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Resumo 

 

O estudo apresenta a modelação numérica de um conversor de energia das ondas com o 
software comercial de modelação numérica de fluidos, ANSYS FLUENT. São descritos os 
fundamentos teóricos relacionados com o escoamento e movimento do corpo rígido, 
imprescindíveis à implementação deste modelo. 

A capacidade do software simular um escoamento oscilatório com superfície livre, utlizando o 
método de volume de fluido, é avaliada a partir de duas formas: no primeiro caso foi criada 
uma função escrita pelo utilizador; no segundo caso o software apresenta o seu próprio 
método de geração de ondas. Verificou-se que o segundo método é o mais indicado à 
simulação pretendida, apesar de ambos os resultados estarem em concordância com a Teoria 
Linear de Ondas.  

A segunda parte deste relatório prende-se com a simulação do corpo rígido. Foram analisados 
os métodos de malha dinâmica e seis graus de liberdade. Verificou-se a necessidade de 
implementar um intervalo de tempo bastante pequeno, devido à baixa inércia e instabilidade 
da malha dinâmica no início da simulação. Este intervalo comprometeu a possibilidade de 
obter resultados realistas durante o tempo útil disponível para desenvolvimento do trabalho. 
No entanto, resultados do seu deslocamento foram obtidos através do aumento da inércia do 
dispositivo, validando a discretização do domínio efectuada e os métodos de malha móvel 
utilizados.  
 
Palavras-Chave: Placa oscilante, Conversor de energia das ondas, Modelação numérica, 
FLUENT.  



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

viii 

Abstract 

 

This study presents numerical modelling of an ocean wave energy converter with a 
computational fluid dynamics commercial software, ANSYS FLUENT. Theoretical 
fundamentals related with the flow and rigid body motion, indispensable for this study, are 
described.  

The software’s capacity to simulate an open channel flow using the volume of fluid method 
was evaluated by two ways: in the first case, an user defined function was applied; in the 
second case, the software presents it’s own method of wave generation. It was observed that 
the second method is better suited for the desired simulation, although the results of both 
theories are in agreement with the Linear Wave Theory. 

The second part of this report deals with the modeling of rigid body motion. The six degrees 
of freedom and dynamic mesh methods were analysed. There was a need to implement a very 
small time-step, due to low inertia and dynamic mesh instability at the beginning of the 
simulation. This has prevented the possibility of obtaining realistic results during the time 
available for developing this work. However, results of the displacement were obtained with 
the increase of the device’s inertia, validating the domain discretization carried out and the 
moving mesh methods used.   

 

Keywords: Oscillating flap, Wave energy converter, Numerical modelling, FLUENT. 
  



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

ix 

Agradecimentos 

 

Gostaria de agradecer aos orientadores desta tese, Professor Armando Oliveira, pela 
disponibilidade e ajuda prestada na selecção do tema, e Professor Francisco Taveira Pinto, 
pela possibilidade de realização deste trabalho em cooperação com a secção de Hidráulica, 
Recursos Hídricos e Ambiente do Departamento de Engenharia Civil da FEUP. 

Ao Mestre Guilherme Moura Paredes agradeço a disponibilidade ao longo do semestre e 
assistência a nível teórico e numérico. Foi fundamental para a compreensão de todo o 
projecto.  

Expresso a minha gratidão ao Professor Szabolcs Varga pela transmissão de conhecimentos 
relacionados com o software utilizado, ao Bruno Coelho e Ricardo Teixeira pelos conselhos e 
incondicional apoio prestados. Pela ajuda e resposta a todas as minhas questões ao Eng. 
Manoj Kumar Vani da ANSYS INC. 

A todos os meus amigos que me acompanharam na vida académica, muito obrigado! Sem 
vocês não seria possível. 

Obrigado Tânia pela tua preciosa paciência e incentivo nos bons e maus momentos. Por 
último agradeço-vos, mãe e pai, pela realização deste sonho. 

 

    Rui André 

                           Julho 2010 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

x 

  



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xi 

Índice de Conteúdos  

 

Resumo  ................................................................................................................................................. vii 

Abstract  ................................................................................................................................................ viii 

Agradecimentos  .................................................................................................................................... ix 

Índice de Conteúdos  ............................................................................................................................. xi 

Índice de Figuras  ................................................................................................................................. xiii 

Índice de Tabelas  ............................................................................................................................... xvii 

Nomenclatura ....................................................................................................................................... xix 

1 Introdução ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Considerações energéticas e fontes de energia renovável .................................................................. 1 

1.2 Energia das ondas como recurso ......................................................................................................... 1 

1.3 Simulação numérica ............................................................................................................................. 3 

1.4 Organização ......................................................................................................................................... 3 

2 Classificação e Descrição de Sistemas de Conversão de Energia das Ondas.................................. 5 

2.1 Introdução ............................................................................................................................................ 5 

2.2 Classificação dos sistemas de extracção ............................................................................................. 6 

2.2.1 Localização ........................................................................................................................ 6 

2.2.2 Princípio de funcionamento ............................................................................................... 6 

2.2.3 Dimensão e/ou orientação do dispositivo .......................................................................... 7 

2.2.4 Métodos de extracção de energia ...................................................................................... 8 

2.2.5 Classificação alternativa .................................................................................................. 10 

2.3 Descrição dos sistemas (modo de funcionamento) ............................................................................ 11 

2.3.1 Coluna de água oscilante (CAO) ..................................................................................... 11 

2.3.2 Corpos oscilantes ............................................................................................................ 14 

2.3.3 Dispositvos de galgamento .............................................................................................. 22 

3 Teoria das Ondas .............................................................................................................................. 24 

3.1 Introdução .......................................................................................................................................... 24 

3.2 Descrição das ondas oceânicas ......................................................................................................... 25 

3.3 Teoria Linear ...................................................................................................................................... 26 

3.3.1 Introdução ........................................................................................................................ 26 

3.3.2 Equações de balanço e condições fronteira .................................................................... 27 

3.3.3 Função potencial ............................................................................................................. 29 

3.4 Propagação de ondas harmónicas ..................................................................................................... 31 

3.4.1 Introdução ........................................................................................................................ 31 

3.4.2. Características dinâmicas das ondas .............................................................................. 32 

3.4.3 Características cinemáticas ............................................................................................. 34 

3.4.4 Características dinâmicas ................................................................................................ 38 

3.5 Energia de uma onda ......................................................................................................................... 40 

3.6 Grupos de ondas ................................................................................................................................ 42 

4 Interacção Onda - Corpo ................................................................................................................... 44 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xii 

4.1 Introdução .......................................................................................................................................... 44 

4.2 Movimento de um corpo sob a acção da agitação marítima .............................................................. 45 

4.2.1 Graus de liberdade ........................................................................................................... 45 

4.2.2 Condições fronteira .......................................................................................................... 45 

4.2.3 Forças e momentos ......................................................................................................... 48 

4.3 Equações do movimento: dinâmica de uma placa oscilante .............................................................. 53 

4.4 Equação de Morison ........................................................................................................................... 56 

5 Modelação Numérica ........................................................................................................................ 58 

5.1 Introdução .......................................................................................................................................... 58 

5.1.1 Equações Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) .................................................... 60 

5.2 Pré-processamento: Tanque de ondas numérico ............................................................................... 61 

5.2.1 Estruturação do domínio e malha numérica ..................................................................... 61 

5.2.2 Selecção das propriedades do modelo numérico ............................................................ 64 

5.2.3 Solucionador (Solver) ....................................................................................................... 72 

5.3 Propagação da onda .......................................................................................................................... 77 

5.3.1 Estudo do perfil da elevação da superfície livre ............................................................... 77 

5.3.2 Estudo do perfil de velocidades ....................................................................................... 78 

5.4 Pré-processamento: Tanque de ondas numérico e corpo rígido ........................................................ 80 

5.4.1 Domínio de simulação ...................................................................................................... 80 

5.4.2 Movimento do corpo rígido em CFD ................................................................................ 82 

5.5 Solução e discussão do movimento do corpo rígido .......................................................................... 85 

6 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro ................................................................................. 94 

7 Referências....................................................................................................................................... 96 

ANEXO A: User Defined Function: Batedor................................................................................. 100 

ANEXO B: User Defined Function: Movimento do Corpo Rígido ................................................ 102 

ANEXO C: Interpretação e Compilação de uma UDF ................................................................. 104 

ANEXO D: Inicialização ................................................................................................................ 105 

ANEXO E: Definições do ANSYS FLUENT – Geração de ondas (UDF) .................................... 106 

ANEXO F: Definições do ANSYS FLUENT – Movimento do corpo rígido .................................. 108 

ANEXO G: Momento Incidente, placa oscilatória ∆� � �� � �� ................................................... 110 

 

 
  



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xiii 

 

Índice de Figuras  

 

Figura 1.1 - Distribuição do potencial mundial das ondas em kW/m de frente de onda [3].................... 2 

Figura 2.1 - Classificação de dispositivos quanto à distância à linha de costa [12] ............................... 6 

Figura 2.2 - Escala e esquema de orientação, adaptado de [15] ........................................................... 7 

Figura 2.3 - Sistema WEC – PTO ......................................................................................................... 10 

Figura 2.4 - Classificação de alguns CEO, adaptado de [2] ................................................................. 11 

Figura 2.5 - Coluna de água oscilante, LIMPET [18] ............................................................................ 12 

Figura 2.6 - Central CAO de 300 kW instalada ao largo da costa de Port Kembala, Austrália [19] ..... 13 

Figura 2.7 - AquaBuOY [21] .................................................................................................................. 15 

Figura 2.8 - Sistema IPS Buoy e legenda [23] ...................................................................................... 15 

Figura 2.9 - Sistema Sloped IPS Buoy [24] ........................................................................................... 16 

Figura 2.10 - Sistema WaveBob [25] .................................................................................................... 16 

Figura 2.11 - Sistema FO3 [27] .............................................................................................................. 17 

Figura 2.12 - Sistema Wave Star Energy [28] ....................................................................................... 17 

Figura 2.13 - Sistema Pelamis [30] ....................................................................................................... 18 

Figura 2.14 - Treefinder OWEC, princípio de funcionamento [33] ........................................................ 19 

Figura 2.15 - WaveRoller, princípio de funcionamento [6] .................................................................... 19 

Figura 2.16 - Módulo 300 kW, Protótipo WaveRoller [6] ....................................................................... 20 

Figura 2.17 - Diferentes fases de desenvolvimento do projecto WaveRoller. Protótipo de 2003 (à 

esquerda), protótipos de 2004 (a meio e à direita) [36] ........................................................................ 20 

Figura 2.18 - Diferentes fases de desenvolvimento do projecto WaveRoller. Protótipo de 2005 (à 

esquerda); protótipo 2007 (à direita) [36] .............................................................................................. 20 

Figura 2.19 - Sistema Oyster [38] ......................................................................................................... 21 

Figura 2.20 - Archimedes Wave Swing na costa Portuguesa [39] ........................................................ 22 

Figura 2.21 - SSG, vista de corte dos reservatórios sobrepostos [41] ................................................. 23 

Figura 2.22 – Sistema Wave Dragon [10] ............................................................................................. 23 

Figura 2.23 – Sistema WavePlane [43] ................................................................................................. 23 

Figura 3.1 - Região de validade das diferentes teorias das ondas [50] ................................................ 25 

Figura 3.2 - Elementos caracterizadores de uma onda regular [12] ..................................................... 26 

Figura 3.3 - Gradiente de pressões horizontal num volume a determinada profundidade ................... 28 

Figura 3.4 - Equações básicas (linearizadas) das condições fronteira para a Teoria Linear, em termos 

do potencial da onda [45] ...................................................................................................................... 31 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xiv 

Figura 3.5 - Representação Euleriana (à esquerda) e Lagrangeana (à direita) [45] ............................ 32 

Figura 3.6 - Trajectória das partículas de fluido em diferentes profundidades relativas [46] ................ 35 

Figura 3.7 - Movimento orbital das partículas de fluido [45].................................................................. 36 

Figura 3.8 - Deslocamento no sentido de propagação da onda [51] .................................................... 38 

Figura 3.9 - Componente hidrostática e dinâmica em três fases diferentes da onda [46] .................... 39 

