM). O domínio 
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computacional foi representado por um tanque de ondas acoplado com um dispositivo 

OWC. Este acoplamento permitiu a análise do conversor quando este é submetido a 

incidência de ondas.  A geometria dita como ótima foi obtida com base com o conceito 

de Constructal Design, definida como sendo aquela capaz de absorver uma quantidade 

maior de energia das ondas, em comparação com os outros casos. 

MACHADO et al (2011) estudou um WEC de galgamento. O princípio operacional 

do dispositivo é constituído por uma rampa de entrada que conduz ondas para um 

reservatório um pouco elevado do nível do mar. A energia potencial de água aprisionada 

no reservatório é então convertida em energia elétrica devido à passagem da água por 

uma turbina ligada a um gerador. Foi realizado um estudo numérico referente à 

otimização geométrica de um dispositivo de galgamento por meio de Constructal 

Design. O problema de otimização bidimensional consiste em encontrar a melhor 

combinação para várias geometrias (variando dimensões de rampa e reservatório) para 

dispositivos de galgamento. As geometrias foram inseridas em um tanque de ondas 

regulares. As equações de conservação de massa e momento são resolvidas no código 

comercial FLUENT, baseado em MVF, aplicando VOF para a interação entre ar, água e 

o dispositivo. A estrutura foi submetida a duas restrições: o volume total do tanque e a 

fração de volume do dispositivo. A razão entre o volume da rampa do dispositivo e o 

volume total do tanque foi mantida constante. Além disso, o problema apresentou 

outros parâmetros fixos de concepção, como a razão entre a altura e o comprimento de 

onda, também conhecida como a inclinação da onda, a relação entre a profundidade e 

comprimento de onda, a profundidade relativa e a relação entre a onda a altura e a 

profundidade (altura relativa da onda). O objetivo foi maximizar vazão mássica de água 

que passou pela rampa. Como resultado desse estudo, foi obtida a inclinação da rampa 

que melhor explorou a energia da onda incidente e, portanto, produziu uma quantidade 

maior de energia elétrica. Os resultados mostraram que havia uma proporção 

intermediária ideal de que maximizou o valor de massa que passou pelo no reservatório 

(objetivo). Além disso, o galgamento não ocorreu para as relações extremas, 

comprovando a aplicabilidade do Constructal Design para a otimização da energia das 

ondas problemas de conversão de energia das ondas do mar em elétrica através desse 

dispositivo. 

Dos Santos et al (2011) fizeram uma avaliação numérica da geometria de 

dispositivos de OWC e de galgamento por meio do Design Constructal. No dispositivo 

de OWC, visando obter o melhor desempenho, que é obtido através da máxima 
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conversão de energia das ondas em energia elétrica. Para isso, foi empregada uma 

modelagem computacional bidimensional de um conversor OWC. Nesse caso a razão 

entre a largura da chaminé e a largura da câmara variou. Algumas relações mantiveram-

se constantes, sendo: a relação entre a altura e o comprimento da câmara, a razão entre a 

largura da câmara e o comprimento de onda foi mantida e a profundidade de água no 

tanque pelo comprimento de onda. O volume total do dispositivo OWC também foi 

mantido fixo e a razão entre o volume da chaminé e o volume total do dispositivo foi 

considerada como uma restrição. Enquanto o objetivo do processo de otimização foi de 

maximizar o fluxo de ar que atravessava a chaminé, no conversor de energia do tipo 

galgamento, o objetivo foi de maximizar a massa de água que galgou a rampa, chegou 

ao reservatório e passou pela turbina, retornando ao mar.  

O princípio de funcionamento foi muito semelhante ao estudo realizado em 

Iahnke (2010), mas nesse trabalho foi considerado o volume total e a fração de volume 

da rampa como restrições. O objetivo do estudo foi determinar a geometria ideal que 

conduziria para a taxa máxima de fluxo de massa de água que entra no reservatório. As 

equações de conservação de massa e momento foram resolvidas no código comercial 

FLUENT, baseado no método de volumes finitos (MVF). O modelo multifásico VOF e 

um gerador de ondas foram adotados para gerar ondas incidentes regulares no tanque. 

Os resultados numéricos apresentados neste estudo ilustraram a aplicabilidade do 

Constructal Design para a otimização de WECs. Observou-se também que a forma a 

qual leva a melhor conversão de energia é a mesma que minimiza as resistências de 

fluxo de fluido (imperfeições do sistema). 
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1.5. Objetivos 
 

Os objetivos deste trabalho são: 

• comprovar se a forma geométrica de um dispositivo OWC afeta o seu 

desempenho. O desempenho do dispositivo é influenciado pela vazão mássica de ar que 

passa pela chaminé. Essa vazão é a força motriz da turbina do dispositivo. 

• encontrar uma relação entre a geometria proposta ao dispositivo e a melhoria 

obtida em sua eficiência energética, durante o processo de conversão de energia das 

ondas em energia elétrica.  

1.6. Metodologia 
 

A metodologia empregada para se atingir os objetivos consiste realização de: 

• uma revisão sobre energia das ondas do mar,  

• revisão teórica de ondas oceânicas,  

• uma descrição dos modelos computacionais já empregados na simulação 

numérica de dispositivos do tipo OWC,  

• apresentar os trabalhados com aplicação de Constructal Design, que é um 

procedimento de melhoria geométrica baseado na Teoria Constructal e aplicado a casos 

de engenharia. Essa teoria consiste em permitir que a geometria do escoamento possa 

ser variada e deduzida a partir de um princípio de maximização de desempenho global, 

sujeito a restrições globais;  

• realizar simulações numéricas da propagação de ondas regulares em um 

tanque de ondas; executar simulações numéricas OWC de formas geométricas variadas 

nesse tanque sujeito a um clima de ondas em escala de laboratório, empregando 

conceitos de Teoria das ondas conforme Dean e Dalrymple (1991), Teoria Constructal 

conforme BEJAN (2000) e BEJAN e LORRENE (2008), Método dos Volumes Finitos, 

de acordo com Volume of Fluid (VOF) proposto por HIRT e NICHOLS (1981) na 

simulações numéricas, assim dando sequência às pesquisas anteriores desenvolvidas por 

GOMES (2010) e de LOPES et al, (2012).     
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1.7 Organização do trabalho 
 

 Esse trabalho foi organizado em seis capítulos. O capítulo inicial é de 

introdução, onde é apresentada uma descrição sobre o funcionamento da OWC e uma 

revisão bibliográfica sobre simulação numérica envolvendo esse tipo de dispositivo. 

Enquanto o capítulo 2 traz um resumo sobre a energia das ondas, a classificação dos 

dispositivos de conversão dessa energia em energia elétrica, conceitos de Teoria das 

Ondas com enfoque na teoria de 2ª ordem de Stokes e Teoria Constructal. A modelagem 

matemática do problema e a aplicação da Teoria Constructal são descritas no capítulo 3. 

No capítulo 4, são apresentados a modelagem computacional utilizada, discutindo as 

etapas de simulação numérica, o MVF, o modelo VOF e os métodos numéricos 

empregados para a resolução das equações de conservação envolvidas no problema. Os 

resultados obtidos nessa pesquisa são mostrados e discutidos no capítulo 5 enquanto no 

capítulo 6 apresenta-se a conclusão do trabalho e também são destacadas algumas 

sugestões para trabalhos futuros. O capítulo 7 ilustra as referências bibliográficas 

aplicadas nesse trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 As ondas do mar como uma fonte renovável de energia 
 

De acordo com CRUZ e SARMENTO (2004), os oceanos representam o maior 

de todos os recursos naturais, uma vez que possuem um potencial energético enorme, 

que pode contribuir de forma significativa para as necessidades crescentes de energia 

em um nível mundial. 

Conforme GHOSH e PRELAS (2011), a quantidade de energia armazenada 

pelos oceanos é gigantesca. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra. A 

energia pode ser colhida a partir do mar, aproveitando as ondas, a corrente de maré, e os 

gradientes térmicos que existem dentro do corpo de água.  

Apesar dos oceanos poderem satisfazer as necessidades de consumo de energia 

do mundo em muitas vezes, essa energia é extremamente difícil de ser extraída, por esse 

motivo ainda não há a produção em larga escala (GHOSH e PRELAS, 2010). 

Segundo CRUZ e SARMENTO (2004), é possível classificar as tecnologias 

disponíveis voltadas à extração de energias das ondas oceânicas em duas categorias.  De 

acordo com a Fig. 2.1, a primeira categoria é denominada através da distância da costa 

até o dispositivo.  

i. dispositivos costeiros (na nomenclatura inglesa: shoreline ou onshore); 

ii. dispositivos próximos da costa (near-shore); 

iii. dispositivos afastados da costa (offshore). 

 

 

Figura 2.1 - Localização dispositivos conversores de energia das ondas. 
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Dispositivos costeiros (shoreline ou onshore): possibilitam seu acesso por terra, 

também chamados de dispositivos de primeira geração. Eles oferecem mais praticidade 

para sua construção, instalação e manutenção, além disso, podem localizar-se junto aos 

centros consumidores, o que gera menos perda na transmissão da energia gerada. Além 

disso, não necessitam de cabos de amarração. Contudo, seu potencial energético é 

menor, uma vez que as ondas que chegam à costa interagem com o leito oceânico tendo 

sua energia diminuída. Também possuem dificuldades concernentes à conservação da 

fauna e flora da costa, causando algum impacto ambiental. Os dispositivos on-shore 

mais desenvolvidos utilizam o princípio da Coluna D’Água Oscilante: 

•  Central-Piloto da Ilha do Pico, localizada em Açores, em Portugal; 

•  Central LIMPET, localizada em Islay, na Escócia. 

Dispositivos próximos da costa (near-shore): ou de segunda geração, aproveitam 

algumas vantagens das instalações sobre a costa, como uma distância razoável para 

transporte e distribuição da energia produzida, com a vantagem de estarem em uma 

região de maior potencial de ondas. Em função de sua distância em relação à costa, 

ainda apresentam alguns problemas com relação a impactos ambientais. 

Dispositivos afastados da costa (off-shore): são dispositivos lotados em alto mar, 

conhecidos também como de terceira geração. Estes aproveitam os altos potenciais de 

energia presente nas ondas de mar aberto. Como desvantagens, destacam-se a 

dificuldade de acesso para instalação e manutenção, além da grande distância para 

distribuição da energia gerada, fazendo com que os custos envolvidos sejam de grande 

porte. Também podem apresentar problemas relativos à ancoragem e interferência com 

rotas de navegação. O dispositivo off-shore de tecnologia mais avançada, atualmente 

conhecido, é o sistema Pelamis.  

Segundo Falcão (2009), uma boa fonte de energia alternativa, está em regiões 

mais afastados da linha do Equador, onde a média anual encontra-se entre 40 e 100 

kW/m por frente de onda. O potencial de energia das ondas estimado no sul do Brasil é 

de 30 kW/m, justificando uma possível fonte de energia alternativa na região. A Fig. 2.2 

ilustra a distribuição mundial da energia oceânica. 
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Figura 2.2 - Potencial de energia das ondas ao redor do mundo (GHOSH e PRELAS, 
2010). 

 

Segundo DEAN e DALRYMPLE (1991), A energia total em uma onda é a 

combinação da energia potencial, devido ao deslocamento vertical da superfície da 

água, com a energia cinética, devido ao movimento oscilatório da onda.  

Os dispositivos ainda podem ser classificados de acordo com seu princípio de 

funcionamento. Conforme Cruz e Sarmento (2004), os dispositivos podem ser 

nomeados como: 

• Coluna de Água Oscilante: trata-se uma estrutura parcialmente submersa, em 

que a passagem das ondas provoca, respectivamente, um aumento e uma diminuição do 

nível da água em seu interior: gerando, assim, uma compressão e descompressão do ar 

que se encontra dentro desse compartimento. Esse ar passa por uma turbina que aciona 

um gerador, produzindo a eletricidade. Em relação à turbina, é recomendável que a 

mesma possua a propriedade de manter o sentido de rotação independentemente do 

sentido do escoamento, como é o caso das turbinas do tipo Wells. 

• Corpos Flutuantes/Corpos Oscilantes, podendo ser de absorção pontual (Point 

Absorbers) ou progressivos (Surging devices):  são dispositivos em que a passagem da 

onda provoca oscilações, sendo a energia extraída desse movimento.  

Na absorção pontual, o flutuador se move verticalmente ou em torno de um eixo, 

relativamente a uma estrutura fixa ao fundo. Enquanto nos progressivos, os 

componentes se movem relativamente sobre sua própria estrutura quando a onda passa;  
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Os corpos submersos podem aproveitar o movimento da translação ou da rotação 

da estrutura. O movimento oscilatório do conversor impulsiona sistemas hidráulicos que 

acionam um gerador, produzindo, então, eletricidade. 

• Galgamento (Overtopping devices): as ondas que passam pela estrutura fixa 

são encaminhadas, através de rampas, para um reservatório que se encontra em um nível 

acima do mar. A água armazenada retorna ao oceano após passar por turbinas, 

semelhantes às utilizadas em hidrelétricas, porém de baixa queda, acionando um 

gerador e assim produzindo energia elétrica. 