Figura 3.10 - Sobreposição de ondas monocromáticas com diferentes características [55] ................ 42 

Figura 4.1 - Graus de liberdade de um corpo sujeito à agitação marítima ........................................... 45 

Figura 4.2 - Corpo flutuante [48] ............................................................................................................ 46 

Figura 4.3 - Placa submersa com um grau de liberdade [56] ............................................................... 50 

Figura 4.4 - Frentes de onda atrás de um quebra-mar [58] .................................................................. 51 

Figura 4.5 - Caso de estudo .................................................................................................................. 53 

Figura 4.6 - Entrada / Saída de um sistema sujeito a agitação............................................................. 53 

Figura 5.1 - Esquema 2D do tanque de ondas numérico ...................................................................... 62 

Figura 5.2 - Importância da malha na solução final, exemplo de [65] ................................................... 62 

Figura 5.3 - Malha e dimensões dos elementos ................................................................................... 63 

Figura 5.4 - Interacção fluido / estrutura. Caso experimental (em cima) vs caso numérico (em baixo) 

[72] ......................................................................................................................................................... 66 

Figura 5.5 - Forma real da interface dos dois fluidos (esquerda); Interface dos dois fluidos utilizando 

um esquema de reconstrução geométrica (ao meio); Donor-Acceptor Scheme (direita) [62] .............. 67 

Figura 5.6 - Painel das definições do modelo multifásico ..................................................................... 68 

Figura 5.7 - Esquema do perfil de velocidades da onda no NWT ......................................................... 71 

Figura 5.8 - Esquemas de discretização espacial do ANSYS FLUENT ............................................... 72 

Figura 5.9 - Contorno de fases (em cima: vermelho – ar; azul – água) e de velocidades (em baixo, 

vermelho v=0) – Flat para t=0s .............................................................................................................. 74 

Figura 5.10 - Contorno de fases (em cima: vermelho – ar; azul – água) e de velocidades (em baixo, 

v=v_perfil) - Wavy para t=0s .................................................................................................................. 75 

Figura 5.11 - Altura da onda ao fim de t = 12T s ................................................................................... 77 

Figura 5.12 - Contorno da magnitude da velocidade ............................................................................ 78 

Figura 5.13 - Comparação de perfis de velocidade segundo x e y numérico e teórico ........................ 79 

Figura 5.14 - Domínio de simulação, NWT + CEO ............................................................................... 80 

Figura 5.15 - Malha estruturada (quadrática) ........................................................................................ 81 

Figura 5.16 - Pormenor da malha na zona da obstrução; quadrada (à esquerda), triangular (à direita)

 ............................................................................................................................................................... 81 

Figura 5.17 - Momento aplicado ao corpo rígido encastrado (∆t = 0.01 s) ........................................... 86 

Figura 5.18 - Evolução do momento aplicado ao corpo rígido (∆t = 0.01 s). Simulação t=3T s ........... 86 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xv 

Figura 5.19 - Pormenor da formação de elementos não convexos na malha estruturada (θ≅-3°), à 

esquerda. Volume negativo, à direita .................................................................................................... 87 

Figura 5.20 - Pormenor da malha não estruturada a θ≅-3° (à esquerda), θ≅16° (à direita) ............... 87 

Figura 5.21 - Deslocamento angular para a onda do tipo 1, t = 3T [s] ................................................. 88 

Figura 5.22 - Deslocamento angular para a onda do tipo 2, t = 3T [s] ................................................. 88 

Figura 5.23 - Altura da superfície livre na zona da placa, x = 30 m ...................................................... 89 

Figura 5.24 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da 

superfície no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instante 10 s. ....... 89 

Figura 5.25 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da 

superfície no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instantes 13, 15 e 17 

s. ............................................................................................................................................................ 90 

Figura 5.26 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da 

superfície no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instantes 20, 22 e 24 

s. ............................................................................................................................................................ 91 

Figura 5.27 - Deslocamento angular, onda tipo 1. Simulação de 1 segundo: 16 dias ......................... 92 

Figura 5.28 - Variação do momento incidente ...................................................................................... 93 

Figura C.1 - Janelas de interpretação (esquerda) e compilação (direita) da UDF ............................. 104 

Figura D.1 - Processo de inicialização do cálculo ............................................................................... 105 

Figura G.1 - Momento incidente entre 0.3 < t (ms) < 0.5 .................................................................... 110 

Figura G.2 - Momento incidente entre 5 < t (ms) < 5.2 ....................................................................... 110 

Figura G.3 - Momento incidente entre 12 < t (ms) < 12.2 ................................................................... 111 

Figura G.4 - Momento incidente entre 51.838 < t (ms) < 52.838 ........................................................ 111 

Figura G.5 - Momento incidente entre 96.838 < t (ms) < 97.832 ........................................................ 111 

 
 





Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xvii 

Índice de Tabelas  

 

Tabela 3.1 - Classificação de profundidades [12, 50] ........................................................................... 32 

Tabela 4.1 - Seis graus de liberdade do movimento de um corpo [48]................................................. 45 

Tabela 5.1 - Propriedades dos fluidos ................................................................................................... 64 

Tabela 5.2 - Condições de operação (ANSYS FLUENT) ..................................................................... 64 

Tabela 5.3 - Tipos de onda utilizados.................................................................................................... 85 

Tabela E.1 - Definições no software. Geração de ondas. ................................................................... 106 

Tabela F.1 - Definições no software. Movimento do corpo rígido ....................................................... 108 

 

 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xviii 

  



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xix 

 

Nomenclatura  

 
  Amplitude de onda      [m] ��   Componente da aceleração no eixo x    [m.s-2] �    Componente da aceleração no eixo y    [m.s-2] 

C  Celeridade       [m.s-1] 

c  Coeficiente de amortecimento     [N.m.s.rad-1] 

C0  Celeridade em grandes profundidades    [m.s-1] 

Cg  Celeridade do grupo de ondas     [m.s-1] ��_���������  Celeridade para profundidades baixas    [m.s-1] 

�  Profundidade da água      [m] ��  Energia cinética       [J] ���   Energia cinética específica da onda    [J.m-1] ��  Energia potencial      [J] ����  Energia total       [J] �����   Energia total específica da onda     [J.m-1] �   Força resultante sobre um corpo    [N] 

f  Frequência de onda      [s-1] 

g  Aceleração gravítica      [m.s-2] �  Altura de onda       [m]    Altura da placa       [m] !   Momento de inércia do corpo     [kg.m2] !�   Momento de inércia da massa adicional    [kg.m2] "   Coeficiente de rigidez do sistema    [N.m] #  Número de onda      [m-1] #�      Constante de rigidez da mola, FLUENT    [-] "$  Número inteiro relativo      [-] "�   Factor de resposta à pressão     [-] 

L  Comprimento de onda      [m] 

L0  Comprimento de onda em grandes profundidades  [m] %  Largura da placa      [m] 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xx 

&   Momento resultante sobre um corpo    [N.m] '�   Potência média da onda      [W.m-1] '�   Pressão dinâmica      [Pa] '(   Pressão hidrostática      [Pa] '��_���������  Pressão para profundidades baixas    [W.m-1] '����������  Pressão para grandes profundidades    [W.m-1] 

'�   Pressão total efectiva      [Pa] ∆)   Diferença de pressão entre a crista e a cava   [Pa] *  Área submersa do corpo     [m2] 

T  Período da onda      [s] +  Instante de tempo      [s] ,   Magnitude da velocidade das partículas de fluido  [m.s-1] -   Velocidade horizontal das partículas de fluido   [m.s-1] -�   Componente da velocidade no eixo x    [m.s-1] -   Componente da velocidade no eixo y    [m.s-1] -.   Componente da velocidade no eixo z    [m.s-1] /   Velocidade vertical das partículas de fluido   [m.s-1] 0   Espessura da placa      [m] 1  Coordenada vertical      [m] 12  Coordenada vertical média da partícula num ciclo  [m] 3  Coordenada horizontal / deslocamento    [m] 32  Coordenada horizontal média da partícula num ciclo  [m] 34   Derivada do deslocamento, ou velocidade   [m.s-1] 35    Derivada da velocidade, ou aceleração    [m.s-2] 67   Amplitude complexa da força ou momento na direcção 8  [-] Im;�<  Valor imaginário da expressão entre ;�<    [-] Re;�<  Valor real da expressão entre ;�<    [-] 

 

Letras gregas 

 ?  Fase de onda       [rad] @�   Componente do deslocamento no eixo x    [m] @   Componente do deslocamento no eixo y    [m] 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xxi 

η  Elevação da superfície livre     [m] A(�B   Elevação da evolvente      [m] C   Coordenada angular / deslocamento    [-] C4    Coordenada angular / velocidade    [-] C5    Coordenada angular / aceleração    [-] 

µ  Propriedade aleatória de um sistema    [-] D   Letra grega identificadora do número Pi    [-] 

ρ  Massa volúmica       [kg.m-3] E   Fracção de volume      [-] F   Função potencial      [m2.s] GH   Potencial de difracção      [m.s-1] GI   Potencial de radiação      [m.s-1] GJ   Potencial incidente      [m.s-1] K   Magnitude da velocidade angular das partículas de fluido [s-1] 

ω  Frequência angular      [s-1] 

 

Acrónimos 

2D  Duas dimensões 

3D  Três dimensões 

6DOF  Seis graus de liberdade (Six Degrees Of Freedom) 

BC  Condição fronteira (Boundary Condition) 

CAO (OWC) Coluna de água oscilante (Oscillating Water Column)  

CEO  Conversor de energia das ondas 

CFD  Dinâmica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics) 

CG  Centro de gravidade 

DEC  Departamento de Engenharia Civil 

DEMec  Departamento de Engenharia Mecânica 

FEUP  Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FSI  Interacção fluido – corpo (Fluid-Structure Interaction) 

GUI  Interface gráfica do software (Graphic User Interface)  

IST  Instituto Superior Técnico 

MHD  Magnetohidrodinâmico 

MIEM  Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 

PA  Absorvedores pontuais (Point Absorbers) 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

xxii 

PTO  Extracção de energia (Power Take-Off) 

TUI  Interface de texto do software (Text User Interface)  

VOF  Volume de Fluido (Volume of Fluid) 

WAB  Corpos oscilantes (Wave Activated Bodies) 
 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

1 

1 Introdução  

1.1 Considerações energéticas e fontes de energia r enovável 

O desenvolvimento de tecnologias com capacidade de gerar electricidade a partir de 
fontes de energia renovável é um objectivo da sociedade industrializada. Destas, as 
principais incluem as energias eólica, solar e hidroeléctrica. No entanto, nenhuma destas 
tecnologias associada às suas fontes constitui uma solução única à procura energética 
mundial. Sendo a maioria de baixa densidade energética e dependente de recursos 
naturais, a extracção da sua energia está sujeita à variabilidade do recurso. É por isso 
urgente procurar outras alternativas. 

A necessidade de promover políticas energéticas que assegurem um desenvolvimento 
sustentável é essencial no domínio da energia. Não é exagerado referir que a prosperidade 
da Humanidade depende de uma ou várias fontes de energia que não deixem a sua marca 
ambiental, existindo um confronto social de modo a encontrar fontes de energia renovável 
como alternativa real e fiável às formas convencionais de produção. Nas últimas décadas, 
têm sido impostas obrigações legais através de directivas comunitárias, com o intuito de 
restringir as emissões poluentes que derivam maioritariamente dos combustíveis fósseis e 
aumentar a percentagem de energia produzida por fontes não poluentes. Mas o forte 
crescimento da parte dos países em vias de desenvolvimento, levou a Agência 
Internacional de Energia (IEA) a prever um aumento de 56% das necessidades mundiais 
de energia primária entre 2005 e 2030, à razão de 1.8% ao ano [1].  

Os objectivos ambiciosos dos governos não podem ser atingidos sem um forte 
investimento na área das fontes de energia renovável. É importante encontrar alternativas 
para obtenção da energia de fontes limpas e sustentáveis. Este investimento será 
recompensado à medida que a tecnologia se desenvolve e o custo do petróleo aumenta. 