A Fig. 2.3 ilustra as tecnologias de conversores de energia das ondas, conforme 

princípios físicos de funcionamento, hoje conhecidas. 

 

Figura 2.3 - Tecnologias de conversores de energia das ondas (BEIRÃO 2010). 
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2.1.1 Dispositivo de Coluna de Água oscilante  
 

 

O dispositivo típico da primeira geração é o de Coluna de Água Oscilante 

conforme Falcão (2009), objeto desse trabalho. Segundo Falcão (2009), o princípio 

básico de funcionamento do dispositivo de OWC se dá através do ar, que é comprimido 

no interior de uma câmara pneumática (de concreto ou aço), parcialmente submersa, na 

qual há uma abertura sob a superfície da água. O ar fica situado acima da superfície 

livre da água. As ondas incidentes fazem oscilar a superfície livre da água no interior da 

câmara, comprimindo e expandindo o ar. O ar passa por uma chaminé, acionando uma 

turbina (do tipo Wells ou de impulso), a qual conduz um gerador elétrico. As turbinas 

do tipo Wells são preferencialmente utilizadas, pois apresentam capacidade de 

conservar o seu sentido de rotação, independente do sentido do fluxo do ar. A Fig. 2.4 

ilustra um dispositivo de Coluna de Água Oscilante.  

 

Figura 2.4 – Coluna de Água Oscilante (GHOSH e PRELAS, 2010). 

 

O primeiro protótipo deste sistema foi desenvolvido no final da década de 80, e 

protótipos em tamanho real foram construídos em Tofteshallen (Noruega), Sakata 

(Japão), Vizhinjam (India), Pico (Portugal) e Limpet (Escócia). A área da seção 
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transversal destes OWCs está entre 80 e 250 m2. A capacidade instalada é de 60 a 500 

kW (FALCÃO, 2009). 

 

2.2 Fundamentos de Teoria das ondas 
 

Observando-se o globo terrestre, é notável que a água recobre em torno de 70% 

da superfície do Planeta. O total estimado do recurso energético oriundo das ondas é em 

torno de aproximadamente 2TW, equivalendo ao consumo médio mundial de energia 

elétrica se essa fosse convertida em sua plenitude CRUZ e SARMENTO (2004). 

 

2.2.1 Como se formam as ondas 
 

As ondas começam com o vento, que surge como resultado do aquecimento 

da Terra pelo sol. Devido ao formato irregular da Terra, o sol não a aquece de maneira 

uniforme. Normalmente, alguns pontos ficam mais aquecidos que outros. À medida que 

parte do ar se aquece, ele se torna menos denso e, com isso, torna-se mais leve, 

deslocando-se para cima. Isso gera espaço disponível para ar mais denso e frio, que 

pode correr para ocupar esse espaço. O influxo de ar nesses espaços denomina-se brisa. 

À medida que essa brisa percorre a superfície da água, a fricção gera atrito, causando 

ondulações. O vento continua a fazer pressão contra essas ondulações, em um efeito 

causa/consequência que, por fim, gera uma grande onda. Desta forma, pode-se afirmar 

que essa ação é uma transferência de energia solar do vento para as ondas (CRUZ e 

SARMENTO, 2004). 

As ondas oceânicas são influenciadas, durante o seu percurso, pela profundidade 

do corpo d'água. Nos oceanos, as ondas se propagam livremente em águas profundas 

sem interagir com a geometria da topografia submarina. No entanto, conforme a 

profundidade reduz, a influência do fundo se torna um fator considerável, causando uma 

redução significativa da velocidade de propagação do trem de ondas. Entrando em  

zonas rasas, a onda sofre o efeito de empolamento (aumento de sua altura) e então 

ocorre rebentação, com rápida dissipação de grandes quantidades de energia, e com 

emulsão de ar. Além da influência da profundidade, a presença de obstáculos, tais 

como: ilhas ou quebra-mares, podem ser responsáveis pela alteração de alguns dos 
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principais parâmetros das ondas, como sua direção e a velocidade (DEAN e 

DALRYMPLE, 1991).  

Segundo MEIRELLES e VIOLANTE-CARVALHO (2007), a obstrução da 

propagação das ondas devido à presença de barreiras físicas não é uma particularidade 

das ondas oceânicas; de forma análoga, a luz, também possui a capacidade de desviar 

obstáculos de espessura proporcional ao comprimento de onda. 

Aparentemente, o estado caótico da superfície do mar pode ser entendido como 

uma sobreposição de um número infinito de trens de ondas senoidais simples com 

diferentes características, como ilustrado na Fig.2.5.  

 

 

Figura 2.5 – Sobreposição de ondas senoidais (WMO, 1998).    
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2.2.2 Elementos de uma onda 
 

Os elementos básicos de uma onda oceânica são descritos na Fig. 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Elementos da Onda (CARVALHO, 2007). 

 
 

Ainda de acordo com a Fig. 2.6, os principais elementos de uma onda são: 

 

NAE: Nível estático (ou nível médio) da água. 

Crista: Ponto mais alto atingido pela superfície livre da água (elevação) comparado 

com o plano do nível médio da água. 

Cava: Ponto mais baixo atingido pela superfície livre da água relativo ao plano do 

nível médio da água. 

λ: Comprimento de onda. É a distância horizontal entre duas cristas sucessivas. 

T: Período da onda. É o intervalo de tempo entre a passagem de cristas sucessivas 

em relação a um ponto fixo. A onda desenvolve nesse tempo, um determinado período, 

um ciclo completo. 

h: Profundidade local. Afastamento do fundo do mar até o nível médio da água. 

H: Altura da onda. Distância entre cavas e cristas sucessivas.   

C: Celeridade. Definido pela velocidade com que o perfil da onda viaja ou se 

propaga.  É comumente referido como a velocidade da onda ou velocidade de fase. 

a: Amplitude. Distância entre a crista e a superfície livre da água ou a distância 

entre a cava e a superfície livre da água. 
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 (H / λ) : Declividade. Inclinação de uma onda. Definida pela a razão entre a altura 

e o comprimento de onda. 

 η: Elevação da superfície livre. Representa a distância instantânea da superfície 

livre até o plano médio do nível da água. 

(h/λ ): Profundidade relativa 

(H/h): Altura de onda relativa  

Número de Ursell:  UR = λ
2  

H / h
3 

 

Segundo DEAN e DALRYMPLE (1991), as abordagens de teoria de ondas são: 

Airy, Stokes, Cnoidal e Solitária, conforme a Fig. 2.7.  

 

Figura 2.7 – Teoria das ondas (CARVALHO 2007). 

 

A abordagem mais elementar da teoria de ondas superficiais de gravidade é 

conhecida como teoria linear ou teoria de pequena amplitude. Desenvolvida por Airy 

em 1845. Essa teoria e válida quando a declividade, a profundidade relativa e a altura de 

onda relativa são pequenas, portanto, ondas de pequena amplitude e pequeno 

comprimento em grandes profundidades. (DEAN e DALRYMPLE, 1991).  

Segundo GOMES (2010), teorias não lineares resultam em uma representação 

mais próxima das ondas reais, possibilitando a análise de ondas mais altas em 

profundidades mais rasas.  
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A teoria de Stokes se aplica para alturas de ondas maiores em águas 

relativamente profundas. A partir da teoria de segunda ordem, surgem algumas 

componentes super-harmônicas, ou seja, componentes de freqüências mais elevadas em 

2, 3, ... n vezes relativamente à freqüência fundamental, o que acusa cristas mais altas e 

cavas mais tênues. Outro fenômeno que surge, é o transporte de massa na direção de 

propagação da onda, uma vez que a solução não representa mais a trajetória das 

partículas como uma órbita fechada (CARNEIRO, 2007). 

Na Fig. 2.8 é possível comparar o formato dos tipos de ondas de gravidade, 

conforme número de Ursell. 

Segundo (DEAN e DALRYMPLE, 1991), a solução de Stokes é válida quando 

k.h < 1 e  H / λ ≤ 1, sendo k = 2π/λ o número de onda. Em termos do número de Ursell 

o limite de aplicação e UR < 26. Quanto à profundidade, h/L > 0,5 caracteriza águas 

profundas. 

Para definir qual a teoria das ondas oceânicas se aplica para cada caso, é 

necessário utilizar as definições da Fig. 2.8, dados pelos parâmetros h, H, T e g 

(gravidade). 

 

Figura 2.8 – Aplicabilidade das teorias de ondas (CARNEIRO 2007). 
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Considerando as características da onda aplicada nesse trabalho, sendo período 

0,8 s, altura 0,14 m, propagando-se em um meio de profundidade de 0,6 m, ela é 

definida pela Teoria de Stokes de alta ordem, em águas profundas, conforme indigitado 

na Fig. 2.8. Contudo, para os propósitos desse trabalho, será aplicada como Teoria de 

Stokes de 2ª ordem, pelo fato de ser mais simples a sua aplicação matemática, em 

relação a equações de alto grau e por se aplicar a ondas regulares e em águas profundas. 

 

2.3 Teoria de Stokes de 2ª Ordem 
 

De acordo com McCormick (2010), em 1847, a teoria de Stokes proposta foi 

desenvolvida para modelar ondas não-lineares. Para obtenção das equações resultantes 

dessa teoria, o escoamento é considerado irrotacional e incompressível. Outrossim, se 

admite que as propriedades da onda podem ser representadas por uma série de 

perturbações, o que se equivalem a uma onda não-linear composta pela superposição de 

ondas lineares. Portanto, quanto maior for o número de termos incluídos na série, 

melhor será a aproximação das propriedades da onda. Para esta teoria, as expressões do 

potencial de velocidade e a elevação da superfície livre são informadas, 

respectivamente, conforme Dean e Dalrymple (1991): 

 

 
(2.1) 

 

 
(2.2) 

 

Aplicando a derivação da Eq. (2.2) em relação a u e w, são definidos os 

respectivos componentes da velocidade, na horizontal e vertical, conforme: 

 

(2.3) 
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(2.4) 

 

Conforme a teoria de Stokes, a expressão da celeridade definida por ECKART 

(1951), pode ser expressa por: 

 

 

(2.5) 
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3 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A partir de um problema físico e real, engenheiros têm à sua disposição, algumas 

ferramentas para desenvolver melhores soluções para seus projetos ou analisar 

conceitos. Esses métodos consistem em resoluções experimentais ou teóricas Maliska 

(2004). Este trabalho descreve uma resolução teórica, aplicando a conservação das 

equações de movimento, massa, energia e condições de contorno, uma vez que a 

resolução proposta aplica a Modelagem Matemática e Métodos Numéricos, conforme 

pode ser observado na Fig. 3.1. 

 

Figura 3.1 - Métodos de resolução para problemas físicos MALISKA (2004). 
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 A solução desenvolvida neste trabalho envolve simulação do princípio de 

funcionamento de um dispositivo do tipo de OWC, com a finalidade de analisar qual a 

forma geométrica para câmara, entre as analisadas, apresenta capacidade de converso da 

energia. Para isso, foi simulada a geração das ondas em um tanque e, a partir disso, foi 

analisada a interação com o ar, água e o dispositivo, conforme a Fig. 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Contexto da modelagem numérica. 

 

 Para começar a resolução de forma numérica, foram definidas algumas 

condições de contorno, sendo essas:  

• Imposição de velocidade na parede lateral esquerda inferior do tanque de ondas,  

• Preenchimento de água no tanque até determinado nível médio de água (h); 

• Pressão atmosférica, na parede lateral esquerda do tanque, situada na parte 

acima do nível médio da água (h), na parte superior do tanque e também no topo 

da chaminé (saída de fluxo) do OWC;  

• Imposição de impermeabilidade (parede), onde a velocidade do fluxo é nula. 

 

Para a solução do problema descrito, são resolvidas as equações de conservação 

da massa, da quantidade de movimento e de transporte da fração volumétrica. Estas 

equações podem ser expressas de uma forma geral (MALISKA, 2004): 
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(3.1) 

 

onde os termos representam: ψ a propriedade que pode ser: u, w, T, α , entre outras; 

sendo: 

(1) termo transiente;  

(2) termo advectivo;  

(3) termo difusivo;  

(4) Sψ termo-fonte, aplicado para incluir os termos que não aparecem na Eq. 

(3.1). 

 

Logo, para obter a equação da continuidade, para um escoamento 

incompressível, bidimensional, sem geração de energia, basta considerar ψ = 1, Γ ψ = 0, 

Sψ =0 e ρ constante, na Eq. (3.1), de forma a definir: 

 

 
(3.2) 

 
Desta forma, é possível escrever a equação do movimento para o mesmo tipo de 

escoamento, considerando ψ =  = (u,w) [m/s],  ψµ Γ = µ,   Sψ= Fx−∂P/∂x (forças de 

campo) para a quantidade de movimento na direção x e Sψ= Fz−∂P/∂z para a 

quantidade de movimento na direção z. O que, para um fluido Newtoniano e com 

escoamento incompressível, pode ser expresso pelas Eqs. (3.3) e (3.4), respectivamente. 