1.2 Energia das ondas como recurso 

É no contexto do ponto 1.1 que a extracção da energia proveniente dos oceanos faz 
sentido. A sua elevada disponibilidade e densidade energética tem dado origem a 
inúmeros estudos de novos métodos de produção de energia mais limpos e eficientes. Esta 
fonte revela uma contribuição significativa para o sector energético, diminuindo as 
necessidades de combustíveis fósseis e aumentar a gama de fontes de energia renováveis 
com pouco impacto social e ambiental. Espera-se que a contribuição desta fonte até ao 
ano de 2030 aumente até 14 TW.h à escala mundial [1].  
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As ondas do mar são uma forma indirecta da energia solar. O aquecimento diferenciado 
da atmosfera gera diferenças de pressão, dando origem ao vento, e este, a partir de uma 
complexa interacção com a superfície do mar, dá origem às ondas [2]. A transferência de 
energia do vento para a água é feita na forma de energia potencial (massa de água acima 
ou abaixo do nível médio das águas do mar) e energia cinética (movimento de partículas). 
A quantidade de energia transferida é dependente da velocidade do vento, do tempo que 
este sopra e do comprimento sobre a superfície do mar. Uma onda, quando formada, pode 
viajar milhares de quilómetros com ínfimas perdas energéticas. O nível da energia das 
ondas é expresso em potência por unidade de comprimento por frente de onda [2]. 

A previsibilidade, consistência, e densidade energética (a maior das energias renováveis 
[3]) desta fonte são vantagens importantes. Para este recurso em zonas de mar alto, 
valores típicos anuais de energia transportada por onda rondam os 20 a 70 kW por metro 
de frente de onda (Figura 1.1) [4]. Globalmente, admite-se que ronda os 2000 e 4000 
TW.h anuais, sendo equiparável à energia eléctrica média anual consumida mundialmente 
[4, 5]. No caso de Portugal, estes valores rondam os 21 GW, disponibilizando-se 16 GW 
no continente e 6 GW para as Regiões Autónomas [4]. Sendo este um país com uma 
extensa linha de costa, onde o consumo é superior nesses locais, o recurso disponibilizado 
pelas ondas do mar pode tornar-se fundamental para o fornecimento energético do país, 
sendo indispensável para a independência energética do exterior.  

 

 

Figura 1.1 - Distribuição do potencial mundial das ondas em kW/m de frente de onda [3] 

 

O desafio tecnológico proposto por esta fonte de energia tem dado origem a uma grande 
diversidade de sistemas de conversão da energia das ondas. A sua absorção é um processo 
hidrodinâmico de grande dificuldade, onde fenómenos complexos de difracção e radiação 
das ondas tomam lugar. Os aspectos mais importantes são [1]: 

• Irregularidade da amplitude, fase e direcção das ondas, que geram dificuldades na 
obtenção da máxima eficiência de um dispositivo, considerando a enorme gama 
de frequências de excitação (variabilidade temporal e espacial do recurso); 

• Elevada carga estrutural em condições climatéricas extremas; 
• Transformação de baixas frequências de agitação em energia eléctrica;  
• Ambiente corrosivo e hostil do oceano – elevada manutenção dos dispositivos; 

Factores sociais e ambientais no desenvolvimento destes dispositivos devem ser 
considerados: 
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• Aparência visual e ruído (específicas de cada dispositivo); 
• Redução da altura de onda pode ser uma forte consideração em alguns locais; 
• Habitat marinho; 
• Resíduos tóxicos; 
• Conflitos com outros utilizadores da zona marítima; 
• Instalação no local. 

Estes aspectos contribuem para a existência de inúmeras tecnologias capazes de 
transformar a energia das ondas em electricidade. Esta forma de extracção está longe de 
convergir numa tecnologia dominante, como é o caso da energia eólica. Sendo assim, 
coloca-se a seguinte questão: Qual será o dispositivo que irá reunir as capacidades 
tecnológicas e monetárias que marcam a diferença entre os demais? 

1.3 Simulação numérica 

Pretende-se com esta dissertação simular numericamente, utilizando o software comercial 
ANSYS FLUENT, a interacção entre um sistema de placa oscilante de conversão de 
energia das ondas e agitação marítima. Trata-se de um dispositivo composto por uma 
placa vertical totalmente submersa que roda em torno de um eixo horizontal existente na 
sua base, situada no fundo do mar. A zona de actuação para extracção da energia das 
ondas situa-se ao largo da costa em profundidades até 25 metros [6]. 

Os escoamentos de fluidos podem ser descritos pelas equações de Navier-Stokes. De 
modo a obter numericamente a sua solução aproximada, é necessário utilizar um método 
de discretização que transforma as equações diferenciais num sistema de equações 
algébricas. Estas são determinadas em pequenos domínios do espaço e tempo, obtendo-se 
assim a solução numérica. Quanto mais pequeno o domínio de discretização, mais 
próxima é a solução final da solução da equação diferencial. O software ANSYS 
FLUENT utiliza o método dos volumes finitos, a fim de resolver as equações de Navier-
Stokes do escoamento de fluido. 

1.4 Organização 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais. O seu planeamento conta 
com tópicos relativos ao estado da arte dos sistemas de conversão de energia das ondas, a 
teoria correspondente à propagação das ondas, ao movimento do corpo rígido e à 
simulação numérica num software comercial. 

No Capítulo 2 é analisado o estado da arte da tecnologia de conversão de energia das 
ondas. A sua classificação é revista e são dados a conhecer os principais sistemas e seu 
desenvolvimento. 

Antes de efectuar a simulação numérica é fundamental dar a conhecer os fundamentos 
físicos que regem o sistema proposto; o Capítulo 3 é dedicado à descrição do escoamento 
oscilatório regido pela Teoria Linear e o Capítulo 4 à formulação das equações empíricas 
do movimento do corpo rígido. Após a exposição dos princípios físicos, o Capítulo 5 
descreve o modelo numérico e apresenta os resultados obtidos. As conclusões finais e as 
perspectivas de trabalhos futuros são apresentadas no Capítulo 6. 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

4 

Esta dissertação foi efectuada no âmbito da cooperação da Unidade de Novas Tecnologias 
Energéticas do Departamento de Engenharia Mecânica e da Secção de Hidráulica, 
Recursos Hídricos e Ambiente do Departamento de Engenharia Civil. 
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2 Classificação e Descrição de Sistemas de Conversã o de Energia 
das Ondas 

2.1 Introdução 

A tecnologia de conversão da energia das ondas situa-se nos primeiros estágios de 
desenvolvimento, quando comparada com outras tecnologias de conversão de fontes de 
energia renovável. Estudos recentes identificaram cerca de 100 projectos de sistemas de 
conversão de energia das ondas [2, 11]. Verifica-se o aumento deste valor devido à 
investigação e desenvolvimento prestada a esta área pois, à medida que alguns sistemas 
são classificados de inviáveis, outros entram em sua substituição em maior número. Este 
estado de desenvolvimento dificulta o estabelecimento de uma classificação coerente que 
agrupe todos os sistemas desenvolvidos até hoje, detectando-se a falta de uma fronteira 
visível entre as categorias existentes.  

Apesar da dependência da energia das ondas de características do vento, trata-se de uma 
fonte bastante previsível. É possível prever as características das ondas que chegam à 
costa com dias de antecedência. Estas, quando formadas em alto mar, podem viajar 
milhares de quilómetros quase sem perdas de energia, começando a enfraquecer quando 
se aproximam da costa devido aos efeitos de atrito no fundo do mar. 

A variabilidade do recurso energético representa um grande desafio para os sistemas de 
conversão de energia das ondas. Têm de ter a capacidade de converter as oscilações 
provocadas pelas ondas num fluxo de energia constante, adaptando-se às suas variações 
energéticas que podem variar numa escala de horas ou minutos. 

Na literatura é possível encontrar critérios de classificação baseados nos seguintes 
aspectos: 

• Localização; 
• Princípio de funcionamento; 
• Dimensão e/ou orientação do dispositivo; 
• Métodos de extracção utilizados na conversão da energia das ondas. 

Este capítulo tem por objectivo enumerar alguns sistemas de aproveitamento das ondas 
como recurso energético. De início analisar-se-ão os critérios acima mencionados 
finalizando-se com a descrição de alguns dos mais importantes sistemas de conversão de 
energia das ondas. 
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2.2 Classificação dos sistemas de extracção 

 

2.2.1 Localização 

Este critério é utilizado na maioria das referências. Agrupam os sistemas do seguinte 
modo (Figura 2.1) [2, 4]: 

 
• Dispositivos costeiros (onshore ou shoreline); 
• Dispositivos próximos da costa (near-shore). Situados a dezenas de metros da 

linha de costa, no mar, em molhes ou em quebramares. Determinados sistemas 
podem estar sobre o fundo oceânico a profundidades na ordem dos 20 m; 

• Dispositivos oceânicos (offshore). Estão afastados da costa, sendo neste caso 
sistemas flutuantes. As profundidades envolvidas são superiores, onde a energia 
transportada pelas ondas é maior.  

Deve ter-se em consideração que o factor preponderante é a profundidade evidenciada a 
essa distância e não o valor da distância à costa em si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Classificação de dispositivos quanto à distância à linha de costa [12] 

 

Esta classificação considera dois elementos importantes na classificação de um 
dispositivo. Primeiro, tem em conta a facilidade de instalação / acesso ao dispositivo, e 
segundo, considera as diferentes fases energéticas que uma onda possui, desde a sua 
formação em alto mar, até à sua extinção na costa. 

 

2.2.2 Princípio de funcionamento 

Apesar de esta classificação ter vindo a ser utilizada com mais frequência, continua a 
existir um desacordo entre diversos autores relativamente às subclasses a considerar e à 
classificação de um dispositivo específico. Como se referiu anteriormente, esta divisão  
ocorre devido à diversidade de sistemas que hoje se podem encontrar; refere-se como 
exemplo relatório, [11], que apresenta uma compilação de cerca de 80 dispositivos. 
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Contudo, existem três concepções básicas de dispositivos utilizadas no aproveitamento da 
energia das ondas [2, 4, 7, 8]:  

• Coluna de água oscilante, CAO (OWC na notação inglesa); 
• Corpos Oscilantes de absorção pontual (Point Absorbers) ou progressivos 

(Surging devices) – Corpos activados pelas ondas (Wave Activated Bodies – 
WAB); 

• Dispositivos de galgamento. 

Quando um dispositivo do tipo CAO é descrito, a maioria das vezes é possível verificar 
uma referência à sua localização; embora o princípio de funcionamento seja igual existem 
grandes diferenças entre as CAO onshore/nearshore e offshore. Este é um exemplo claro 
da falta de informação que esta divisão acarreta, sendo necessário adicionar um adjectivo 
referente à localização (ponto 2.2.1) [2, 4, 7]. 

 

2.2.3 Dimensão e/ou orientação do dispositivo 

Esta classificação pretende descrever o princípio de operação e a geometria do 
dispositivo, representado na Figura 2.2 [2, 4, 7]: 

• Absorvedores pontuais (Point absorbers); 
• Atenuadores (Atennuators);  
• Terminadores (Terminators). 

 

Figura 2.2 - Escala e esquema de orientação, adaptado de [15] 

 

Os absorvedores pontuais (PA), são dispositivos de pequenas dimensões quando 
comparados com o comprimento das ondas incidentes para as quais foram projectados. 

Atenuadores e terminadores são dispositivos que têm o seu tamanho de acordo com a 
ordem de grandeza do comprimento de onda para o qual foram projectados. A grande 
diferença entre os dois, está na sua posição relativamente à agitação a que estão sujeitos. 
Os atenuadores estão alinhados com a frente de onda enquanto a posição dominante dos 
terminadores é perpendicular à onda.  
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Qualquer dispositivo onshore pode ser classificado como terminador [4]. 

 

2.2.4 Métodos de extracção de energia 

Esta classificação divide os dispositivos a partir do método que é utilizado para converter 
o movimento oscilatório do sistema causado pela agitação, em energia eléctrica que 
posteriormente será fornecida à rede. Na literatura é comum encontrar referência à 
notação inglesa – PTO, de Power Take-Off.  

O objectivo final desta tecnologia é o fornecimento de electricidade à rede, sendo um dos 
seus grandes desafios a transferência de um movimento linear ou rotativo ao gerador 
considerando a aleatoriedade do recurso; outro é suportar a potência que a onda 
transporta, que, em tempestades chega a ser cerca de 1 MW/m [4]. 

Em seguida é feita uma breve descrição dos métodos PTO existentes.  

 

a) Turbinas a ar 

Estas turbinas são utilizadas nos sistemas de coluna de água oscilante. As mais comuns 
são as turbinas Wells, de Impulso e as Denniss-Auld. Estas convertem a energia 
pneumática obtida a partir do escoamento de ar em energia mecânica de rotação. São 
turbinas auto-rectificadoras, o seu sentido de rotação é indiferente da direcção do 
escoamento de ar. Esta propriedade permite o seu funcionamento numa gama de caudais 
mais elevada. Apesar da importância deste factor, tendo em consideração a variabilidade 
do recurso, as turbinas apresentam baixos rendimentos. A utilização de turbinas 
convencionais de rendimentos mais elevados, em que o escoamento de ar é controlado 
por válvulas está a ser estudada [13]. 

 

b) Turbinas hidráulicas 

Estas são utilizadas nos sistemas de galgamento ou em conjunto com sistemas de 
bombagem de água, onde é necessário converter a energia potencial ou cinética 
transportada pela água do mar, em energia mecânica. Refere-se que são dois métodos 
completamente distintos de conversão apesar de ambos utilizarem uma turbina hidráulica. 

As turbinas de baixa queda (apenas 3 a 4 metros de altura entre o nível médio da água do 
mar e a turbina) utilizadas nos dispositivos de galgamento, são na maioria dos casos 
turbinas Kaplan. Estas são as indicadas para este tipo de aplicação pois o ângulo de passo 
das pás varia de modo a adaptar-se ao caudal em jogo, aumentando a eficiência e 
contribuindo para uma utilização em gamas de caudais mais alargados. 

Turbinas de grande queda, normalmente turbinas Pelton, são utilizadas em alguns dos 
sistemas que geram energia a partir do princípio de bombagem de água, em alternativa 
aos motores hidráulicos, com a vantagem de utilizarem a água do mar, em vez de óleo 
hidráulico. O fluxo de água a elevada pressão pode ser regulado por uma agulha [4]. 
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c) Geradores lineares  

Este tipo de gerador utiliza um sistema de translação para a produção de energia eléctrica, 
em vez de um rotor. Assim, um dispositivo move-se na vertical em vez de rodar. A 
vantagem deste tipo de gerador é a conversão directa da energia das ondas em energia 
eléctrica. Não é necessário um sistema mecânico anterior à conversão de modo a 
converter o movimento linear das ondas em energia eléctrica. Possui menos partes móveis 
e é mais eficiente que um sistema hidráulico. No entanto esta opção é mais dispendiosa 
pois é necessário que este seja específico para o CEO [8, 15]. 

Os tipos existentes de geradores lineares são [8]: 

• Campo magnético permanente síncrono; 
• De indução; 
• Relutância comutada; 
• Campo magnético permanente de fluxo transverso; 
• Campo magnético permanente de fluxo longitudinal. 

 

d) Gerador magnetohidrodinâmico (MHD) 

O gerador magnetohidrodinâmico é um conversor directo de energia mecânica em energia 
eléctrica. O seu funcionamento baseia-se no facto de a água do mar ser condutora de 
electricidade sob a acção de um forte campo magnético [8]. O movimento do corpo 
provocado pelas ondas é transferido por um veio que força a passagem do fluido num 
sistema de tubos. Um grupo de electroímanes gera um campo magnético perpendicular ao 
escoamento da água. Este estimula a corrente eléctrica na água do mar que é absorvida 
por eléctrodos dispostos no tubo. Este método é altamente apelativo pois não possui 
partes móveis [26]. 

 

e) Sistema Hidráulico 

É o sistema mais utilizado nos sistemas de conversão de energia das ondas. Consiste num 
pistão, bomba hidráulica e motor hidráulico, Figura 2.3. O movimento linear da onda 
actua o pistão movendo-o verticalmente, pressurizando um fluido hidráulico como água 
ou óleo, passando de seguida por uma bomba que alimenta o motor hidráulico. Por último 
este motor cria o movimento de rotação necessário à produção de energia eléctrica a partir 
do gerador. 

 

 

 

 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Sistema WEC – PTO 

 

As desvantagens associadas a este método são relativas à baixa eficiência em comparação 
aos geradores lineares e aos MHD, à produção indirecta de energia eléctrica, às perdas 
ocorridas durante a bombagem e nas engrenagens do motor que por sua vez está 
associada ao número de partes móveis. Outras dificuldades podem ser enumeradas, como 
os acessos ao sistema, nos dispositivos em alto mar. 

Como vantagens destacam-se a sua resistência e rentabilidade. São sistemas menos 
dispendiosos e a tecnologia é bastante conhecida. 

 

2.2.5 Classificação alternativa 

Uma classificação alternativa às expostas nesta secção está relacionada com o estado de 
desenvolvimento do dispositivo e não pelo modo de operação. Assim, são tomadas 
considerações relativas ao tempo e fase de desenvolvimento, assim como os custos 
associados. Nesta divisão um dispositivo pode ser dividido em três categorias que podem 
ter características comuns entre elas [15]: 

• Primeira geração; 
• Segunda geração; 
• Terceira geração. 

De primeira geração são sistemas CAO onshore ou nearshore que foram desenvolvidos 
para a obtenção da energia das ondas, que já se encontram nas últimas fases de 
desenvolvimento, em fase de testes ou a fornecer energia eléctrica à rede. O domínio 
desta tecnologia está relacionado com a capacidade de construção das suas infra-
estruturas e sistemas de extracção de energia a partir de tecnologias convencionais. 

De segunda geração são os dispositivos flutuantes dimensionados para funcionar numa 
grande variedade de locais que possuem grande quantidade de energia disponível, 
offshore ou nearshore, a profundidades de 30 a 100 metros.  

Para finalizar, na fase dos sistemas de terceira geração estão os sistemas offshore de larga 
escala, tanto em dimensão como em potência disponível. De referir, que a potência 
disponível, pode contemplar um ou uma rede de dispositivos, de acordo com a sua 
dimensão. Neste caso podem ser considerados de terceira geração os sistemas do tipo PA 
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de pequena dimensão, cuja energia é fornecida por uma série de dispositivos. Nesta 
classificação são também englobados os sistemas atenuadores e terminadores de grande 
dimensão. 

 

2.3 Descrição dos sistemas (modo de funcionamento) 

 

Sendo as classificações descritas em 2.2 insuficientes do ponto de vista técnico quando 
aplicadas isoladamente, nesta secção adopta-se o método descrito por Falcão [2]. Este 
associa algumas das classificações anteriormente referidas, adicionando informação 
respeitante ao movimento do dispositivo e localização na coluna de água. Um sistema é 
assim descrito de forma lógica e coerente, individualizando-o de outros, Figura 2.4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Classificação de alguns CEO, adaptado de [2] 

 

2.3.1 Coluna de água oscilante (CAO) 

Os sistemas CAO consistem em estruturas ocas parcialmente submersas, que se 
encontram abertas para o mar abaixo da superfície livre. Dividem-se nos seguintes 
componentes básicos: câmara, turbina e gerador, Figura 2.5. À medida que as ondas 
atingem as imediações da câmara e se propagam para o seu interior, a superfície livre 
interior oscila verticalmente, comprimindo na fase de subida ou expandindo na fase de 
descida o seu ar interior. Este é expelido ou sugado a partir do orifício da turbina, sendo o 
grupo turbina/gerador, o responsável pela geração de energia eléctrica. De modo a 
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aumentar o rendimento do sistema, são normalmente utilizadas turbinas bidireccionais 
(mantêm o mesmo sentido de rotação, independentemente do sentido do escoamento) 
para a produção de electricidade [13].  

 

 

Figura 2.5 - Coluna de água oscilante, LIMPET [18] 

 

A CAO é a tecnologia mais investigada até à data. Existem vários protótipos instalados 
em vários países: de eixo vertical (1985, Toftstalen – Noruega; 1990, Trivandrum – 
Índia), eixo horizontal (1999, Pico – Portugal; 2000, Limpet - Escócia; 2005, Port 
Kembala – Australia) [13]. 

Estes sistemas podem ser encontrados onshore ou nearshore. Os primeiros têm a 
vantagem de serem de fácil instalação, manutenção, e não requerem amarrações como os 
dispositivos instalados ao largo da costa. Os próximos da costa estão localizados em 
zonas onde a energia da agitação é superior, pois é menos afectada por fenómenos de 
atrito. 

 

2.3.1.1. Estrutura fixa   

As CAO instaladas na costa, ou próximas desta, têm a vantagem de serem de fácil 
instalação, manutenção, e não requerem amarrações como os sistemas instalados em alto 
mar. Os exemplos descritos de seguida são de sistemas onshore – Limpet e Pico, no 
entanto outras centrais de coluna de água oscilante são instaladas em quebramares, sendo 
que estas têm a vantagem de estarem localizadas em zonas de maior densidade energética 
com a conveniência de acessos mais facilitados pelo molhe. Exemplos destas centrais são 
a de Sakata no Japão e Mutriku, no País Basco, Espanha [16, 17].  

 

a) CAO Limpet 

A central Limpet foi desenvolvida por uma empresa escocesa WaveGen, agora subsidiária 
da Voith Hydro [18]. Localizada no Reino Unido, e operacional desde Novembro de 
2000, foi a primeira central a produzir energia eléctrica à escala comercial. A turbina 
Wells que a constitui está acoplada a um gerador com 500 kW de potência nominal, 
produzindo assim energia suficiente para 400 habitações [4, 8].  
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b) Central piloto europeia da Ilha do Pico – Central do Pico 

A central do Pico foi concebida inicialmente para satisfazer dois propósitos: deveria ser 
usada como instrumento para investigação e desenvolvimento que permitiria efectuar 
testes a grande escala. Segundo, esperava-se que fornecesse uma considerável quantidade 
da energia total consumida localmente [14].  

A potência da central é de 400 kW. Refere-se que foi a primeira central (ou dispositivo) 
de conversão de energia das ondas a introduzir electricidade na rede eléctrica. 

Este projecto foi desenvolvido por entidades portuguesas e estrangeiras, destacando-se o 
IST, INETI, EDP, Efacec, Queen’s University of Belfast (Reino Unido) e a University 
College Cork (Irlanda) [4]. 

Esta central esteve em funcionamento, apesar das sucessivas paragens, entre 1999 e 2001, 
devido a deficiências do equipamento mecânico auxiliar. No entanto, está em curso a 
recuperação desta central [4]. 

 

2.3.1.2 Estrutura flutuante 

Estas CAO são estruturas flutuantes situadas em locais onde a energia transportada pelas 
ondas é superior. Podem localizar-se perto da costa ou em alto mar. 

 

a) Oceanlinx 

Oceanlinx, uma empresa Australiana, concebeu um novo tipo de central de CAO. Este 
sistema para instalação ao largo da costa (nearshore), utiliza uma parede parabólica que 
tem a propriedade de concentrar as ondas incidentes. Encontra-se instalada ao largo da 
costa de Port Kembala, uma localidade Australiana, desde Fevereiro de 2010, a terceira 
geração deste dispositivo. Esta central CAO tem 300 kW de potência nominal, e fornece 
energia eléctrica à rede local, Figura 2.6 [4, 8, 19]. 

 

 

Figura 2.6 - Central CAO de 300 kW instalada ao largo da costa de Port Kembala, Austrália [19] 

 

A turbina utilizada neste aproveitamento é do tipo Denniss-Auld, com um ângulo de passo 
variável nas pás, de modo a obter menores velocidades de rotação e maior binário. O 
ângulo de passo varia de acordo com as propriedades das ondas incidentes no dispositivo, 
como a altura de onda e período, detectados a partir de transdutores instalados no sistema 
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e ligados a um controlador. Isto aumenta a eficiência e a fiabilidade reduzindo as 
necessidades de manutenção [8]. 

 

b) Mighty Whale 

Desenvolvido no Centro Tecnológico de Ciências Marítimas do Japão (JAMSTEC), 
esteve em operação entre 1998 e 2002 na baía de Gokasho [4, 20].  