 

 

(3.3) 

 

(3.4) 

 

Analisando as  Eqs. (3.3) e (3.4) observa-se que são compostas basicamente por 

dois tipos de fluxos.  O primeiro, devido à velocidade do fluido, é o fluxo advectivo. 

Esses fluxos têm forma geral  ρψ , em que ρ e a massa especifica,  é o vetor 
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velocidade do fluido e ψ e a propriedade sendo transportada por unidade de massa. O 

segundo fluxo é o difusivo, determinado pela não-uniformidade da distribuição espacial 

de ψ. Os fluxos difusivos apresentam a forma geral: Γψ ψ , onde Γψ é o coeficiente de 

difusão, não necessariamente uniforme, enquanto ψ é a propriedade por unidade de 

espaço sendo difundida. 

Doravante, além das equações da continuidade e do movimento, também é 

dissertada uma equação para a fração volumétrica, que é capaz de indicar se a célula 

esta completamente preenchida, parcialmente ou vazia de água (ou de ar). Essa equação 

vem ser adicionada devido à utilização do Método Volume of Fluid (VOF) que tem por 

função simular a interação de fluidos impenetráveis, que nesse caso são: a água e o ar.  

Neste sentido, são resolvidas: a equação da fração volumétrica e apenas uma 

equação da continuidade e uma equação da conservação da massa para a mistura dos 

dois fluidos (FLUENT 6.3, 2006). 

No método VOF, para cada fase que for acrescentada ao modelo, uma variável e 

introduzida: a fração volumétrica α da fase q na célula computacional. Desta forma, em 

cada volume de controle, a soma da fração volumétrica de todas as fases é representada 

pelo valor unitário (um). Os campos para todas as variáveis e propriedades são 

compartilhados pelas fases e representam valores médios calculados no volume, 

contanto que a fração volumétrica de cada uma das fases seja conhecida localmente. 

Assim, as variáveis e propriedades em um determinado volume representam uma das 

fases ou uma mistura de fases, dependendo dos valores da fração do volume (FLUENT 

6.3, 2006). Se a fração da fase q, em um determinado volume é conhecida e 

representada por  αq , então as três seguintes condições são possíveis: 

αq = 0 : a célula esta vazia  (do q o 
 fluido); 

αq =1 :  a célula esta vazia (do q 
o 

 fluido); 

0 < αq < 1: a célula contém a interface entre a célula q o 
 e um ou mais 

fluidos ;  

Considerando o valor local de αq, as propriedades serão identificadas dentro do 

domínio de cada célula. De acordo com FLUENT 6.3 (2006). A localização entre as 

fases é, então, definida pela solução da equação da continuidade para a fração de uma 

ou mais fases. 
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Para a fase qo a equação e dada por: 

 

(3.5) 

 

onde ṁqp representa a transferência de massa da fase q para a fase p e ṁpq  é a 

transferência de massa da fase p para a fase q. Contudo, como não ocorre transferência 

de massa entre a água e o ar, ṁqp  e ṁpq  são nulos. 

Portanto, no problema analisado neste trabalho, a Eq. (3.5) se apresenta na forma 

da Eq. (3.6). Considerando a fase água representada pelo símbolo H2O e a fase ar 

simbolizada pela palavra ar. 

 
(3.6) 

 

Com relação à equação da fração volumétrica, Eq. (3.6), não será resolvida para 

a fase primaria (ar), ela será computada com base na seguinte restrição: 

 
(3.7) 

 

O método VOF resolve uma única equação da conservação da massa, conforme 

Eq. (3.6), de forma análoga, uma única equação da quantidade de movimento é 

resolvida para ambos fluidos (conforme Eq.s (3.3) e (3.4)). Consequentemente, as 

velocidades nas direções x e z serão as mesmas para os dois fluidos em cada célula 

computacional. É importante citar que em cada célula do domínio computacional é 

definida uma massa específica para a mistura, ilustrada na Eq. (3.8) (SRINIVASAN, 

SALAZAR e SAITO, 2011): 

 (3.8) 

 

Assim, ρ varia a cada célula, devido à variação da fração volumétrica no interior 

em cada célula do domínio. Enquanto a viscosidade efetiva da mistura é definida pela 

Eq. (3.9): 

 (3.9) 
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De acordo com FLUENT 6.3 (2006), a Eq. (3.6), pode ser discretizada no tempo 

de forma explícita ou implícita, nesse estudo: a formulação explicita foi utilizada. Foi 

aplicado o Método Geo-Reconstruction que é uma metodologia para reconstituição da 

superfície de interface entre os fluidos. Esses conceitos serão abordados no capítulo 4. 

 

3.1 Equações utilizadas para a geração da onda 
 

Para simular numericamente as ondas do mar, foi imposta uma condição de 

contorno de velocidade prescrita na extremidade esquerda do tanque, fazendo com que a 

água que se encontrava em repouso no tanque seja movimentada através dessa 

velocidade, constituindo assim a geração das ondas. Essa metodologia foi criada por 

HORKO (2007) e utilizada por GOMES (2010), e consiste em atualizar as velocidades 

da onda de acordo com as equações analíticas da velocidade. No presente trabalho foi 

utilizada a Teoria de 2ª Ordem de Stokes, nas direções x e z, definidas, respectivamente 

pelas Eqs (3.10) e (3.11). 

(3.10) 

 

(3.11) 

 

 

3.1  Metodologia VOF 
 

O modelo Volume of Fluid (VOF) pode representar dois ou mais fluidos 

imiscíveis resolvendo um único conjunto de equações do movimento e localizando a 

fração de volume de cada um dos fluidos ao longo do domínio (FLUENT 6.3, 2006). 

Esta metodologia consiste em reproduzir a interação entre os fluidos envolvidos 

na simulação numérica do dispositivo tipo OWC. Esses fluidos são o ar e a água. Esse 

método possibilita uma modelagem numérica mais realística se for comparada com 

outras metodologias. A metodologia VOF se mostra capaz de representar, além da 

interação entre o ar e a água, também a interação de ambos os fluidos com a estrutura do 

conversor do tipo OWC. Essa metodologia esta fundamentada no modelo, proposto por 
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HIRT e NICHOLS (1981), e já foi empregada em simulações numéricas de tanque de 

ondas e de dispositivos do tipo WEC por Machado (2012), Lopes (2012), Gomes et al. 

(2009a), Gomes et al. (2009b), Gomes et al. (2009c), Ianhke et al. (2010), Horko 

(2007), Lal (2008), Liu (2008) e Repalle et al. (2007). 

 

3.2 A otimização geométrica e a Teoria Constructal 
 

 A engenharia prima pelo desenvolvimento de projetos através de um trade-off 

que busca, com menor consumo possível de material (custos), obter o maior 

desempenho. Nesse caso, o estudo da forma geométrica é de fundamental importância 

na área da engenharia. 

 Os projetos de engenharia buscam desenvolver formas geométricas que 

favorecem o processo produtivo, promovendo ainda eficiência funcional do sistema 

RAVINDRAN (2006). Neste sentido, o problema de otimização se resume à seleção 

dos valores dimensionais da peça e da seleção das variáveis que irão resultar no melhor 

desempenho a partir dos critérios determinados. 

 Segundo Reis (2006), o Constructal Design é uma ferramenta que formalizou 

uma forma de otimizações que já vinham sendo empregadas. 

 A teoria constructal trata da melhor distribuição de formas geométricas 

baseando-se em observações das geometrias da natureza, que se adaptam para melhor 

conduzir o seu sistema de fluxo. Essa teoria é diferente da abordagem e aplicação direta 

da Biomimética, mas também preza pela otimização de geometrias, com base nas 

observações das geometrias naturais que se ajustam para melhor conduzir o seu sistema 

de fluxo, alguns exemplos de aplicação da Teoria Constructal são as ramificações das 

árvores e dos vasos sanguíneos (BEJAN, 2000), conforme já foi citado anteriormente, 

na sessão 1.3. 

  A Teoria Constructal tem duas vertentes principais. Sendo que uma aplica a lei 

constructal para antever e explicar a ocorrência de configurações naturais com fluxo 

(sejam inanimadas e animadas). A outra vertente usa a lei constructal como um 

princípio físico em engenharia (BEJAN e LORENTE, 2006a). De acordo com Rocha, 

Lorenzini e Biserni (2005), a Teoria Constructal traça uma relação entre as geometrias 
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naturais e as geometrias de engenharia, promovendo uma função objetivo. No caso 

desse trabalho, o objetivo é promover o melhor desempenho do escoamento de um 

fluxo no interior de uma peça. Esse princípio é utilizado na engenharia para realizar 

otimizações geométricas, onde os sistemas possuem um objetivo e são sujeitos a 

restrições, como o atrito, perda de carga, entre outros. 

 De acordo com Teoria Constructal, o fenômeno de geração de uma peça ou 

sistema, com presença de escoamento é considerado como um processo único que 

interliga, de forma singular, a natureza e a engenharia.  

 Na Fig. 3.3 é ilustrada uma foto da natureza, a folha de lótus. No início da 

década de 70, o botânico germânico Wilhelm Barthlott, da Universidade de Bona, notou 

que a folha de lótus mantém sua superfície sempre limpa, isso se deve às suas micro e 

nanoestruturas serosas. Devido ao ângulo de contato com elas, a água forma gotas que 

rolam, levando consigo toda a sujeira encontrada no caminho. Anos mais tarde a patente 

de Barthlott foi aplicada também por uma empresa de tintas de Atlanta. Ao recriar as 

microssaliências da flor de lótus, o produto é capaz de repelir a água e resiste a manchas 

por longos períodos de tempo (IDEIA SUSTENTÁVEL, 2010). 

 

Figura 3.3 – Duas partes principais da lei constructal: Empirismo x Teoria Constructal. 
(IDEIA SUSTENTÁVEL, 2010). 

 

 Outro exemplo onde aplicação da Lei Constructal pode ser ilustrada sob dois 

aspectos (empírico e Teoria Constructal) é a Fig. 3.4, onde pode ser observada uma 

baleia e suas barbatanas (Fig.3.4a), e seu conceito aplicado em pás de hélices para 

produção de energia eólica (Fig.3.4 b, c, d). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 3.4 -Formas da natureza e de engenharia – barbatanas e hélices. 
(MONGABAY.COM, 2012). 

 De acordo Bejan e Lorente (2006b), o empirismo, a observação e a cópia da 

natureza ocorrem em um primeiro momento, servindo então como base para a 

descrição, modelagem e engenharia de inspiração biológica. Enquanto pela teoria 

constructal, o processo é ao contrário, primeiro é utilizada a lei constructal para deduzir 

a arquitetura do fluxo e só depois essa geometria é comparada com uma configuração 

natural e a concordância entre as duas, faz a validação da lei constructal. 

 A Lei Constructal estabelece que o sistema esteja livre para se transformar sob 

restrições globais e a melhor distribuição geométrica para o escoamento é aquela que 

minimiza as resistências ao fluxo ou que maximiza o acesso global ao fluxo. Como 

resultado da lei Constructal, a geometria do sistema e o escoamento do fluxo interno 

não se desenvolvem por acaso, sendo resultado de diversas adaptações a fim de 
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melhorar o seu desempenho e evoluir com o tempo (BEJAN e LORENTE, 2006b). 

Também afirmado em Dos Santos (2004), a lei Constructal consiste em permitir que a 

geometria do escoamento possa ser modificada e deduzida a partir de um princípio de 

maximização do desempenho global (maior fluxo, por exemplo), sujeita a restrições 

globais. 

 

3.3 Aplicação do Método Constructal Design em um conversor do tipo OWC 
 

Para construção desse estudo tridimensional, foram definidos alguns critérios 

para definir a geometria segundo a Teoria Constructal. A Fig. 3.3 ilustra a geometria de 

um dispositivo do tipo OWC que será submetido à incidência de ondas regulares em um 

tanque.   

 

Figura 3.5 - Dispositivo OWC em um tanque com ondas regulares. 

 



  

 

42 

 

Figura 3.6 - Graus de Liberdade Lx/Ly. 

 

Para realização deste trabalho, foi empregado o método Constructal Design para 

a definição de qual forma geométrica da câmara do dispositivo OWC apresentaria 

melhor desempenho, ou seja, que mais converteria mais energia das ondas em energia 

elétrica. Para isso, foram utilizadas dimensões Lx, Ly (ver Fig. 3.6 ).  

A geometria do dispositivo foi estudada assumindo como constantes: a altura da 

câmara, sua área de seção transversal, consequentemente, o volume da câmara. Além 

disso, a chaminé foi mantida constante para os casos analisados.  

Com essas informações, foi possível definir Φ , através da equação:  

Φ = VC / VT (3.12) 

Substituindo as incógnitas por seus valores, é obtido:  

Φ  = 0,008m3 / 6,000m3  (3.13) 

Logo: 

Φ = 1,33x10-3 (3.14) 

 

Assim, o valor de Φ foi mantido constante para todos os casos analisados. Os 

graus de liberdade nesse estudo são: Lx e Ly (ver Fig. 3.4).    