Trata-se de um dispositivo flutuante com cerca de 4400 toneladas equipado com três 
câmaras-de-ar; previa-se uma capacidade de produção máxima de 110 kW. No entanto o 
dispositivo demonstrou uma baixa eficiência, o que contribuiu para a paragem da 
operação do mesmo antes do previsto [4]. 

 

 2.3.2 Corpos oscilantes  

Existe uma grande variedade de sistemas regidos por este método. O design básico de um 
PA envolve um corpo flutuante ou totalmente submerso em que as características 
hidrodinâmicas e de massa são definidas para o corpo de modo a entrar em ressonância 
com as ondas, sendo que a sua capacidade de extracção de energia depende da sua 
dimensão. Alguns sistemas exploram os regimes de maior densidade energética 
localizados mais longe da costa. Estes dispositivos acarretam um desafio tecnológico 
mais elevado. O seu desenvolvimento enfrenta obstáculos como o acesso à manutenção 
dos dispositivos, transferência para terra da energia eléctrica produzida e sistemas de 
amarração. 

Referiu-se o funcionamento básico de um PA, no entanto existem vários dispositivos 
regidos por este método de funcionamento. De seguida descrevem-se sistemas de 
conversão de energia das ondas deste tipo. 

  

2.3.2.1 Flutuantes 

 

Translação 
 

a) AquaBuOY  

Este sistema é composto por quatro componentes principais: o flutuador, o tubo de 
aceleração, as mangueiras-bomba e um disco-pistão. O flutuador localiza-se à superfície, 
ligado ao tubo de aceleração vertical, cheio de água do mar e aberto nas duas 
extremidades. No seu interior encontram-se duas mangueiras e um disco pistão. Uma 
mangueira está fixa à parte superior do tubo estendendo-se até metade do seu 
comprimento, onde se localiza o disco-pistão quando o flutuador está em repouso. A 
outra mangueira está suspensa no disco, até à extremidade inferior do tubo onde está fixa, 
Figura 2.7 [12, 21].  

 



 

O flutuador move-se sob acção das ondas e movimenta verticalmente o tubo de 
aceleração. Como este é aberto dos dois lados o disco pistão no seu interior oferece 
resistência ao movimento da água no seu interior. Como consequência, devido a este 
movimento as mangueiras de borracha reforçadas a aço são esticadas e comprimidas 
alterando o seu volume interno bombando fluido
mangueiras a alta pressão, ac
electricidade [22]. Esta é
sistema está preparado para produzir 

 

b) IPS Buoy e Sloped IPS Buoy 

O sistema IPS Buoy é um sistema mais simples com uma estrutura semelhante ao 
AquaBuOY. À medida que as ondas fazem oscilar verticalmente o flutuador A, o tubo de 
aceleração, que é aberto nas duas extremidades, move
coluna de água no seu interior. Esta faz com que o pistão C se mova juntamente com a 
coluna de água, relativamente ao tubo de aceleração. Este movim
mecânica ou hidraulicamente transformado num movimento de rotação que acciona o 
gerador D, Figura 2.8 [23].

 

 

                                        Legenda:

      A 

       B 

       C 

       D 

 

 

Figura
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Figura 2.7 - AquaBuOY [21] 

se sob acção das ondas e movimenta verticalmente o tubo de 
aceleração. Como este é aberto dos dois lados o disco pistão no seu interior oferece 

vimento da água no seu interior. Como consequência, devido a este 
movimento as mangueiras de borracha reforçadas a aço são esticadas e comprimidas 

u volume interno bombando fluido. Assim, o fluido no interior das 
mangueiras a alta pressão, acciona um grupo turbina Pelton - gerador, produzindo 

Esta é transportada para terra a partir de um cabo submarino. Este 
sistema está preparado para produzir cerca de 250 kW de energia útil [10

IPS Buoy e Sloped IPS Buoy  

é um sistema mais simples com uma estrutura semelhante ao 
. À medida que as ondas fazem oscilar verticalmente o flutuador A, o tubo de 

aceleração, que é aberto nas duas extremidades, move-se verticalmente relativamente à 
interior. Esta faz com que o pistão C se mova juntamente com a 

coluna de água, relativamente ao tubo de aceleração. Este movimento de bombagem é 
ou hidraulicamente transformado num movimento de rotação que acciona o 

]. 

Legenda: 

A – Flutuador; 

B – Tubo de aceleração; 

C – Pistão; 

D – Gerador; 

 

 

Figura 2.8 - Sistema IPS Buoy e legenda [23] 
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se sob acção das ondas e movimenta verticalmente o tubo de 
aceleração. Como este é aberto dos dois lados o disco pistão no seu interior oferece 

vimento da água no seu interior. Como consequência, devido a este 
movimento as mangueiras de borracha reforçadas a aço são esticadas e comprimidas 

o fluido no interior das 
gerador, produzindo 

transportada para terra a partir de um cabo submarino. Este 
10]. 

é um sistema mais simples com uma estrutura semelhante ao 
. À medida que as ondas fazem oscilar verticalmente o flutuador A, o tubo de 

se verticalmente relativamente à 
interior. Esta faz com que o pistão C se mova juntamente com a 

ento de bombagem é 
ou hidraulicamente transformado num movimento de rotação que acciona o 
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Como o nome indica, o Sloped IPS BuOY é um dispositivo inclinado em vez de ser 
vertical como os sistemas AquaBuOY e o IPS Buoy. Sendo uma estrutura semi-submersa 
inclinada, oferece uma grande resistência a movimentos puramente verticais ou 
horizontais. Os grandes deslocamentos apenas são permitidos na direcção correspondente 
ao seu plano inclinado. O pistão oferece resistência ao movimento relativo fazendo actuar 
os sistemas hidráulicos que bombeiam óleo para um motor que por sua vez actua um 
gerador, Figura 2.9 [24].  

 

 

Figura 2.9 - Sistema Sloped IPS Buoy [24] 

 

 

c) WaveBob 

Este sistema consiste num flutuador interligado por veios a um corpo submerso. O 
deslocamento relativo entre os dois corpos criado pelo movimento oscilatório das ondas é 
responsável pela geração de energia eléctrica. Este dispositivo tem a possibilidade de se 
adaptar automaticamente às condições do mar. Assim a potência útil a ser fornecida à 
rede é maximizada [8]. 

A principal vantagem deste dispositivo é a sua adaptação automática às condições do mar, 
maximizando a potência útil a ser fornecida à rede, Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Sistema WaveBob [25] 
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d) FO3 

O FO3 é um sistema da classe dos absorvedores multi-pontuais que tem por base uma 
plataforma com uma estrutura semelhante à de uma plataforma petrolífera, no entanto em 
vez do seu material de construção predominante ser o aço, é constituída por um material 
compósito ultra leve. Esta é usada como suporte para uma rede de corpos flutuantes de 
forma oval. Assim a energia das ondas é convertida pelo método tradicional dos corpos 
flutuantes, sendo deste modo a energia obtida a partir de um sistema hidráulico. Espera-se 
que um modelo deste sistema à escala real, com uma onda de período de 9 segundos e 
uma altura de 6 metros, produza cerca de 2,52 MW, Figura 2.11 [9, 27]. 

 

 

Figura 2.11 - Sistema FO3 [27] 

 

e) Wave Star Energy 

 

O Wave Star Energy ou Centipede é um absorvedor multi-pontual constituído por um 
determinado número de bóias parcialmente submersas colocadas numa ponte 
perpendicular à frente de onda. Assim, a energia transportada pela onda é absorvida de 
forma contínua. Cada flutuador está colocado na base de um cilindro hidráulico. É 
responsável por activar a transmissão mecânica, comum a todos os cilindros, 
impulsionando um motor hidráulico que está ligado a um gerador, produzindo 
electricidade, Figura 2.12.  

 

Figura 2.12 - Sistema Wave Star Energy [28] 
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Existe um protótipo à escala 1:10 em fase de testes desde 2006 em Nissum Bredning, na 
Dinamarca. Este tem uma ponte de 24 metros de comprimento e possui cerca de 40 bóias, 
cada uma com 1 metro de diâmetro, acopladas a um gerador de 5,5 kW. Este sistema 
piloto é capaz de produzir electricidade com ondas de altura a partir de 10 cm. Está em 
construção uma máquina de 500 kW com 70 metros e 20 bóias para dar início à 
comercialização deste sistema em 2011/12 [8, 28]. 

 

Rotação 
 

a) Pelamis 

Trata-se de um dispositivo offshore do tipo progressivo composto por vários cilindros 
horizontais ligados entre si por articulações. Os dispositivos progressivos, outro tipo de 
PA, são sistemas alongados com uma dimensão longitudinal da ordem de grandeza do 
comprimento de onda e estão dispostos no sentido de propagação da onda. O movimento 
oscilatório provocado pela agitação é resistido por cilindros hidráulicos que bombeiam 
óleo a alta pressão para motores hidráulicos que, por sua vez, accionam os geradores. A 
electricidade produzida é transportada para terra através de cabos submersos, Figura 2.13 
[29]. 

 

 

Figura 2.13 - Sistema Pelamis [30] 

 

b) SEAREV 

Dispositivo oceânico parcialmente flutuante que utiliza o princípio de oscilação de 
massas para conversão da energia das ondas em electricidade. O movimento relativo de 
um cilindro de grandes dimensões actua um sistema hidráulico que posteriormente activa 
um gerador eléctrico. Sendo o centro de gravidade da massa móvel diferente do 
dispositivo, este sistema tem um funcionamento pendular [31]. 

 

2.3.2.2 Submersos 

 

Rotação 
 
a) Treefinder Ocean Wave Energy Converter 
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Este sistema é composto por um conjunto de turbinas Savonius, horizontais, dispostas 
paralelamente de modo a formar um plano situado imediatamente abaixo da superfície 
livre da água, Figura 2.14. A energia transportada pela onda é sucessivamente absorvida 
pelas turbinas. As pás dos rotores são flexíveis de modo a diminuir a projecção da 
superfície que se opõe ao escoamento quando se deslocam em sentido contrário a este, 
aumentando dessa forma o rendimento [32].   

 

Figura 2.14 - Treefinder OWEC, princípio de funcionamento [33]  

 

a) WaveRoller 

Este sistema é uma placa vertical totalmente submersa que roda em torno de um eixo 
horizontal existente na sua base. Aproveita a componente horizontal da velocidade 
associada às ondas existentes a baixas profundidades (cerca de 20 metros); é nesta 
situação que a trajectória de uma partícula excitada pela onda tende a achatar-se e a ficar 
elíptica, Figura 2.15 [34, 35]. A largura da placa é limitada devido à incoerência das 
ondas ao longo do eixo de rotação da placa. Um grande comprimento da mesma levaria a 
uma redução da sua performance, juntamente com questões estruturais e de instalação 
[44]. Assim, o movimento oscilatório da placa converte a energia cinética transportada 
pela onda em electricidade, por meio de um sistema hidráulico fechado, no caso de se 
utilizar óleo como fluido de transferência de energia, ou aberto no caso de se utilizar água 
do mar. Posteriormente este sistema hidráulico accionará geradores convencionais [6]. 

 

 

Figura 2.15 - WaveRoller, princípio de funcionamento [6] 

 

Este sistema tem a capacidade de poder ser interligado em módulos, sendo possível a 
disposição de vários componentes na mesma zona de exploração, Figura 2.16 [6]. Assim, 
a produção de electricidade pode continuar mesmo ocorrendo a manutenção de algum 
módulo. 
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Figura 2.16 - Módulo 300 kW, Protótipo WaveRoller [6] 

 

Os primeiros testes efectuados ao sistema WaveRoller iniciaram-se em 1999 e foram 
efectuados em Porkkala, no sul da Finlândia. Na Figura 2.17, à esquerda, observa-se o 
protótipo de 2003 utilizado para testes de sobrevivência, captura de energia e design. Na 
mesma figura, a meio e à direita, encontram-se os protótipos de 2004 utilizados em testes 
laboratoriais na Helsinki University of Technology [36]. 