 

A = Lx . Ly (3.15) 

se: 

 
(3.16) 

então:  

A1/2    comprimento de escala (3.17) 
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É obtido o vaalor adimensional para a largura da face: 

 
(3.18) 

 

 

 

(3.19) 

 

 

(3.20) 

 

 

(3.21) 

O valor adimensional para a profundidade da câmara é determinando por: 

 

(3.22) 

e 

 

(3.23) 

Logo: 

 

(3.24) 
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4 MODELAGEM  NUMÉRICA 

 

 

 A modelagem numérica é uma ferramenta poderosa para a análise de processos e 

de sistemas complexos. Possibilitando o estudo da análise e avaliação de situações, ou 

casos, que não seria possível na vida real. Em um mundo crescente de competitividade, 

tem sido uma metodologia indispensável para os tomadores de decisão em diversas 

áreas (SHANNON, 1998).  

 No século XX, houve um melhor desempenho observado na velocidade dos  

computadores, o que pode conferir a participação da computação na engenharia. Na área 

mecânica dos fluidos e da transferência de calor, começaram a ser aplicados 

computadores nos projetos de engenharia. Alguns casos, que há muito tempo estavam 

sem serem solucionados, atualmente podem ser resolvidos através de métodos 

computacionais em alguns segundos (TANNEHILL et al, 1997).    

 De acordo com Devloo (2005), a área de mecânica computacional procura 

simular fenômenos físicos aplicando uma sistemática que envolve as áreas de 

engenharia, matemática e ciência da computação. O fenômeno físico, objeto desse 

trabalho, é expresso por um sistema de equações parciais diferenciais, através de um 

sistema de equações algébricas, que pode ser solucionado numericamente, no domínio 

de espaço e/ou no tempo. O sistema de equações é aproximado por um método de 

discretização. Posteriormente, os resultados da simulação são obtidos e, por fim, 

comparados com o fenômeno físico em estudo. Da mesma forma que os resultados 

experimentais dependem da qualidade dos equipamentos utilizados, a precisão da 

solução numérica dependente da qualidade da discretização utilizada (FERZIGER e 

PERIC, 1997). 

 Quando os modelos consideram as variáveis de entrada e/ou os parâmetros 

dependentes de funções aleatórias (probabilidade) esses modelos são definidos como 

modelos estocásticos ou probabilísticos, do contrário, são determinísticos. Os modelos 

baseados em resultados experimentais são ditos modelos empíricos (DA COSTA, 

2000).  

 A Computational Fluid Dynamics – ou simplesmente CFD, é a simulação 

numérica quando envolve fenômenos como escoamento de fluidos, transferência de 

calor e fenômenos correlatos. O CFD apresenta as seguintes vantagens: redução 
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significativa de tempo e de custo para novos projetos. Com o CFD, é possível estudar 

sistemas onde as análises experimentais seriam complexas ou até impossíveis de serem 

realizadas (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1999).  

 Os pacotes comerciais de CFD resolvem com rapidez os sistemas de equações e 

apresentam boas interfaces aos usuários, facilitando a definição do problema e a análise 

dos resultados obtidos. Conforme Devloo (2005), A maioria dos fenômenos físicos 

respeita uma ou mais leis de conservação. Para a área de mecânica dos fluidos, objeto 

deste trabalho, há conservação de movimento linear, conservação de massa e de energia.  

Em um segundo passo a cinemática do fenômeno é estudada: a cinemática de partículas 

de fluido, para o caso da mecânica dos fluidos. Finalmente, a lei constitutiva relaciona a 

parte cinemática e a quantidade conservada. Chega-se, desta maneira, a um sistema de 

equações diferenciais que aproximam o fenômeno estudado. 

 Para isso, os códigos CFD realizam a modelagem computacional separando-a 

em três etapas principais: o pré-processamento, a solução (processamento) e o pós-

processamento (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995) e (TANNEHIL et al., 1997). 

 A etapa inicial consiste na introdução do problema no programa de CFD e na 

subseqüente transformação de tais informações em uma forma adequada para a solução 

do problema. Então, no pré-processamento: é definida a região de interesse (domínio 

computacional), esse domínio é dividido em uma quantidade determinada de 

subdomínios (a malha é gerada), é selecionado o fenômeno físico que será modelado, 

enquanto se defini as propriedades físico-químicas do fluido e se aplica condições de 

contorno e iniciais adequadas. 

 Na fase do processamento, existem diversos métodos aplicáveis para a solução 

numérica de sistemas de equações diferenciais parciais. A principal diferença entre eles 

consiste na forma como as variáveis do escoamento são aproximadas com o processo de 

discretização empregado em cada método (MALISKA, 2004; VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 1999). 

 Finalmente, na etapa de pós-processamento os pacotes de CFD dispõem de 

versáteis ferramentas para a visualização dos resultados (VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 1999), tanto qualitativamente, como por exemplo, topologias dos 

campos de velocidade e de pressão, quanto quantitativamente, como perfis de 

velocidade, vazão mássica, coeficientes de arrasto e sustentação, entre outros. 

 Neste trabalho, o GAMBIT foi aplicado no pré-processamento, enquanto o 

FLUENT foi aplicado em todas as etapas de pré-processamento, processamento e pós-
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processamento. Assim, foi possível desenvolver esse trabalho, que consiste na indicação 

da melhor geometria, entre os casos propostos, para a conversão da energia de ondas 

oceânicas em energia elétrica, em um  dispositivo do tipo OWC. 

 

4.1 – Modelos Numéricos Empregados  
 

4.1.1  GAMBIT 
 

 O GAMBIT é um software capaz de gerar geometrias e discretizá-las (gerar 

malhas), conforme a Fig. 4.1. Ele apresenta comandos simples para as etapas de 

construção, discretização e definição dos tipos de regiões do modelo, sendo 

suficientemente capaz de tratar uma ampla variedade de modelos (FLUENT 6.3, 2006). 

 

 

Figura 4.1 - Interface do software GAMBIT. 
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4.1.2  FLUENT 
 

 O FLUENT é um programa computacional comercial, baseado no MVF, para a 

modelagem de escoamento de fluidos em geometrias complexas. Apresenta 

flexibilidade de malha, incluindo a capacidade de resolver problemas de escoamento 

usando malhas não estruturadas, aplicadas em geometrias complexas. E compatível com 

malhas do tipo bidimensional (dos tipos triangular e quadrilátera) e tridimensional (dos 

tipos tetraédrica/hexaédrica/piramidal/híbridas) (FLUENT 6.3, 2006). A Fig. 4.2 

apresenta a interface do software FLUENT. 

 

 

Figura 4.2 – Interface do software FLUENT 

 

 

4.2. Método dos Volumes Finitos  
 

 Em determinados problemas, não há a possibilidade de obtenção de uma solução 

analítica, então, por essa razão, se aplica uma aproximação numérica da equação 

diferencial, através de uma solução para um número mínimo discreto de pontos, com 

um possível erro, assumindo que quanto maior for a quantidade de pontos, mais 

próximo da solução exata será a solução aproximada (ou numérica). Um método 
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analítico com habilidade de resolver tais equações forneceria a solução em uma forma 

fechada, e seria possível, então, calcular os valores das variáveis dependentes em nível 

infinitesimal, isto é, para um número infinito de pontos (MALISKA, 2004). 

 A Fig. 4.3 mostra a estrutura básica de uma malha unidimensional do MVF. 

Usualmente, os valores das variáveis dependentes são armazenados nos centros dos 

volumes (P, W, E) ou nos centros de determinadas faces (w, e), no exemplo. Os valores 

necessários destas variáveis em outras posições são obtidos por processos de 

interpolação. Em um mesmo problema, algumas das variáveis dependentes podem ser 

armazenadas nos centros dos volumes, enquanto que outras ficam armazenadas em 

pontos sobre as faces. Assim, o método de volumes finitos pode utilizar várias malhas 

para um mesmo problema (malhas entrelaçadas). 

 

 

Figura 4.3 - Malha unidimensional de MVF. 

 

 

 É possível afirmar que quanto mais precisos forem os cálculos, maior será o 

número de variáveis do domínio envolvidas, mas que por sua vez, maior será a 

quantidade de incógnitas. Para solução deste problema, haverá um sistema com 

proporção igual de variáveis do domínio, incógnitas e equações. Logo, quanto maior for 

esse valor, maior será o esforço computacional para solução. 

 A Figura 4.4 ilustra como se dá o processo de discretização empregado pelo 

método numérico, o qual aplica a transformação de uma equação (definida em um 

domínio contínuo) em um sistema de equações algébricas. 
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Figura 4.4 - Função do Método Numérico. Adaptado de MALISKA, 2004. 

 

 A tarefa do método numérico é transformar uma equação diferencial, definida 

num domínio, em um sistema de equações algébricas. Para isso as derivadas da função 

existente na equação diferencial devem ser substituídas pelos valores discretos da 

função. Transformar as derivadas em termos que contêm a função significa integrar a 

equação diferencial, e as diversas maneiras de fazê-lo são o que caracteriza o tipo do 

método numérico (MALISKA, 2004). 

 Existem diversos métodos numéricos para a discretização e solução de equações 

diferenciais:  

• Método de Diferenças Finitas (MDF),  

• Método de Elementos Finitos (MEF), 

• Método dos Momentos (MOM), 

• Método dos Elementos Analíticos,  

• Método das Camadas Finitas,  

• Método de Elementos de Contorno (MEC),  

• Método dos Volumes Finitos (MVF). 

 O software FLUENT é um programa baseado no MVF, por esse motivo, será 

discutido esse método. 

 No MVF, os balanços de conservação devem ser satisfeitos em nível de volumes 

elementares, para qualquer tamanho de malha, pois todos os princípios de conservação 

podem ser conferidos mesmo em uma malha grosseira. Ou seja, muito pode ser feito 

obtendo-se alguns resultados em execuções rápidas no computador. Enquanto em outros 
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métodos, só é possível obter a solução com uma malha refinada, pois o conceito de 

balanço em volumes elementares não existe (MALISKA, 2004). 

 Existem duas maneiras de se obter as equações aproximadas para esta 

metodologia. A primeira é a realização de balanços da propriedade em questão nos 

volumes elementares (ou volumes finitos), enquanto a segunda maneira é integrar as 

equações na forma conservativa sobre o volume elementar, no espaço e no tempo. 

(MALISKA, 2004). 

 Ambas as técnicas se equivalem, pois, para deduzir as equações diferenciais que 

representam fenômenos físicos, é necessário primeiramente efetuar um balanço em um 

volume finito, fazendo-se, na sequência, um processo de limites para obtenção da 

equação diferencial. Para ilustrar a conexão entre as equações aproximadas usadas no 

MVF e as equações diferenciais na forma conservativa, é considerado o volume 

elementar bidimensional mostrado na Fig. 4.5 (MALISKA, 2004).  

 

Figura 4.5 - Volume elementar para os balanços de conservação (MALISKA, 2004). 

 

 A dedução da equação diferencial que representa a conservação da massa no 

volume elementar mostrado na Fig. 4.5 para um escoamento incompressível e em 

regime permanente, que é dada por: 

 
(4.1) 

 

 Sendo em regime permanente: 

 
(4.2) 
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 A vazão mássica que atravessa as superfícies do volume elementar, em um 

sistema de coordenadas cartesianas, é dada por:   v 

 (4.3) 

  

 As letras minúsculas e, w, n e s que aparecem na Eq. (4.3) significam 

respectivamente leste, oeste, norte e sul e tem o objetivo de identificar as faces do 

volume de controle na discretização numérica. Dividindo a Eq. (4.3) pelo produto de 

∆x∆y, obtém-se: 

 
(4.4) 

 

 Então, após a aplicação do limite, ou seja, definindo ∆x →0 e ∆y →0 , é 

encontrada a equação diferencial que define a forma conservativa da equação da 

conservação da massa, conforme:  

 
(4.5) 

 

A Eq. (4.5) pode ser escrita na forma vetorial como segue: 

 (4.6) 

 

 A Eq. (4.6) representa um escoamento permanente, onde todas as propriedades 

dos fluidos são independentes do tempo (FOX, McCDONALD e PROTCHARD, 2004). 

 A Eq. (4.5) está na forma conservativa, pois existem os fluxos e ρv são mantidos 

dentro das derivadas. Por esse motivo a equação de conservação para um volume finito 

é um passo intermediário para a obtenção da equação de conservação em nível 

infinitesimal. Desta forma, a Eq. (4.5) será resolvida pela maneira prática do MVF, ou 

seja, através de integração numérica no volume elementar, através de: 

 

(4.7) 
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(4.8) 

  

 Nesse momento, observa-se que a Eq. (4.8) foi a mesma expressa na Eq. (4.3), 

obtida através de realização do balanço, que também pode ser escrita como a Eq. (4.9), 

como segue: 

 (4.9) 

  

 A Eq. (4.9) é a equação aproximada que vale para o volume infinitesimal P, 

ilustrado nas Figs. 4.5 e 4.6. 

 

Figura 4.6 - Volume P. 

 

 

 Portanto, realizar a integração da forma conservativa da equação diferencial e 

realizar o balanço são procedimentos ditos equivalentes. Realizando a integração para 

todos os volumes elementares, é obtida uma equação algébrica para cada volume e, 

portanto, o sistema de equações algébricas desejado (MALISKA, 2004). 

 Depois de realizar a discretização espacial da equação é importante definir qual 

o tipo de formulação será utilizada para resolver o problema no tempo, para isso, 

existem três tipos de formulação, a saber: explícita, totalmente implícita e implícita, que 

será simbolizada pelo sobrescrito θ  e pela função de interpolação no tempo: 

ψ 
θ
 = θ ψ + (1− θ )ψ

0
  (4.10) 
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 Definindo θ como nulo, é obtida então a formulação explícita, onde os valores 

da grandeza analisada em questão (como por exemplo: velocidade, temperatura e etc), 

vizinhas ao volume P são avaliados no instante anterior, em função destes já serem 

conhecidos. Desta forma, é possível explicitar a incógnita da equação ψ 
θ em função dos 

valores encontrados nos volumes adjacente anterior, uma vez conhecidos tais valores. 

Como existe uma equação para cada ponto discreto e em cada uma dessas equações, os 

valores obtidos são relativos ao instante anterior, a formulação explícita dá origem a um 

conjunto de equações algébricas que podem ser resolvidas uma a uma, obtendo-se o 

valor da propriedade em cada ponto do espaço para cada nível de tempo. Como as 

equações, não são acopladas entre si, há somente um conjunto de equações e não um 

sistema a ser resolvido (MALISKA, 2004).   

 Enquanto na formulação totalmente implícita, de acordo com Maliska (2004), é 

considerado θ como um valor unitário, assim sendo, todas as incógnitas estarão no 

mesmo nível de tempo, obtendo-se um sistema de equações algébricas.  

 A solução transiente (transiente real) considera a resolução com precisão a cada 

passo de tempo, ou seja, se um método iterativo está sendo utilizado, para a resolução 

do sistema, é necessário que os valores das incógnitas sejam iterados até que o critério 

de convergência seja satisfeito para aquele passo de tempo. Quando o objetivo é apenas 

a obtenção da solução no regime permanente, tem-se o transiente distorcido, ou seja, há 

o avanço no tempo atualizando a matriz dos coeficientes, porém, não é solucionado o 

sistema linear com precisão para aquele nível de tempo, uma vez que não é significativa 

a exatidão da solução para os intervalos de tempo. 

 Finalmente, na formulação implícita, é considerado 0 < θ < 1, ou seja, será 

utilizada a função de interpolação no tempo representada pela Eq. (4.10), na qual serão 

utilizados os valores da função no tempo atual e anterior, relacionadas pelos 

coeficientes θ e 1− θ.  A Tabela  4.1  ilustra os tipos de formulações existentes 
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Tabela 4. 1- Formulações em função de θ. 

 

 

 Este tipo de solução também produzirá um sistema de equações algébricas. Um 

resumo dessas formulações pode ser visto na Fig. 4.7. 

 

 

Figura 4.7 - Tipos de formulações no tempo. Adaptado de MALISKA (2004). 

 

 

4.3 – Procedimentos Numéricos 
 

 Como foi mencionado, para a simulação numérica das equações de conservação 

da massa e quantidade de movimento, foi empregado o código comercial FLUENT, um 

aplicativo CFD baseado no MVF (FLUENT, 2007). O FLUENT resolve as equações 
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integrais governantes da conservação da massa e do movimento, da energia e de outras 

grandezas escalares.  

 Relativo à malha utilizada, no caso tridimensional optou-se pela utilização do 

método de malhas híbridas, exemplificada na Fig. 4.8. 

 

 

Figura 4. 8 - Exemplo de uma malha híbrida. 

 

 De acordo com FLUENT 6.3 (2006), as malhas híbridas utilizam 

simultaneamente de malhas estruturadas (disposta em um padrão regular, podendo ser 

quadriláteros em 2D e hexaedros regulares em 3D) e não estruturadas (possui os 

elementos dispostos de maneira aleatória, normalmente utiliza elementos triangulares 

em 2D e tetraédricos em 3D) em regiões específicas de forma a explorar a capacidade 

de maior exatidão de solução onde se dá a região estudada do local analisado, nesse 

caso, especificamente, a região de interesse é junto ao dispositivo OWC. Para isto, o 

domínio computacional tridimensional (tanque de ondas) foi subdividido em regiões 

distintas onde se aplicaram elementos de malha estruturada e não estruturada.  

 A discretização aplicada nesse trabalho foi com malha híbrida. A malha interior 

do dispositivo OWC e no restante da região central foi discretizada com elementos não 

estruturados, tetraédricos, enquanto que nas regiões esquerda e direita do domínio 

computacional houve aplicação de malha regular hexaédrica. Já nos estudos 

bidimensionais, foram aplicadas malhas não estruturadas, triangulares no dispositivo 

OWC e na região central do domínio, enquanto nas regiões laterais do domínio, foram 

aplicadas malhas regulares quadriláteras.  

 Para todas as simulações foi considerado o esquema de advecção upwind de 

primeira ordem para tratamento dos termos advectivos. Por sua vez, a discretização 

espacial para a pressão foi realizada através do método PRESTO (Pressure Staggering 

Option), método que considera o balanço discreto da continuidade para um volume de 

controle inercial sobre a face para computar a pressão na face (GOMES, 2010). Para 
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tratamento da fração volumétrica utilizou-se o método GEO-RECONSTRUCTION 

(GOMES, 2010). Quanto ao problema do acoplamento pressão-velocidade foi 

empregado o método PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators) 

(VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995). 

 Além disso, foram aplicados fatores de sub-relaxação para as equações da 

conservação da massa de 0,3 e para quantidade de movimento de 0,7. 

 As soluções obtidas foram consideradas convergidas quando os resíduos para a 

equação da conservação de massa e quantidade de movimento nas direções nas direções 

x e y foram menores que 10-6. 

 A maior parte das simulações computacionais foram efetuadas utilizando 

computadores com 4 processadores Intel DualCore de 2.67 GHz de clock e 8.00 Gb de 

memória RAM. Para reduzir o tempo de processamento das simulações, foi empregada 

a técnica do processamento em paralelo MPI (Message Passing Interface) 

disponibilizada pelo software FLUENT (FLUENT 6.3, 2006). O tempo de cada 

simulação do estudo tridimensional foi de aproximadamente 5,13x105s (6 dias), 

enquanto para cada caso bidimensional, o tempo de simulação foi de aproximadamente 

7,2×104s (2 h). 

 

 

4.3.1  Resolução de Equações aplicando o Método de Solução Segregado 
 

 O FLUENT permite escolher entre dois métodos numéricos: segregado 

(segregated solver) ou acoplado (coupled solver). Usando qualquer método, o FLUENT 

integra as equações (da conservação da massa, da quantidade de movimento) geradas 

pela discretização.  

 Comparando os dois métodos, pode se concluir que a diferença entre esses 

métodos consiste na forma de resolução das incógnitas.  Enquanto o solver acoplado 

resolve todas as incógnitas simultaneamente (e para isso cria uma única matriz 

envolvendo todos os coeficientes), resolvendo todas as equações governantes para todas 

as variáveis (velocidade, pressão, temperatura e etc) em todos os volumes de controle 

do mesmo tempo (ou de maneira simultânea ou acoplada). O método segregado resolve 

as equações governantes para uma variável (por exemplo, a velocidade) em todos os 

volumes de controle um de cada vez (ou sequencialmente), atualizando para isso os 
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coeficientes (MALISKA,2004). A solução segregada apresenta vantagens sobre a 

solução simultânea. Enquanto a solução acoplada apresenta uma matriz resultante com 

um altíssimo índice de esparsidade, a solução segregada engendra matrizes menos 

esparsas, o que acelera a resolução dos sistemas lineares e diminui a alocação de 

memória. 

 Em função das não linearidades existentes nas equações governantes, no método 

segregado (baseado em pressão), várias iterações devem ser efetuadas até se obter a 

convergência. Cada iteração consiste de um incremento, conforme observado na Fig. 

4.9  (DUARTE, 2006). 

 

 

 

Figura 4.9 - Algoritmo de solução segregada. Adaptado de FLUENT 6.3 (2006).  

 

Em cada uma das iterações: 

 • As propriedades dos fluidos são atualizadas; 

 • As equações da quantidade de movimento são solucionadas utilizando valores 

atualizados para pressão e fluxos de massa na face; 
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 • Se as velocidades obtidas em um incremento de tempo não satisfizerem a equação da 

continuidade localmente, então é gerada uma equação para a correção da pressão, a 

partir da equação da continuidade e das equações do movimento linearizadas. Esta 

equação de correção de pressão é então resolvida para obter as correções necessárias de 

pressão e do perfil de velocidade e o fluxo de massa na face, até o ponto de chegar 

atender à continuidade. 

4.3.2 Resolução de Equações aplicando o Método Geo-Reconstruction 
 

 O Método de reconstrução geométrica (Geo-Reconstruction) é utilizado para 

determinação do fluxo nas faces dos volumes de controle, cuja interface é representada 

na Fig. 4.10. 

 

 

Figura 4.10 – (a) Interface Real e (b) Interface Geo-Reconstruction. Adaptado de 
FLUENT 6.3 (2006). 

 

 Esse método, de acordo com o Manual do FLUENT 6.3 (2006), representa a 

interface entre os fluidos através de uma abordagem linear por partes (piecewise-linear). 

Este regime é aplicável para as malhas em geral, incluindo aquelas que são não 

estruturadas. 

 O modelo foi generalizado para malhas não estruturadas, assumindo que a 

interface entre dois fluidos tem uma inclinação linear dentro de cada célula, e usa esta 

forma linear para o calculo da advecção do fluido através das faces do volume. 

 O primeiro passo no esquema da reconstrução geométrica é o cálculo da posição 

da interface linear em relação ao centro de cada volume parcialmente cheio, com base 

em informações sobre a fração de volume e suas derivadas na célula. 
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 O segundo passo é calcular a adição do fluido em cada face, através da 

representação de cada interface computadorizada linearmente e das informações sobre a 

distribuição de velocidades normal e tangencial na face. 

 O terceiro passo e calcular a fração de volume em cada célula, utilizando o 

balanço dos fluxos calculados durante a etapa anterior. 

4.3.3  Resolução de Equações aplicando a Discretização Espacial 
 

 O FLUENT usa o método do volume de controle para converter as equações 

governantes em equações algébricas que possam ser resolvidas numericamente. Esta 

técnica consiste em integrar as equações governantes em cada volume de controle, 

resultando em equações discretas que conservam cada quantidade com base no volume 

de controle (Duarte, 2006; FLUENT 6.3, 2006). 

 Por definição, o FLUENT armazena todos os valores discretos do escalar φ no 

centro de cada volume de controle. No entanto, para obter os valores da propriedade nas 

faces θf  é necessário fazer uma interpolação a partir dos valores do centro da célula, isto 

é realizado utilizando um esquema de interpolação.  

 O FLUENT permite escolher entre quatro esquemas de interpolação: upwind de 

primeira ordem (first-order Upwind Scheme), upwind de segunda ordem (second- 

order), Power Law e QUICK. Nesse trabalho, foi utilizado o esquema upwind de 

primeira ordem. 

 

4.3.3.1 Discretização da equação da quantidade de movimento: Esquema Upwind 

de primeira Ordem 

 

 Quando este esquema é utilizado, quantidades em todas as faces dos volumes 

são determinadas supondo que o centro do volume para um campo variável representa 

um valor médio ao longo de todo o volume e que mantém as características em todo o 

volume. Assim, quando e escolhido o esquema upwind de primeira ordem o valor θf é o 

mesmo valor de θ no volume a montante (FLUENT 6.3, 2006). 
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4.3.3.2 Discretização dos termos de pressão 

 

  O esquema padrão do FLUENT interpola os valores da pressão nas faces 

usando coeficientes da equação da quantidade de movimento. Quando há grandes 

gradientes nos termos fonte entre os volumes de controle, o perfil da pressão apresenta 

um gradiente elevado na face do volume, e não pode ser interpolado usando este 

esquema.  

 No presente trabalho, foi utilizado o esquema PRESTO (PREssure STaggering 

Option) que utiliza o balanço discreto da continuidade para um volume de controle 

inercial sobre a face para computar a pressão na face No software FLUENT somente o 

método PRESTO e o esquema Body-Force-Weighted estão disponíveis para o modelo 

VOF e outros modelos de mistura multifásica (FLUENT 6.3, 2006). 

 

4.3.4  Acoplamento pressão-velocidade 
 

 A solução segregada das equações de conservação da quantidade de movimento 

e da massa, para problemas incompressíveis, gera o problema do acoplamento pressão-

velocidade.  