 

 

Figura 2.17 - Diferentes fases de desenvolvimento do projecto WaveRoller. Protótipo de 2003 (à 

esquerda), protótipos de 2004 (a meio e à direita) [36] 

 

Na Figura 2.18 à esquerda, está representado o protótipo de 2005 testado em Orkney, 
Reino Unido: à direita, protótipo testado no ano 2007 em Peniche, Portugal. Foram 
efectuados testes de previsão da extracção de energia em diferentes condições marítimas 
[36]. 

 

Figura 2.18 - Diferentes fases de desenvolvimento do projecto WaveRoller. Protótipo de 2005 (à 

esquerda); protótipo 2007 (à direita) [36] 
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b) BioWave  

Este sistema é constituído por pás de pequenas dimensões que se estendem desde a base 
até à superfície da água. O BioWave foi inspirado no movimento característico das algas 
marinhas na presença da agitação. Esta é a principal diferença relativamente ao 
WaveRoller que se movimenta em fase com a agitação. O movimento oscilatório das pás 
actua directamente num gerador linear situado na base [37].  

 

c) Oyster 

O sistema Oyster é um sistema com aplicação em águas pouco profundas, 10 a 12 m. 
Consiste numa placa oscilatória parcialmente submersa mas montada no fundo do mar 
equipada com pistões hidráulicos. A agitação activa o oscilador, bombando água do mar a 
alta pressão para tubos submersos em direcção à costa onde se dá a conversão em 
electricidade, usando geradores convencionais [38].  

 

 

Figura 2.19 - Sistema Oyster [38] 

  

Translação 
 

a) Archimedes Wave Swing 

Este sistema da classe dos corpos flutuantes é um dispositivo cilíndrico de absorção 
pontual totalmente submerso com um diâmetro entre os 10 e 15 metros. É formado por 
dois cilindros ocos, colocados um sobre o outro, no interior dos quais existe ar 
pressurizado se que equilibra de tal forma que, na ausência de ondas, a pressão do ar 
produz uma força ascendente sobre o cilindro flutuador que equilibra o seu peso e a força 
resultante da pressão hidrostática produzida pela água exterior. Com a passagem da onda 
a pressão exterior ao dispositivo varia, sendo mais alta na crista das ondas e menor nas 
cavas, produzindo um movimento oscilatório vertical do flutuador relativamente à base 
[4, 10]. O movimento do flutuador é utilizado para accionar sistemas hidráulicos que por 
sua vez accionam um gerador eléctrico linear. A energia é transportada a partir de um 
cabo submarino para uma estação em terra, Figura 2.20 [39]. 
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Figura 2.20 - Archimedes Wave Swing na costa Portuguesa [39] 

 

b) CETO 

O sistema CETO é baseado na bombagem de água do mar a alta pressão (64 bar) para 
uma turbina Pelton localizada na costa. Este sistema utiliza bóias totalmente submersas a 
profundidades de 20 a 50 metros. A componente vertical das ondas é responsável pelo 
movimento da bóia, actuando o cilindro hidráulico. Assim a água do mar é bombada para 
a turbina Pelton acoplada a um gerador eléctrico. A capacidade de produção de elevados 
volumes de água do mar a alta pressão, possibilita a introdução de um sistema de osmose 
reversa com a finalidade de obtenção de água pura [40, 8]. 

 

2.3.3 Dispositvos de galgamento 

O funcionamento dos dispositivos de galgamento é semelhante ao de uma barragem. 
Possui reservatórios que são cheios com a água das ondas cuja altura ultrapassa a 
distância entre o nível médio da água do mar e a entrada no reservatório. Então, a água é 
escoada para um convergente, com a ajuda da gravidade de volta ao oceano. A energia 
potencial que a água possui é convertida por um conjunto turbina hidráulica – gerador em 
energia eléctrica.   

 

2.3.3.1 Estrutura fixa 

  
a) Sea Wave Slot-Cone Generator (SSG)  

Baseado no princípio de galgamento das ondas, este sistema onshore, utiliza câmaras 
sobrepostas de modo a captar a água do mar a diferentes alturas. Após a sua recolha é 
direccionada para uma turbina que converte a energia potencial da água em energia 
mecânica que acciona um gerador, produzindo electricidade. A quantidade de potência 
obtida depende da altura a que estão posicionados os reservatórios relativamente ao nível 
médio da água do mar, Figura 2.21 [8, 41]. 

 



Figura 2.21 

 

 2.3.3.2 Estrutura flutuante

 

a) Wave Dragon 

O Wave Dragon é um dispositivo flutuante para aplicação 
funcionamento consiste na acumulação de água num reservatório sobrelevado 
relativamente ao nível médio da água do mar. 
Kaplan [10, 42] de baixa queda que acc
deve-se ao facto do sistema possuir um conjunto de reflectores que focam as ondas 
incidentes para uma rampa que direcciona a água para o reservatório

 

 

 

 

 

b) WavePlane 

Este sistema pode ser aplicado na linha de costa ou em alto mar. 
de V recebe as ondas e conduz a massa de água 
diferentes alturas, contribuindo para a energia ser absorvida com maior eficiência, 
direccionando-a para o canal da turbina. 
possuem umas lamelas inclinadas que encami
imprimindo um movimento rotativo à água
A potência prevista para este dispositivo é de 
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 - SSG, vista de corte dos reservatórios sobrepostos [41]

Estrutura flutuante 

dispositivo flutuante para aplicação offshore
funcionamento consiste na acumulação de água num reservatório sobrelevado 
relativamente ao nível médio da água do mar. Esta atravessa uma ou mais turbinas 

] de baixa queda que accionam o gerador eléctrico. A acumulação de água 
sistema possuir um conjunto de reflectores que focam as ondas 

incidentes para uma rampa que direcciona a água para o reservatório, Figura 2.22

Figura 2.22 – Sistema Wave Dragon [10] 

Este sistema pode ser aplicado na linha de costa ou em alto mar. Uma estrutura em forma 
recebe as ondas e conduz a massa de água para o reservatório. A água é recolhida a 

tes alturas, contribuindo para a energia ser absorvida com maior eficiência, 
para o canal da turbina. Os diferentes estágios de recolha da água do mar 

possuem umas lamelas inclinadas que encaminham a água para o reservatório,
movimento rotativo à água. Posteriormente a água é descarregada no mar. 

A potência prevista para este dispositivo é de 200 kW, Figura 2.23 [43].

Figura 2.23 – Sistema WavePlane [43] 
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SSG, vista de corte dos reservatórios sobrepostos [41] 

offshore. O princípio de 
funcionamento consiste na acumulação de água num reservatório sobrelevado 

Esta atravessa uma ou mais turbinas 
ionam o gerador eléctrico. A acumulação de água 

sistema possuir um conjunto de reflectores que focam as ondas 
, Figura 2.22. 

Uma estrutura em forma 
reservatório. A água é recolhida a 

tes alturas, contribuindo para a energia ser absorvida com maior eficiência, 
Os diferentes estágios de recolha da água do mar 

nham a água para o reservatório, 
. Posteriormente a água é descarregada no mar. 

]. 
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3 Teoria das Ondas  

 

3.1 Introdução 

O crescente desenvolvimento de estruturas oceânicas e costeiras, nomeadamente os 
sistemas de conversão de energia das ondas, é dependente das teorias existentes de 
modelação das ondas oceânicas. É fundamental estimar correctamente as solicitações a 
que os corpos ficam sujeitos, assim como o potencial energético da sua localização.  

Os modelos que descrevem o comportamento das ondas podem ser classificados de 
acordo com teorias de ondas regulares e irregulares. A teoria de ondas regulares admite 
ondas com comportamento bem definido e constante em cada período de tempo ou 
espaço. No caso das teorias irregulares as ondas são formadas pela soma de pequenas 
ondas regulares com altura e período diferentes. Este último caso não será abordado neste 
trabalho direccionando-se o leitor para referências que o descrevem extensivamente [45, 
47]. 

Diversas teorias foram formuladas para descrever as ondas oceânicas regulares. Entre as 
mais importantes destacam-se: Teoria Linear de Airy, Teoria Não-Linear de Stokes, 
Teoria Cnoidal, Teoria de Dean. De acordo com as características físicas da onda, é 
possível determinar através da Figura 3.1, a teoria que melhor a caracteriza. Na figura, 
dependendo da profundidade �, altura de onda �, período de onda L, estabelece-se qual a 
teoria mais indicada [50]. 

O objectivo deste capítulo é apresentar as características das ondas regidas pela Teoria de 
Airy. Numa primeira fase, descreve-se o conceito de onda e apresentam-se as 
simplificações necessárias à aplicação deste modelo. Depois, é feito um estudo da Teoria 
Linear com base na sua formulação e obtenção de soluções. Para finalizar, é referida a 
pressão induzida pelas ondas e energia transportada. 
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Figura 3.1 - Região de validade das diferentes teorias das ondas [50] 

 

3.2 Descrição das ondas oceânicas 

Para entender o conceito de onda é necessário diferenciar a noção de partícula e onda. A 
primeira sugere uma concentração de massa capaz de transportar energia. Por oposição, 
onda sugere uma distribuição de energia que ocupa o espaço por onde passa [53]. 

As ondas oceânicas necessitam de um meio físico para se propagar, são ondas mecânicas, 
regidas pelas leis de Newton. Estas resultam da acção de forças sobre o fluido, que 
perturbam o seu estado inicial, provocadas por agentes físicos como a acção dos ventos, 
perturbação de objectos, entre outros. Uma vez perturbado o meio, a propagação das 
ondas dá-se sob a acção de forças gravíticas e da tensão superficial [53]. 

De uma forma geral as ondas são caracterizadas pelos seguintes elementos [12], Figura 
3.2: 

• Crista: ponto mais alto da onda; 
• Cava: ponto mais baixo da onda; 
• Comprimento de onda L: distância entre dois pontos desfasados 360°; 
• Período T: intervalo de tempo que a onda demora a percorrer uma distância igual 

ao seu comprimento; 
• Celeridade C: velocidade de propagação da onda numa dada profundidade; 
• Amplitude A: distância medida na vertical, entre uma crista ou uma cava, e o 

nível médio da água; 
• Altura de onda H: distância, medida na vertical, entre uma crista e uma cava 

sucessiva, ou vice-versa;  
• Número de onda #: 2D/O; 
• Frequência angular P: 2D/L; 
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• Fase ?: #3 –  P+. 
 
 

Figura 3.2 - Elementos caracterizadores de uma onda regular [12] 

 

3.3 Teoria Linear 

 

3.3.1 Introdução 

Proposta no século XIX por George Airy a Teoria Linear das Ondas ou Teoria de Airy, é 
a forma mais simples de representar uma onda gravítica. Considera que esta é sinusoidal e 
o seu movimento é puramente oscilatório. Por outras palavras, as partículas excitadas pela 
onda descrevem trajectórias fechadas, voltando à posição inicial após um período de 
tempo, designado por período da onda. Apesar de haver movimento das partículas, não 
existe transporte de massa em qualquer direcção. O principal requisito para que esta teoria 
seja aplicável refere-se à amplitude da onda; é necessário que seja pequena quando 
comparada com o comprimento de onda e profundidade em estudo [12, 45]. Apesar de ser 
o modelo mais simples representativo das ondas oceânicas, descreve eficazmente a 
propagação de ondas a grandes profundidades. 

Para o desenvolvimento da Teoria Linear, parte-se do princípio [12, 45]: 

• O fluido é incompressível, de densidade constante e não viscoso; 
• O corpo de fluido deve ser contínuo (por exemplo, sem bolhas de ar); 
• O efeito da tensão superficial é desprezável; 
• A pressão na superfície livre é uniforme e constante; 
• O efeito de Coriolis devido à rotação da terra é desprezável; 
• Não há perda de fluido na superfície e o fundo é impermeável; 
• O escoamento é irrotacional (as partículas não rodam em torno do seu eixo); 
• O fundo oceânico é horizontal e plano, sem descontinuidades (a velocidade 

vertical nesse ponto é nula); 
• Amplitude da onda é pequena em relação ao seu comprimento e profundidade; 
• O perfil de superfície da onda é de formato sinusoidal; 
• As ondas são planas com cristas e cavas bem definidas. 
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3.3.2 Equações de balanço e condições fronteira 

A teoria linear das ondas é baseada apenas em duas equações fundamentais e algumas 
condições fronteira simples. Quando estas são linearizadas, como solução obtêm-se ondas 
harmónicas que se propagam livremente. Para tal é necessário efectuar um balanço 
mássico e um balanço de momentos. Como o desenvolvimento destes balanços é 
semelhante e está descrito exaustivamente na literatura, faz-se referência à equação geral 
(3.1) do balanço de uma propriedade aleatória S que atravessa um volume de dimensões T3, T1, TU num referencial ortogonal 3, 1, U. A sua dedução pode ser consultada nas 
referências [45, 46].  

VSV+ W VSV3 -� W VSV1 - W VSVU -. � *                                                                                            X3.1\ 

em que - representa o vector velocidade de µ num determinado volume de controlo 
durante o intervalo de tempo T+, e S a produção de µ por unidade de tempo e volume. O 
primeiro termo de (3.1) representa a taxa de variação local de S; os três termos seguintes 
estão relacionados com o transporte e denominam-se por termos advectivos.  

 

Balanço Mássico 

Partindo do princípio μ �  ^ e substituindo em (3.1), obtém-se a equação de balanço 
mássico: 

V^V+ W V^V3 -� W V^V1 - W V^VU -. � *_                                                                                          X3.2\ 

Como referido no ponto 3.3.1, sendo a densidade do fluido constante (as derivadas de ρ 
são zero) e não havendo produção de água (*_  �  0). A equação (3.2) passa a ser 
chamada de equação da continuidade (equação linear relativamente à velocidade das 
partículas -�, - e -.): 

V-�V3 W V-V1 W V-.VU � 0                                                                                                                X3.3\ 

Balanço de Momentos 

Substituindo a propriedade µ de (3.1) pelo produto entre a velocidade das partículas - e a 
densidade do fluido em cada eixo do referencial ortogonal, μ �  ^-ab  �  X^-�, ^-, ^-.\, 
obtêm-se três equações de balanço dos momentos. Exemplificando para o eixo 3: 

VX^-�\V+ W VX^-�\V3 -� W VX^-�\V1 - W VX^-�\VU -. � ��                                                        X3.4\ 
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em que �� representa a força que actua no corpo por unidade de volume na direcção 3 do 
referencial. Simplificando (3.4) de acordo com os pressupostos da Teoria de Airy, 
retiram-se os termos não lineares da equação (termos advectivos), reduzindo-se assim: 

VX^-�\V+ � ��                                                                                                                                   X3.5\ 

Constata-se que única força actuante no volume de controlo é a força gravítica. A força 
horizontal �� deve-se ao gradiente de pressão V)/V3 no fluido, Figura 3.3. A força 
horizontal total no volume, é a diferença entre a força total que está a actuar no lado 
esquerdo menos a do lado direito, por unidade de volume: 

� V)V3 � ��                                                                                                                                       X3.6\ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Gradiente de pressões horizontal num volume a determinada profundidade 

 

Considerando o fluido incompressível e substituindo a equação (3.5) em (3.6): 

� 1̂ V)V3 � V-�V+                                                                                                                                X3.7\ 

O balanço de momentos correspondente no referencial ortogonal 3, 1, U, será: 

V-�V+ �  � 1̂ V)V3                                                                                                                          X3.8 �\ 

V-V+ �  � 1̂ V)V1 �  i                                                                                                                  X3.8 j\ 

V-.V+ �  � 1̂ V)VU                                                                                                                            X3.8 k\ 
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Condições fronteira 

De modo a obter as expressões para a velocidade de propagação da onda, é necessário 
resolver as equações determinadas anteriormente (continuidade e momento) para 
condições específicas na fronteira do sistema em estudo.  

As suas partículas não podem deixar a superfície do fluido: 

- � VAV+      )�l�     1 � 0                                                                                                          X3.9\ 

em que A representa a elevação da superfície, e y = 0 o nível médio das águas do mar.  

No fundo, a condição é de impermeabilidade: 

- � 0     )�l�     1 � ��                                                                                                       X3.10\ 

Para assegurar que a onda é livre (a sua progressão não foi criada por nenhum 
dispositivo) e sujeita apenas à gravidade, a condição fronteira dinâmica será: 

) � 0     )�l�     1 � 0                                                                                                             X3.11\ 

O processo de linearização de Airy consiste em desprezar os termos de ordem superior 
presentes nas equações das condições fronteira para, a partir daí, determinar a função 
potencial que satisfaça as condições resultantes. 

 

3.3.3 Função potencial 

De modo a deduzir as condições da teoria das ondas regulares é necessário que se 
verifique a conservação da massa em conjunto com a fronteira limitadora de uma dada 
região. 

As condições impostas no início deste capítulo dão a possibilidade de definir um 
potencial de velocidades, FX3, 1, U, +\. Define-se como a função para a qual a velocidade 
da partícula é igual à derivada espacial. Nas seguintes expressões, nab, representa o campo 
de velocidade, F, a função potencial e -�, -, -., as componentes da velocidade em 3, 1 
e U, respectivamente. 

nab � oF                                                                                                                                        X3.12\ 

-� � VFV3                                                                                                                                       X3.13\ 
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- � VFV1                                                                                                                                       X3.14\ 

-. � VFVU                                                                                                                                       X3.15\ 

Como o movimento das partículas é irrotacional, nas condições específicas da Teoria 
Linear, escreve-se a equação da continuidade (3.3) em função de ϕ: 
VrFV3r W VrFV1r W VrFVUr � srF � 0                                                                                              X3.16\ 
que é designada por equação de Laplace [45, 46].  

A resolução deste problema consiste na resolução do potencial de modo a verificar as 
condições fronteira iniciais 3.3.2 e equação (3.16). 

Como o fundo é plano e impermeável, não há perda de fluido: 

VFV1 � 0     )�l�     1 � ��                                                                                                       X3.17\ 

Na superfície livre é necessário impor duas condições fronteira. A primeira, de carácter 
cinemático refere que uma partícula desta superfície num determinado instante, faz parte 
da mesma num instante posterior. Não há mistura de fases e o fluido mantém-se na 
superfície livre 1 � AX3, 1, +\: 

VFV1 � VAV+      )�l�     1 � 0                                                                                                       X3.18\ 

Do balanço de momentos efectuado anteriormente é obtida a equação de Bernoulli 
linearizada para um escoamento não estacionário. O seu desenvolvimento pode ser 
consultado em [45, 46]: 

VFV+ W )̂ W i1 � 0                                                                                                                      X3.19\ 

A segunda condição pode ser expressa em termos do potencial de velocidades. Assim, 
para a superfície 1 � AX3, 1, +\ e ) � 0, 

VFV+ W iA � 0     )�l�     1 � 0                                                                                               X3.20\ 
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Figura 3.4 - Equações básicas (linearizadas) das condições fronteira para a Teoria Linear, em termos 

do potencial da onda [45] 

 

Adicionalmente a estas condições, sendo as ondas em causa periódicas no espaço e 
tempo, o potencial tem de obedecer a duas condições: 

FX3, 1, +\ �  FX3, 1, + W L\                                                                                                     X3.21\ 

FX3, 1, +\ �  FX3 W O, 1, +\                                                                                                      X3.22\ 

 

3.4 Propagação de ondas harmónicas 

 

3.4.1 Introdução 

As soluções analíticas da equação de Laplace (3.16), obtidas respeitando as condições 
fronteira apresentadas anteriormente são descritas de seguida. Numa primeira fase 
caracterizar-se-á a solução referente à superfície livre AX3, +\. De seguida obter-se-ão as 
componentes de velocidade de uma partícula de fluido.  

A descrição o movimento das partículas pode ser feita em dois tipos de referenciais, 
Euleriano e Lagrangeano. No primeiro, é fixo um determinado instante de tempo, 
observada a variação espacial da velocidade e altura no decorrer da trajectória, Figura 3.5 
a). No segundo caso fixa-se no espaço e observa-se a trajectória da partícula no tempo, 
figura 3.5 b) [45, 49].  
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Durante este capítulo é adoptado o referencial Lagrangeano para a descrição dos campos 
de velocidades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Representação Euleriana (à esquerda) e Lagrangeana (à direita) [45] 

 

3.4.2. Características dinâmicas das ondas 

 

Celeridade e Comprimento de Onda 

A velocidade a que se propaga uma onda a uma determinada profundidade é denominada 
de celeridade, C, como definido no ponto 3.2. Esta é obtida por: 

� � OL � P#                                                                                                                                   X3.23\ 

Sendo esta função do tempo e da profundidade, diz-se que o meio é dispersivo [45]. Para 
o estudo da celeridade em diferentes profundidades uma separação é efectuada para 
melhor compreensão dos seus atributos. De forma adimensional o factor �/O indica uma 
profundidade relativa, Tabela 3.1 [12, 50]. 

 

Tabela 3.1 - Classificação de profundidades [12, 50] 

d/L Classificação da profundidade 

d/L → ∞ Profundidades infinitas 

d/L → 1/2 Grandes profundidades 

1/20 < d / L < 1/2 Profundidades intermédias 

d/L < 1/20 Pequenas profundidades 

 

Da condição fronteira na superfície livre (3.18) resulta a relação de dispersão que 
relaciona o comprimento de onda e a frequência, [45, 46]: 

Pr � i#+�t X#�\                                                                                                                    X3.24\ 
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� � ui# tanhX#�\                                                                                                                     X3.25\ 

Relativamente à equação (3.24) verifica-se que para um valor de #, existem dois valores 
possíveis de frequência angular, P � WXi#+�t X#�\\z/r e P � �Xi#+�t X#�\\z/r. 
Isto corresponde a ondas cuja direcção é para a direita e para a esquerda, respectivamente. 

Na situação limite, �/O { ∞, as ondas não são influenciadas pelo fundo oceânico: 

Pr � i#                                                                                                                                      X3.26\ 

Admitindo-se que o período de onda permanece constante na seguinte análise, e que o 
fundo oceânico não tem influência no comprimento de onda, para profundidades infinitas 
(#� {  ∞ ) obtém-se [45]: 

O2 � iLr2D                                                                                                                                     X3.27\ 

�2 � }iO22D � iL2D                                                                                                                       X3.28\ 

Ondas dispersivas são ondas cuja celeridade é dependente do número de onda X# �2D/O\ e da frequência XP � 2D/L\, (3.29). As de maior comprimento deslocam-se mais 
rápido que as curtas.  

� � }iL2D tanh ~2D�O �                                                                                                              X3.29\ 

Este comprimento (3.30), é calculado a partir da expressão (3.23) e (3.29): 

O � iLr2D tanh ~2D�O �                                                                                                               X3.30\ 

As duas expressões anteriores podem ser aplicadas a profundidades arbitrárias. 
Dependendo da profundidade relativa em causa, a expressão da celeridade e do 
comprimento de onda podem ser simplificadas. Para pequenas profundidades, �/O �1/25, a velocidade de propagação só depende da profundidade – expressão de Lagrange, 

� � �i�                                                                                                                                     X3.31\ 
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Neste caso, a expressão (3.31) demonstra a independência da celeridade de O e �. Nestas 
condições diz-se que as ondas são não-dispersivas [45]. 

Para profundidade infinita, �/O �  0.5, as equações do comprimento de onda e da 
celeridade são as seguintes:         

� � iLr2D                                                                                                                                       X3.32\ 

e, 

� � }iO2D                                                                                                                                     X3.33\ 

Manipulando as expressões (3.32) e (3.33), 

��2 � OO2 � +�t ~2D�O � � tanh X#�\                                                                                   X3.34\ 

Fenómenos de refracção são provocados devido ao facto de � depender da profundidade. 
Por exemplo, as cristas das ondas tendem a alinhar-se com as linhas de profundidade 
constante (batimétricas) [54]. 