 Neste sentido, é preciso encontrar um procedimento sequenciado e iterativo 

(algoritmo) que melhore a estimativa do campo de pressão de modo que o campo 

imperfeito de velocidade se aproxime progressivamente da solução que satisfaz a 

equação da continuidade na forma discretizada (FLUENT 6.3, 2006).   Neste procedi-

mento de resolução seqüencial, a equação da continuidade é utilizada para obter o valor 

da pressão. No entanto, para escoamentos incompressíveis, a pressão não aparece 

explicitamente na equação da continuidade, pois a densidade não está diretamente 

relacionada à pressão. Portanto, e necessário um método para acoplamento entre pressão 

e velocidade. Então, para introduzir a pressão na equação da continuidade o FLUENT 

dispõe dos métodos: SIMPLE, SIMPLEC e PISO. Nas simulações realizadas nesse 

trabalho foi utilizado o método PISO para o acoplamento pressão-velocidade.  

 O algoritmo PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) e um método 

de acoplamento entre a pressão e a velocidade. Ele é baseado no grau mais alto de 

relação de aproximação entre as correções para a pressão e a velocidade. Pode-se 

afirmar que este método é semelhante ao SIMPLE, com a diferença que a correção do 
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campo de pressões deve ser repetida até que o balanço de massa seja satisfeito, 

aumentando, assim, a sua efetividade (FLUENT 6.3, 2006). 

 

4.4 Esquemas de avanço do tempo 
 

 De acordo com FLUENT 6.3 (2006), no método de resolução segregado, o erro 

total de discretização do tempo é determinado pela escolha da discretização temporal 

(por exemplo, primeira ordem e segunda ordem) e também pela forma em que as 

soluções são avançadas a próxima etapa (esquemas de avanço do tempo).  

 Há duas aproximações para o esquema de avanço do tempo: iterativo no tempo e 

o não iterativo, do inglês Non-Iterative Time Advancement (NITA). Quando é utilizado 

o esquema de avanço iterativo no tempo, para cada passo de integração no tempo é 

necessário iterações para a solução do sistema de equações diferenciais, a fim de tender 

o erro a zero, para cada passo. Desta forma, o avanço da solução em um passo de tempo 

exige iterações externas, conforme o observado na Fig. 4.11. 
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Figura 4.11 - Esquemas de avanço do tempo iterativo no tempo. Adaptado de FLUENT 
6.3, 2006. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise Numérica Tridimensional 
 

O primeiro estudo realizado foi uma análise numérica tridimensional da 

influência da forma da câmara em um dispositivo OWC para conversão da energia das 

ondas do mar em energia elétrica.  

Foram usadas dimensões em escala de laboratório, aplicando um tanque de 

ondas com 6 m de comprimento, 1 m de altura e 1 m de largura, onde ondas regulares 

com período de 0,8 s, altura (H) de 0,14 m, amplitude (a) de 0,07 m e comprimento (λ) 

de 1 m foram geradas. Acoplado a este tanque de ondas, foi posicionado um dispositivo 

do tipo OWC. 

A profundidade média da água no tanque foi de 0,6m.  O gerador de ondas foi 

definido à esquerda, no tanque de ondas. O dispositivo OWC foi alocado a uma 

distância de 2,5 m do gerador de ondas e submerso 0,035m na água (distância 

denominada lip), como mostra a Fig. 5.1. 

 

Figura 5.1 - Representação esquemática do domínio computacional (sem escala). 

 

Foram estudadas numericamente sete diferentes configurações para o conversor 

OWC, de acordo com a Fig. 5.2, sendo os casos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cabe destacar que os 

casos 1 e 3, bem como os casos 4 e 6, além dos casos 5 e 7, possuem geometrias iguais, 



  

 

64 

sendo a única diferença relacionada com a sua disposição dentro do tanque de ondas e, 

consequentemente, na incidência da onda sobre o conversor.  

Para as sete propostas de OWC estudadas, a altura e diâmetro das chaminés 

foram mantidos constantes. Enquanto nas sete câmaras, o volume foi mantido constante 

(0,0094m3), com a altura das câmaras constante (H=0,235m). Logo, houve variação nas 

dimensões das seções transversais das câmaras, determinadas pelo comprimento (Lx) e 

largura (Ly). 

 

 

Figura 5.2 – Conversores OWC: (a) caso 1, (b) caso 2, (c) caso 3, (d) caso4, (e) caso5, 
(f) caso 6 e  (g) caso 7. 
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As dimensões características das câmaras hidro-pneumáticas do dipositivo 

OWC, para cada caso analisado, estão descritas na Tabela 5.1. 
  

Tabela 5.1 - Dimensões da geometria para os diferentes casos. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

Lx 

(m) 
0,51 0,23 0,10 0,40 0,20 0,10 0,20 

Ly 

(m) 
0,10 0,23 0,51 0,10 0,20 0,40 0,20 

 

O domínio computacional foi discretizado no software GAMBIT, empregando 

elementos hexaédricos de 0,02 m, para todos os casos. A quantidade total de elementos 

discretos para cada caso consta na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Quantidade de volumes discretos do domínio computacional para os 
diferentes casos. 

Caso Número de elementos 

1 751545 

2 749117 

3 745413 

4 749422 

5 749511 

6 749113 

7 749571 
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Na Fig. 5.3, é possível observar a comparação da solução numérica com a 

solução analítica, para a elevação da superfície livre. Cabe destacar que as dimensões do 

tanque de ondas utilizado para esse teste são as mesmas apresentadas na Fig. 5.1. 
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Figura 5.3 - Elevação da superfície da água na posição 2 m. 

 

É possível observar, de acordo com a Fig. 5.3, a e que a estabilização da solução 

numérica ocorreu a partir de 3 s. Assim, apenas o tempo de intervalo entre 3 e 8 s foram 

considerados para verificação da geração de onda.  

Analisando a diferença entre os resultados analíticos e numéricos no intervalo de 

tempo entre 3 s e 8 s, período onde a geração numérica de ondas está estabilizada, o erro 

médio obtido foi de 3,6 %, apresentando assim uma boa concordância entre os 

resultados. Entende-se por geração numérica de ondas estável: o intervalo onde a 

mesma conserva suas características de crista e cava bem definidas. É possível ver na 

Fig. 5.3 que no intervalo entre 0 e 3 s a onda obtida numericamente não apresenta suas 

características de cava e crista bem definidas. Isso se deve ao fato de que a água 

inicialmente estava em repouso e com o movimento do gerador de ondas o fluido está 

saindo da inércia. 

Na Fig. 5.4 a representação gráfica da forma das ondas geradas ao longo do 

tanque, gerada com a metodologia VOF, é apresentada. 

 

 

Figura 5.4 - Tanque de ondas no tempo 5 s. 



  

 

67 

Foram realizadas as simulações numéricas destas ondas incidindo sobre o 

conversor OWC, visando determinar qual a forma do dispositivo terá melhor 

desempenho no aproveitamento da energia destas ondas. 

Para isso, a estratégia adotada foi analisar em qual geometria houve uma maior 

quantidade de fluxo de massa de ar escoando pela chaminé da OWC. Sabe-se que esse 

fluxo de ar, ao passar pela turbina instalada na chaminé da OWC, será responsável pela 

movimentação da turbina e, consequentemente, pela geração da energia elétrica. 

Considerando as já informadas dimensões do tanque de ondas e as características 

das ondas, tem-se  h/T2 [pés/s2]  = 3,075.  Enquanto a altura da onda de 0,14m, logo, 

H/T2 [pés/s2] = 0,7175. De acordo com Chakrabarti (2005), esta onda é classificada 

como uma onda Stokes de 4ª ordem, conforme a Fig. 5.5. 

 

Figura 5.5– Regiões de validade das teorias de ondas (adaptado de CHAKRABARTI,  
2005). 

 

Algumas verificações foram realizadas, tais como:   

• h/L>0,5  nesse caso  h/L = 0,6 

• 2,56 < h/T2 [pés/s2] <10     nesse caso   h/T2 = 3,075 pés/s2 

• Ursel < 30, sendo número Ursel = 0,0196. 
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Apesar deste fato, a aplicação de uma onda Stokes de 2ª ordem não leva a 

desvios consideráveis quanto ao comportamento fluido dinâmico da onda, para este 

caso especificamente. Desta forma, por uma questão de simplificação, esta teoria foi 

usada e a onda gerada de acordo com as equações de uma onda Stokes de 2ª ordem. 

Esta metodologia numérica usada para gerar as ondas regulares para um tanque 

de onda já foi usado, como pode ser visto em Gomes et al. (2009 c). 

 Desta forma, foram alocadas sondas numéricas para medir, ao longo do tempo, 

a vazão mássica que atravessa a chaminé, para todos os casos analisados. Estes 

resultados são apresentados na Fig. 5.6.  

Nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 é perceptível o movimento oscilatório do fluxo de ar 

no interior da câmara hidro-pneumática, mais especificamente na região da chaminé, 

causado pela compressão e a descompressão do ar, conforme a incidência das ondas.  

Na Fig. 5.6, foram analisados os casos 2, 5 e 7, inicialmente (algumas regiões 

foram ampliadas para evidenciar os resultados obtidos).  

Na sequência, os casos 1 e 3 foram analisados, na Fig. 5.7, ambas as geometrias 

são idênticas, apresentando-se em distinta orientação em relação às ondas incidentes. 

Da mesma forma, na Fig. 5.8, foram analisados os casos 4 e 6, que possuem 

idênticas geometrias, dispostas em distinta orientação em relação às ondas incidentes. 
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Figura 5.6 - Vazão Mássica de ar para Casos 2, 5 e 7. 

 

 

 

Figura 5.7 – Vazão Mássica de ar para casos 1 e 3. 
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Figura 5.8 - Vazão Mássica de ar para Casos 4 e 6. 

 

. 

  

Para se determinar qual geometria da câmara foi a mais eficiente, entre todos os 

casos investigados, e considerando que a turbina usada no dispositivo OWC mantém 

seu sentido de rotação independentemente do sentido do escoamento do ar, foi feito um 

somatório da magnitude dos fluxos de massa de ar durante um tempo de 8 s, para cada 

caso estudado. Estes resultados são apresentados na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Vazão Mássica de ar ao longo de 8 s. 

Caso Vazão Mássica (kg/s) 

1 0,00408 

2 0,00540 

3 0,00634 

4 0,00444 
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5 0,00550 

6 0,00542 

7 0,00511 

 

Comparando todos os casos simulados, conforme a Tabela 5.3, foi constatado 

que o caso 3 possui uma maior quantidade de fluxo de ar escoando pela chaminé e pode 

ser denominado de melhor caso. Este comportamento também pode ser observado nos 

detalhes do gráfico da Fig. 5.8. O melhor caso apresenta um aproveitamento em torno 

de 55,4% maior que o pior caso, sendo o caso 1.  

Na Fig.5.9, uma comparação entre os sete casos estudados foi realizada permitindo 

a ilustração sobre a qual forma da câmara hidro-pneumática do conversor OWC 

apresenta o melhor desempenho. 

  

 

Figura 5. 9 Vazão mássica para todos os casos 

  

Como ilustrado na Fig. 5.9, o maior valor da taxa média de fluxo de massa de ar 

foi obtida no Caso 3, em que uma área de secção transversal elíptica da câmara de OWC 

foi considerada. No entanto, o pior resultado foi encontrado para o Caso 1, que tem a 

mesma área de secção transversal elíptica (ver Fig. 5.2). A única diferença entre os 

casos é a orientação da câmara de OWC em relação às ondas incidentes. Este fato pode 
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ser explicado considerando que, no caso 3 a maior dimensão da câmara de 

OWC (Ly) está orientado transversalmente em relação às ondas incidentes. Esta posição 

relativa é mais adequada para produzir os movimentos de compressão e descompressão 

no interior da câmara, pois existe sempre a predominância de uma parte de crista de 

onda ou cava de onda atuando na câmara de OWC. Por outro lado, o movimento do 

pistão não é favorecida no Caso 1, porque a maior dimensão da câmara de 

OWC (Lx) está posicionado longitudinalmente em relação às ondas incidentes. Nesta 

situação, há cristas e cavas de onda no interior da câmara, que geram as regiões de 

compressão e descompressão, ao mesmo tempo, diminuindo significativamente o 

desempenho do conversor. Uma tendência semelhante também foi observada nos Casos 

5 e 7. 

Além disso, o Caso 3, quando comparado com os casos de 2, 5 e 7 podem 

transformar a energia das ondas incidentes com uma melhoria de 14,9%, 13,3% e 

19,3%, respectivamente. Enquanto o Caso 3 confrontado com Casos 1, 4 e 6 apresenta 

um aumento na conversão de energia das ondas de 35,6%, 29,9% e 14,5%, 

respectivamente. 

Finalmente, a Fig. 5.10 mostra a variação da velocidade do fluxo de ar no 

sentido vertical dentro da câmara para o caso 3, sendo considerado um intervalo de 

tempo entre 3 e 8 s.   

 

Figura 5.10- Velocidade do fluxo de ar (m/s) no sentido vertical para o caso 3 em: (a) 3 
s, (b) 4 s, (c) 5 s, (d) 6 s, (e) 7 s, (f) 8 s. 
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5.2 Análise Numérica Bidimensional  
 

Em um estudo bidimensional, visando obtenção de mais energia resultante da 

onda incidente no dispositivo OWC, foi analisada a influência da alteração do formato 

geométrico da parte superior da câmara hidro-pneumática. Foram estudadas numérica e 

bidimensionalmente duas configurações para o conversor OWC. Foram usadas 

dimensões em escala de laboratório, considerando um tanque de ondas (2D) com 

dimensões de 8 m de comprimento e 1 m de altura, conforme a Fig. 5.11.  

 

 

Figura 5.11 - (a) Representação esquemática (sem escala) do domínio computacional 
2D com OWC apresentando parte superior da câmara em ângulo obtuso e (b) OWC com 

parte superior da câmara com ângulo reto. 

 

Nesse tanque, foram geradas ondas regulares, com período de 0,8 s, altura de 

0,14 m e comprimento de 1 m. Acoplado ao tanque de ondas, para ambos os casos, o 

dispositivo OWC foi posicionado a uma distância de 3,0 m do gerador de ondas. 
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Na Figura 5.11(a) é apresentado um caso onde geometria da parte superior da 

câmara hidro-pneumática é em ângulo obtuso,  com valor aproximado de 150º (caso 1). 

A Figura 5.11 (b) ilustra o caso 2, sendo a única diferença em relação ao primeiro: a 

parte superior da câmara, em ângulo reto. Para permitir uma comparação adequada, em 

ambos os casos estudados foram mantidos constantes: a) a área da câmara-pneumática 

(1,008 m2), b) largura da base inferior (1.683 m) e c) a chaminé, largura (Lchaminé) e 

altura (Hchaminé), sendo respectivamente 0,05m e 0,5 m. A altura da câmara variou para 

permitir a constância de sua área. 

Inicialmente, foi realizada a validação da geração de ondas em um tanque. 

Posteriormente, foram realizadas simulações numéricas destas ondas incidindo sobre o 

conversor OWC. Com essas etapas concluídas, foi iniciado um estudo numérico para 

definição de qual forma do dispositivo apresentaria melhor desempenho no 

aproveitamento da energia das ondas. 

Com uma sonda alocada na saída da chaminé, foi possível medir ao fluxo médio 

de massa de ar que passou pela turbina ao longo do tempo, para ambos os casos 

analisados, como ilustrado na Figura 5.12. 

Na Fig. 5.12 é perceptível o movimento oscilatório do fluxo de ar no interior da 

câmara hidro-pneumática, mais especificamente na região da chaminé, causado pela 

compressão e descompressão do ar, conforme a incidência das ondas. O comportamento 

irregular da vazão mássica é justificado pela presença simultânea de cava e crista no 

interior da câmara, causando oposição no sentido de fluxo de ar. Isso ocorreu porque a 

largura constante da base em ambos os casos analisados, de 1,683m, é equivale à 

aproximadamente 1,6 ondas. 

 

Figura 5.12 - Vazão mássica instantânea de ar na chaminé para os casos analisados. 

 



  

 

75 

Para determinar qual geometria proposta para a parte superior da câmara foi a 

mais eficiente, entre os casos investigados, foi feita a média da magnitude dos fluxos de 

massa de ar durante um tempo inicial de 8 s (equivalente a dez períodos da onda), para 

cada caso estudado. O fluxo médio de massa para o caso 1 foi de 0,3074 kg/s e 0,3036 

kg/s para o caso 2. 

Comparando ambos os casos simulados, foi constatado que o caso 1 possui uma 

maior quantidade de ar passando pela chaminé e foi denominado de melhor caso. Os 

valores obtidos foram próximos, conforme pode ser observado na Fig. 5.12. O melhor 

caso apresenta um aproveitamento em torno de 1,3% maior que o outro caso, o que não 

justificaria tal modificação na construção do dispositivo.  

A Figura 5.12 mostra como ocorre os movimentos de compressão e de 

descompressão do ar no interior do dispositivo OWC para o melhor caso, devido à 

incidência das ondas sobre o mesmo e também apresenta, no mesmo instante, a variação 

da velocidade do escoamento de ar e água na direção y, a qual tem relação direta com 

vazão mássica analisada, sendo responsável pelo acionamento da turbina que 

juntamente com o gerador irá transformar a energia da onda incidente em energia 

elétrica. 

Nas Figuras 5.12 (a) e (b), o tempo analisado foi de 6,75 s. Nesse instante, a 

crista da onda está incidindo sobre o dispositivo OWC. O ar e água possuem velocidade 

positiva para seu escoamento na direção vertical, indicando que, devido à compressão 

no interior da câmara, o ar está sendo expelido para fora do dispositivo OWC através da 

chaminé.  

Nas Figuras 5.12 (c) e (d), analisadas no tempo de 7.15 s, o ar e água possuem 

velocidades negativa na direção vertical, indicando que, devido à descompressão no 

interior da câmara, o ar da atmosfera esta sendo sugado pela chaminé do dispositivo. 

Isto acontece nos momentos em que as cavas das ondas incidem sobre o dispositivo 

OWC.  

Desta forma, confirma-se o movimento alternativo do ar, análogo ao 

comportamento de um pistão, dentro da câmara hidro-pneumática, produzido pela 

interação entre água, ar e conversor OWC. A diferença entre as Fig. 5.12 (a) e (c) é a 

presença da crista e da cava, respectivamente, abaixo da chaminé, o que determina o 

sentido da velocidade do ar que passa pela turbina, localizada na entrada da chaminé. 

Considerando que as técnicas de modelagem empregadas nesse estudo são de baixo 

custo e tempo, comparando com testes físicos, justificou-se a continuidade deste estudo, 
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analisando outros formatos para a câmara como também variando outras características 

do dispositivo OWC. 

 

 

Figura 5.13 -Velocidade do fluxo de ar no sentido vertical e nível de água para o Caso1. 
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5.3 Análise Numérica Tridimensional  
 

Então, novos estudos foram realizados explorando a possibilidade de aplicação 

de ângulo obtuso na parte superior da câmara hidro-pneumática. Neste estudo, foram 

adotadas quatro geometrias diferentes para as câmaras.  

As Figuras 5.14 (a), (b), (c) e (d) descrevem os casos 1, 2, 3 e 4, 

respectivamente. A área da secção transversal na parte inferior da câmara, o volume 

total da câmara e da chaminé foram mantidas constantes em todos os casos. O domínio 

computacional está representado na Fig. 5.15. 

 

 

 

Figura 5.14 - Conversores OWC: (a) Caso 1, (b) Caso 2,  (c) Caso 3 e  (d) Caso 4. 

 

 

 

Figura 5.15 - Domínio computacional (vista frontal). 
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O domínio computacional foi construído e discretizado no software GAMBIT. 

Conforme ilustrado na Fig. 5.16, o domínio foi dividido em 3 regiões ao longo do seu 

comprimento, sendo uma região central (onde o conversor OWC está contido) e outras 

duas regiões laterais (esquerda e direita). A malha no interior do dispositivo OWC foi 

gerada com elementos tetraédricos de comprimento característico de 0,01 m e o restante 

da região central foi discretizada com elementos tetraédricos com comprimento 

característico de 0,02 m. Nas regiões esquerda e direita do domínio computacional 

foram aplicadas malhas regulares, com elementos hexaédricos com tamanho 

característico de 0,02 m. O número total de elementos para cada caso é indicado na 

Tabela 5.4.   

 

Figura 5.16 - Domínio Computacional 3D: (a) regiões e (b) discretização. 
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Tabela 5.4 - Número total de elementos usados na discretização do domínio 
computacional. 

 Caso Número de elementos 

1 944582 

2 849582 

3 979582 

4 905582 

 

Em todos os casos apresentados neste estudo, um tempo total de 8s (10 vezes o 

período de onda) foi simulado com um passo de tempo de 5.10-4 s. 

Inicialmente, a metodologia apresentada foi verificada por comparação direta entre 

os resultados numéricos e da solução analítica para a geração de ondas em um tanque 

retangular. Subsequentemente, um conversor OWC foi adicionado ao tanque de ondas 

regulares para realização de um estudo numérico para determinar a melhor geometria do 

dispositivo, que maximiza vazão mássica de ar que atravessa o interior da chaminé 

OWC. Para isso, um sensor numérico foi atribuído na parte superior da chaminé em 

cada caso. 

Considerando o Caso 3 como uma variação geométrica de Caso 1, foi ilustrado na 

Fig. 5.17 o comportamento transiente da vazão mássica de ar para estes casos. 

 

 

Figura 5.17 - Vazão mássica instantânea de ar na chaminé para os casos 1 e 3. 
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Pode-se observar que a geometria da câmara hidro-pneumática do Caso 3 promove 

um aumento da quantidade de fluxo de massa, quando comparado com o caso 1. Este 

comportamento era esperado porque o formato cônico do Caso 3 facilita o fluxo de 

ar. A mesma tendência foi observada quando os casos 2 e 4 são comparados, logo, é 

possível melhorar o desempenho do OWC com uma modificação na forma da câmara 

do OWC. A Figura 5.18 ilustra este fato. 

 

 

Figura 5.18 - Vazão mássica instantânea de ar na chaminé para os casos 2 e 4. 

 

Vale a pena mencionar que, para todos os casos estudados, o fluxo de ar apresenta 

um movimento oscilatório como pode ser observado nas Figs. 5.17 e 5.18. Este 

comportamento é produzido pela compressão e descompressão do ar no interior da 

câmara hidro-pneumática. Quando uma crista de onda atinge o dispositivo OWC, o ar 

no interior da câmara é comprimido e forçado a passar através da chaminé para a 

atmosfera, caracterizando uma vazão mássica positiva. Por outro lado, um fluxo de ar 

negativo (sentido da atmosfera para câmara), atravessa a chaminé, quando uma cava de 

onda atinge o conversor. Por esta razão, no conversor de energia das ondas do tipo 

OWC é geralmente acoplado uma turbina Wells, o qual tem a capacidade de manter o 

sentido de rotação, independentemente da direção do fluxo de ar. 
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A conclusão da análise comparativa qualitativa sobre o comportamento da vazão 

mássica de ar na chaminé OWC, que é possível definir que casos 3 e 4 são os 

melhores. Assim, na Fig. 5.19 esses casos têm o seu desempenho comparados, 

indicando que o melhor caso é o caso 3. 

 

 

Figura 5.19 - Vazão mássica instantânea de ar na chaminé para os casos 3 e 4. 

  

A Tabela 5.5 ilustra os resultados obtidos, sendo possível quantificar a diferença 

entre o desempenho de cada forma da câmara hidro-pneumática. 

 

Tabela 5.5 - Média da magnitude do fluxo mássico. 

 Caso Média do Fluxo de Massa (kg/s) 

1 0,00390 

2 0,00395 

3 0,00409 

4 0,00407 

 

Portanto, com base na Tabela 5.10, comparando casos 1 e 3 (ver Fig. 5.14), uma 

diferença na taxa média de fluxo de massa de 4,87% foi encontrada. Houve  um 

aumento de 3,04% na quantidade de ar na comparação entre Casos 4 e 2. Pelos 

resultados, é possível constatar que as modificações da geometria da câmara realizada 

entre os Casos 3 e 1 e os Casos 4 e 2 (o ângulo observado na parte superior da câmara), 

permite uma redução da resistência ao fluxo de ar, atribuída à redução de vorticidades 
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na câmara. Em função destas alterações geométricas, os casos 3 e 4 apresentaram 

melhor comportamento que os Casos 1 e 2, respectivamente. 

Entre todos os casos estudados, o melhor desempenho foi alcançado pelo caso 3, 

como pode ser visto na Fig. 5.19 e Tabela 5.10, com um ganho de 4,87%, 3,54% e 0,5% 

no fluxo de ar quando comparado com OWC Casos 1, 2 e 4, respectivamente. 

Assim, na Fig. 5.20, o comportamento da velocidade de escoamento de ar/água na 

direção vertical de Caso 3 é mostrado para dois momentos específicos na Fig. 5.20: 

sendo de tempos de (a) 6,3 s e (b) 7,0 s. Para os mesmos instantes de tempo, a 

incidência de onda no conversor OWC pode ser observada na Fig. 5.21. 

 

 

Figura 5.20 - Velocidade instantânea do ar na direção vertical (m/s) durante o tempo de 
(a) 6,3 s e (b) 7,0 s. 

 

Figura 5.21 - Incidência de onda no conversor OWC para tempo de: (a) 6,3s e (b) 7s. 
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Na Fig. 5.20(a) pode-se observar uma velocidade vertical negativa para o ar 

atravessa a chaminé OWC, causado pela presença de uma cava de onda que atua no 

dispositivo, conforme pode ser visto na Fig. 5.21 (a). Enquanto na Fig. 5.20 (b) existe 

uma circulação de ar positiva na chaminé OWC, ou seja, o ar deixa o conversor OWC 

quando uma crista de onda atinge o dispositivo. Como já mencionado, neste estado uma 

pressão cada vez maior no interior da câmara é causada pela crista de onda que atua no 

conversor OWC, como pode ser observado na Fig. 5.21 (b). Por conseguinte, a 

incidência alternada de cristas e cavas da onda no conversor OWC produz uma coluna 

de água oscilante no interior da câmara do OWC. 

Foi percebida uma melhoria de cerca de 5% no valor do fluxo de ar. Essa 

melhoria no desempenho do dispositivo foi atribuída à alteração da geometria da 

câmara, o que justifica a continuidade do presente trabalho. 

 

5.4 Análise Numérica Tridimensional  aplicando Teoria Constructal 
 

Nesta etapa, é apresentada a aplicação do Constructal Design, de forma inédita, 

em estudos numéricos tridimensionais aplicados a dispositivos OWC. O objetivo é 

analisar a influência da geometria da câmara do dispositivo na sua capacidade de 

conversão de energia das ondas do mar em energia elétrica.  

Foi variado o grau de liberdade dado pela razão entre o comprimento e a 

largura (Lx/Ly) da câmara hidro-pneumática, sendo que sua altura desta face foi mantida 

constante. Além disso, o volume total do dispositivo OWC e a taxa entre este volume e 

o volume total do tanque de onda (Φ = 1,33.10-3) também foram mantidos constantes.  

A função objetivo foi a maximização da vazão mássica de ar que escoa através da 

chaminé OWC. 

O domínio computacional foi composto por um dispositivo tridimensional OWC 

colocado em um tanque de ondas regulares. Na Figura 5.29 um esquema 2D do domínio 

é apresentada. O tanque apresentou dimensões de  6,0 m de comprimento,   1,0 m de 

largura e 1,0 m de profundidade.   
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Figura 5.22 - Domínio computacional em uma representação 2D. 

 

Em todos os casos simulados, a distância entre a parede da esquerda do tanque 

(gerador de ondas) e o dispositivo OWC foi de 2,50 m, conforme ilustrado na Fig. 5.22. 

Para a discretização do domínio computacional, o tanque foi dividido em três 

regiões: uma região central (onde está localizado o conversor OWC) e outras duas 

regiões laterais (esquerda e direita). O domínio do problema foi ilustrado na Fig. 5.16 

(a).  A malha no interior do dispositivo OWC foi gerada com elementos tetraédricos de 

comprimento característico de 0,01 m e o restante da região central foi discretizada com 

elementos tetraédricos com comprimento característico de 0,02 m. Nas regiões esquerda 

e direita do domínio computacional, foram aplicadas malhas regulares com elementos 

hexaédricos de tamanho característico de 0,02 m, conforme apresentado na Fig. 5.16 

(b). Em todo domínio computacional, em torno de 1,1.106 elementos foram gerados. 

O tempo total analisado para cada simulação foi de 8,0s e a discretização temporal 

foi realizada por um passo de tempo de 5.10-4 s. Para cada um dos casos simulados 

computacionalmente, foi necessário um tempo de processamento de aproximadamente  

5,13.105 s (6 dias).  

Para aplicar o Constructal Design visando a definição da geometria da câmara, é 

necessário, basicamente: uma função objetivo (máximo fluxo), graus de liberdade 

(parâmetros geométricos que podem variar durante o processo de otimização) e 
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restrições (os parâmetros que são mantidos constantes durante o processo de 

otimização). 

O dispositivo OWC foi acoplado no tanque de ondas regulares, de acordo com os 

parâmetros indicados na Fig. 5.22. O objetivo foi a maximização da vazão mássica de ar 

que passou através da chaminé OWC, durante 8 s analisados (dez períodos de onda). O 

grau de liberdade foi a relação entre as dimensões da câmara nas direções x e y, ou 

seja, Lx/Ly, como mostra a Figura 5.23.  As restrições foram a altura da câmara (Lz = 

0,20 m), o volume da câmara (0,008 m3), as dimensões da chaminé (diâmetro = 0,05 m 

e altura = 0,235m), o volume do tanque de onda (6 m3).  Assim, foi possível definir a 

fração de volume (Φ = 1,33x10-3
 ),  ou seja, a relação entre o volume da câmara e 

volume do tanque de onda. O valor para o lip foi de 0,035m.   

 

 

Figura 5.23 – Dispositivo OWC tridimensionalmente analisado. 

 

Considerando as variações de Lx/Ly apresentados na Tabela 5.6, sete casos de 

simulações numéricas foram realizadas.  
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Tabela 5.6 – Variações dos Graus de Liberdade. 

Caso Lx (m) Ly (m) Lx/Ly 

1 0,400 0,100 4,000 

2 0,300 0,133 2,256 

3 0,200 0,200 1,000 

4 0,133 0,300 0,443 

5 0,100 0,400 0,250 

6 0,080 0,500 0,160 

7 0,067 0,600 0,112 

 

Durante as simulações numéricas, foi monitorada a variação ocorrida na vazão 

mássica de ar que passou pela chaminé. Uma vez que a elevação da superfície livre se 

comporta de forma sinoidal no interior da câmara, o método RMS foi definido para 

determinação da vazão mássica, viabilizando com a comparação entre os desempenhos 

de todos os OWCs simulados. Os valores de RMS obtidos em função da razão de Lx/Ly 

são ilustrados na Fig. 5.24. 

 

Figura 5.24 – Vazão Mássica RMS (kg/s) em função do grau de liberdade Lx/Ly. 

 

Pode-se notar na Figura 5.24, que a geometria ótima entre as configurações 

estudadas foi o caso 7, onde a taxa de Lx/Ly é de 0,112. Além disso, há uma tendência 

que indica que, quando ocorre um aumento do valor de Lx/Ly, há uma redução média 

da vazão mássica.  
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O desempenho para a forma ideal (Lx/Ly = 0,112) é quase 30% maior do que a 

encontrada para o pior desempenho (chegou para Lx/Ly = 4,000). 

A Figura 5.25 traz uma comparação entre as vazões mássicas RMS entre o melhor 

e pior caso, entre os analisados. 

 

Figura 5.25 -Comportamento transiente de fluxo de massa para os casos 1 e 7. 

 

Também é possível observar na Fig. 5.25 o movimento alternado do ar no interior 

da chaminé causado pelas ondas incidentes. Os valores positivos para vazão mássica são 

obtidos quando uma crista de onda atinge o OWC, causando uma compressão do ar 

dentro da câmara hidro-pneumática, que é insuflado para a atmosfera. Por outro lado, os 

valores negativos indicam que o ar está escoando no sentido da chaminé para a câmara 

hidro-pneumática. Este comportamento é o resultado da descompressão que ocorre no 

interior da câmara quando a cava de onda atinge o dispositivo. Portanto, este fluxo de ar 

oscilante pode acionar uma turbina acoplada a um gerador, transformando a energia das 

ondas em energia elétrica. 

A Figura 5.26 indica que é necessário cerca de 4,5 s para obter uma onda numérico 

com as características desejadas, devido ao comportamento inercial, constatado no 

início do tempo, quando o fluido está inicialmente em repouso no tanque de ondas.  
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A Figura 5.26 demonstra, para o melhor caso entre os analisados, a variação da 

velocidade vertical y do fluxo de ar no interior da chaminé (sendo esta região de 

instalação da turbina) entre 4,5 e 8,0 s.  

Como já esperado, a velocidade y do fluxo de ar vertical, assim como vazão 

mássica de ar, apresenta um comportamento oscilatório devido a ondas de incidência no 

OWC. Por conseguinte, existe um valor mínimo e um valor máximo para a 

velocidade y, os quais ocorrem, respectivamente em torno de T/4 e de 3T/4. A Figura 

5.27 ilustra os contornos de velocidade vertical nestes instantes, no plano yz  localizado 

no centro do OWC, no domínio computacional. 

 

 

Figura 5.26 - Velocidade vertical do fluxo de ar durante um período de onda. 
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 (a)                                                   (b) 

Figura 5.27 - Velocidade vertical (m/s) de fluxo de massa de ar em (a) velocidade 
negativa em T/4 e (b) velocidade positiva em 3T/4. 

 

Pode-se notar na Figura 5.27 que máximo valor absoluto da velocidade y ocorre na 

região da chaminé, devido à redução da área da secção transversal existente entre a 

câmara hidro-pneumática e chaminé. Também é possível observar a formação de 

vórtices no interior da câmara.  

Neste estudo, foi aplicado o Constructal Design para otimizar geometrias de um 

dispositivo OWC, com o objetivo de extrair a maior quantidade de energia das ondas 

que, consequentemente, produz mais eletricidade. Para fazer isso, o grau de 

liberdade Lx/Ly (razão entre o comprimento e a largura da câmara de hidro-pneumático)  

a restrição φ  (razão entre o volume total da câmara e o OWC volume total do tanque de 

onda) foram estabelecidos. 

Neste estudo, sete casos foram investigados e os resultados indicaram que a maior 

média obtida de fluxo de massa do ar que escoou pela chaminé, foi registrada em 

Lx/Ly= 0,112. Esta geometria superou em quase 30% o pior caso entre os casos 

estudados, em Lx/L =4,000.  Sendo a dimensão da câmara Ly orientada transversalmente 

à direção das ondas incidentes. Os resultados apontaram para que deste modo a energia 

das ondas é melhor aproveitado pelo OWC. 
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Além disso, notou-se que variação do fluxo da massa de ar e a variação da 

velocidade vertical apresentou um comportamento oscilante, o que está de acordo com 

observações anteriores da literatura sobre o comportamento de um dispositivo OWC. 

Assim, com a aplicação do Constructal Design, é possível realizar outros estudos 

numéricos, analisando distintos graus de liberdade, com o objetivo de obter acréscimos 

no desempenho do OWC, através da definição de sua forma geométrica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho estudou o dispositivo do tipo de OWC, através de uma abordagem 

numérica, que buscou avaliar as geometrias que conduzem a um melhor desempenho do 

dispositivo. Para isso, quatro estudos foram resolvidos considerando um escoamento 

transiente de uma mistura ar-água no regime laminar. A solução numérica das equações 

de conservação da massa e quantidade de movimento foi obtida através do Método de 

Volumes Finitos. O método Volume of Fluid (VOF) foi empregado para o tratamento da 

interação entre as fases ar e água, permitindo a geração de ondas regulares em um 

tanque de ondas e sua interação com o dispositivo. Foram utilizados os softwares 

GAMBIT, para a construção do domínio computacional, e FLUENT, que através do 

Método dos Volumes Finitos (MVF) resolve as equações governantes do problema.  

 Foram estudados bi ou tridimensionalmente e numericamente, em dimensões 

em escala de laboratório, um tanque de ondas, no qual ondas regulares. Acoplado ao 

tanque de ondas, foi posicionado um dispositivo do tipo OWC. Diversas propostas de 

formas geométricas de câmaras hidro-pneumáticas foram, então, analisadas.  

Foi verificado que a forma geométrica da câmara hidro-pneumática influencia na 

absorção da energia das ondas e na vazão mássica de ar que escooa pela chaminé do 

conversor OWC.  

No último estudo realizado, foi aplicado o Constructal Design, e foi realizada 

uma variação do grau de liberdade dado pela razão entre o comprimento e a 

largura (Lx/Ly) da câmara hidro-pneumática. Além disso, o volume total do tanque de 

onda (Φ = 1.33.10-3) foi uma restrição. O objetivo foi a maximização da vazão mássica 

de ar que passa através da chaminé OWC, através do Root Mean Square (RMS). A 

melhor geometria, entre os casos desse estudo, ofereceu um ganho no desempenho do 

dispositivo em torno de 30%.  

Quanto maior for a largura dessa face, maior será o desempenho do dispositivo. 

Isso se deve ao fato de ter havido uma maior frente de onda que incidiu sobre o OWC. 

 A Teoria Constructal se mostrou aplicável na definição da melhor geometria, 

entre os casos estudados, de dispositivos do tipo OWC. Além disso, foi verificado ao 

longo da execução do trabalho que existem outros parâmetros que poderiam ser 

analisados e aperfeiçoados, a fim de se definir uma geometria que seja capaz de oferecer 

ainda melhores desempenhos aos dispositivos do tipo OWC. Contudo, é interessante 
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implementar estudos experimentais para se tenha um resultado mais completo e efetivo 

e, desta forma, poder comprovar de forma prática o que foi simulado. 

 Finalmente, foi considerado que os resultados encontrados foram promissores e 

motivadores parar realização de novas pesquisas nesta área.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS 

 

Para futuros trabalhos, recomenda-se: 

 1) realizar estudos experimentais a fim de comparar com os resultados obtidos 

numericamente; 

 2) estudar geometricamente um dispositivo de OWC, adotando ainda uma 

abordagem numérica tridimensional, todavia, avaliando mais do que um grau de 

liberdade, como:  além da largura e altura da câmara, também a razão entre altura e 

diâmetro da chaminé, mantendo-se o diâmetro fixo, para que a mesma configuração de 

turbina seja aplicada. 
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