 

3.4.3 Características cinemáticas 

 

3.4.3.1 Superfície livre 

A primeira solução analítica da equação de Laplace é uma onda harmónica que se 
propaga na direcção do eixo dos 33. Esta é dada pela seguinte expressão [12, 45, 46, 47]: 

A � �2 cos ~2πxL � 2πtT � �  H2 cosXkx � ωt\                                                                       X3.35\ 

Caso a onda se desloque numa direcção fazendo um ângulo ? com o eixo dos 33, será 
[12]: 

A � �2 cos �2πx�L � 2πtT � �  H2 cosXkx� � ωt\                                                                    X3.36\ 

com 3�: 
x� � x cosXα\ W z sinXα\                                                                                                          X3.37\ 
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3.4.3.2 Velocidade, aceleração e deslocamento das partículas 

A segunda solução da equação de Laplace é a função potencial de velocidades. A sua 
derivação é permitida devido à simplificação proposta no início deste capítulo: as 
partículas não rodam sobre o seu eixo. Em [45, 46] é possível encontrar o 
desenvolvimento de (3.38), a partir de (3.16), (3.17), (3.18), (3.20), (3.21) e (3.22).  

F � FX3, 1, +\ � i
P cosh�#X1 W �\�coshX#�\ ��tX#3 � P+\                                                       X3.38\ 

A velocidade das partículas pode ser obtida a partir da equação (3.38), usando a definição 
do potencial de velocidades. As derivadas espaciais VF/ ∂x e VF/V1 são as componentes 
de velocidade -� e - respectivamente [45, 46]: 

 

-� � �F�3 � �2 iLO cosh ~2DX1 W �\O �
cosh �2D�O � k��X?\                                                                      X3.39\ 

 

- � �F�1 � �2 iLO sinh ~2DX1 W �\O �
cosh �2D�O � �8tX?\                                                                       X3.40\ 

 

A velocidade no eixo dos UU é zero devido a propagação unidireccional no eixo 3. Estas 
velocidades são denominadas orbitais devido ao movimento orbital das partículas, que 
pode ser circular ou elíptico, Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Trajectória das partículas de fluido em diferentes profundidades relativas [46] 

 

Nas equações (3.39) e (3.40) a fase ?, é uma característica de um determinado ponto da 
onda. Sendo " um número inteiro relativo, o ponto mais alto da onda, a crista, terá uma 
fase de valor "D e o ponto mais baixo da onda, a cava, terá uma fase de valor "D/2. 
Verifica-se que independentemente da localização da onda, a fase da sua crista e da sua 
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cava é sempre a mesma, isto é, #3 decresce ao mesmo tempo que P+ decresce, logo ? é 
constante [12]. 

Em águas profundas, quando #� {  ∞ as expressões para as componentes das 
velocidades das partículas, sem considerar o membro da fase, reduzem-se a: 

-� � - �  P �2 ��                                                                                                               X3.41\  
A magnitude da velocidade em águas profundas é dada por,  

, �  u-�r W -r � P �2 ��                                                                                                    X3.42\  
As expressões (3.41) e (3.42) demonstram, para águas profundas, a diminuição 
exponencial com a distância à superfície, da velocidade induzida pela onda ( 1 � 0), 
Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Movimento orbital das partículas de fluido [45] 

 

À superfície, onde 1 � 0, a magnitude da velocidade orbital será: 

-� � - �  P �2                                                                                                                         X3.43\ 

A expressão (3.43) deriva do movimento circular das partículas de fluido. Sendo o raio do 
círculo à superfície igual à amplitude da onda, �/2. 

Em águas pouco profundas, quando #� {  0, a amplitude das velocidades reduz-se a: 

-� � P�2#�                                                                                                                                     X3.44\ 

- � P �2 �1 W 1��                                                                                                                    X3.45\ 
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A expressão (3.44) mostra que para baixas profundidades a amplitude horizontal da 
velocidade é constante na horizontal, e, por outro lado a equação (3.45) indica que a 
variação da velocidade vertical é linear.  

Derivando as expressões (3.39) e (3.40) em ordem ao tempo, obtêm-se as expressões da 
aceleração da partícula [12]: 

�� � �-�+ � iD�O cosh ~2DX1 W �\O �
cosh �2D�O � �8tXC\                                                                        X3.46\ 

� � � �/�+ � iD�O sinh ~2DX1 W �\O �
cosh �2D�O � k��XC\                                                                    X3.47\ 

Geralmente, a equação do deslocamento das partículas, é obtida por integração das 
equações da velocidade em relação ao tempo. Desprezando quantidades de segunda 
ordem, o deslocamento das partículas fluidas na direcção horizontal e vertical [12, 45] são 
dadas por: 

@� � � �iLr4DO cosh ~2DX12 W �\O �
cosh �2D�O � �8tX#32 � P+\                                                             X3.48\ 

@ � �iLr4DO sinh ~2DX12 W �\O �
cosh �2D�O � k��X#32 � P+\                                                               X3.49\ 

Em que 32 e 12 são as coordenadas da posição média da partícula ao longo de um ciclo. 

A partir de (3.48) e (3.49) é possível obter a equação da trajectória da partícula. 
Utilizando relações trigonométricas e manipulando (3.49), (3.49) e (3.50) [12, 45]: 

~2DL �r � 2DiO tanh ~2D�O �                                                                                                      X3.50\ 

1 � @�r
��k�� ~2DX12 W �\O �

2sinh �2D�O � �
r W @r

���8t ~2DX12 W �\O �
2sinh �2D�O � �

r                                          X3.51\ 

1 � @�r
r W @r r                                                                                                                                X3.52\ 
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em que A, B são constantes se a equação (3.51) for aplicada a uma determinada 
profundidade e cota. A é o comprimento do semi-eixo horizontal e B do vertical. Pela 
expressão (3.52) verifica-se que a trajectória da partícula é uma elipse fechada. 

Nas águas pouco profundas os comprimentos dos eixos da elipse são: 

� � �2#�                                                                                                                                      X3.53\ 

� � �2 �1 W 1��                                                                                                                         X3.54\ 

O movimento elipsóide das partículas torna-se mais esguio à medida que se aproxima do 
fundo marinho. 

Os resultados anteriores que verificam a forma do deslocamento das partículas são 
aproximados. Se as equações (3.39) e (3.40) forem examinadas mais cuidadosamente 
verifica-se que a velocidade no topo da órbita é maior que no fundo. Assim o resultado é 
um pequeno deslocamento no sentido de propagação da onda; este deslocamento tem o 
nome de “Stokes drift” [51]. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Deslocamento no sentido de propagação da onda [51] 

 

3.4.4 Características dinâmicas 

 

Pressão induzida pelas ondas 

A passagem de uma onda cria perturbações no fluido, alterando-se a pressão – pressão 
dinâmica. Descreve-se na seguinte expressão [12]: 

'� �  ^i�k�� ~2DX1 W �\O �
2k�� �2D�O � cosX?\                                                                               X3.55\ 

Sendo a elevação da superfície, A � ¡r cosX?\, a pressão dinâmica altera-se da seguinte 

forma: 
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'� � ^iA k�� ~2DX1 W �\O �
2k�� �2D�O � cosX?\                                                                                  X3.56\ 

Somando a pressão estática, independente da presença da onda, à pressão dinâmica, 
obtém-se a pressão total abaixo do nível médio do fluido: 

 

'� � '� W '( � ^iA k�� ~2DX1 W �\O �
2k�� �2D�O � � ^i1 � ^iXA"¢ � 1\     )�l�  1 � 0     X3.57\ 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Componente hidrostática e dinâmica em três fases diferentes da onda [46] 

 

A expressão (3.55) é válida para aproximações de pequena amplitude da Teoria de Airy. 
No entanto, as ondas reais vão sempre ter amplitudes finitas para as quais esta teoria falha 
perto da superfície. Para valores 1 �  0, a pressão pode chegar a ser aproximada 
grosseiramente à pressão hidrostática [45]. 

De seguida comparam-se as expressões da pressão induzida em águas pouco profundas 
(#� {  0) e muito profundas (#� {  ∞). Para o primeiro caso, 

'� � ^i �2 ��                                                                                                                            X3.58\ 

Por outro lado, nas águas muito profundas a amplitude da pressão induzida pelas ondas é 
constante: 

'� � ^i �2                                                                                                                                   X3.59\ 

O factor ") presente na equação (3.57) é um factor de resposta de pressão que tem as 
características: 
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") � 1     )�l�     1 � 0                                                                                                          X3.60\ 
") � 1coshX#�\      )�l�     1 � ��                                                                                      X3.61\ 
A diferença de pressão entre a crista e a cava é registada por um ondógrafo. De forma 
indirecta calcula-se a altura da onda: 

∆) � �cosh X#�\                                                                                                                       X3.62\ 

À equação (3.62) é aplicado um factor correctivo que varia entre 1 e 1,37 [12]. 

 

3.5 Energia de uma onda 

 

A presença de uma onda no fluido, implica o movimento das partículas de uma posição 
inicial para uma final (alteração da superfície livre). Esta alteração requer a realização de 
trabalho que supere a força gravítica actuante na partícula – energia potencial. 
Adicionalmente, as partículas de fluido movem-se (velocidade das partículas) – energia 
cinética. 

Considere-se a coluna de fluido com espessura T1 e altura TU. A energia potencial 
instantânea desta porção de fluido relativamente a 1 � 0 é ^i1T3T1TU. A energia 
potencial correspondente ao fluido do fundo à superfície, é igual à energia potencial na 
presença da onda menos a energia potencial sem a onda. Se se dividir por ∆3∆U, durante 
um período (tempo médio) [45]: 

�� � £ ^i1¤
¥� �1�������������� � £ ^i1�12

¥� � £ ^i1�1¤
2                                                                      X3.63\ 

�� � 14 ^i
r                                                                                                                               X3.64\ 

A energia cinética instantânea de uma onda na mesma porção de água é 1 2⁄ ^-r∆3∆1∆U  
(em que - � �-�r W -r), por unidade de área de superfície, pode ser obtida por: 

�� � £ 12 ^-r�1¤
¥�                                                                                                                      X3.65\ 

O resultado desta equação para uma onda harmónica de amplitude A, usando as 
expressões -� e - da teoria linear será: 
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�� �  14 ^i
r                                                                                                                              X3.66\ 

Ou, dividindo pelo comprimento de onda, 

����� �  14 ^i
rO                                                                                                                              X3.67\ 

Pela Teoria Linear demonstra-se �� � ��. A energia total é a soma de (3.64) e (3.68): 

�§�� � �� W �� � 12 ^i
r                                                                                                       X3.68\ 

Notar que a energia total da onda é proporcional ao quadrado da amplitude. Trata-se de 
uma propriedade de segunda ordem. 

O transporte de energia por unidade de largura da onda, é definido pela quantidade de 
energia da que atravessa um plano vertical perpendicular à direcção de propagação, por 
unidade de tempo. O fluxo de energia médio é dado pela seguinte expressão [45]: 

'� � 1L £ £ )- �1�+¤
¥�

�¨§
�                                                                                                         X3.69\ 

Integrando a expressão anterior ao longo do período e da sua profundidade: 

'� � 14 ^i�rO 12 ~1 W 2#�sinh X2#�\� P#                                                                                       X3.70\  
Sendo a constante t, 

t � 12 ~1 W 2#�sinhX2#�\�                                                                                                          X3.71\ 

Simplifica-se da seguinte forma: 

'� � �����t� � ������©                                                                                                                     X3.72\ 

Voltando a considerar a profundidade em jogo, para águas profundas, t � 1/2, ou seja �© � zr �2. Reescreve-se a expressão da potência média, 

'���������� � 12 ��2�2                                                                                                                 X3.73\ 
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Para baixas profundidades, t � 1 e portanto �© � �: 

'��_��������� � �����_��������� � ����i�                                                                           X3.74\ 

 

3.6 Grupos de ondas 

 

As ondas oceânicas são irregulares e a sua descrição é possível apenas de um modo 
estatístico ou espectral. Apesar de possuírem uma aparência aleatória, inspeccionando 
mais atentamente ondas de maior dimensão verifica-se que aparecem em grupos. Na 
Figura 3.9 verifica-se que uma onda irregular é o somatório de ondas monocromáticas 
com diferentes características (amplitude, altura, período, ângulo de ataque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - Sobreposição de ondas monocromáticas com diferentes características [55] 

Somam-se duas ondas harmónicas Az e Ar, de frequências diferentes entre si, que se 
propagam na mesma direcção. Tem de se ter em consideração que as suas fases não 
variam de igual modo no tempo e espaço. Consequentemente, certas posições e instantes 
terão uma diferença entre dois extremos, 180° e 0°. No primeiro extremo, a crista de uma 
onda corresponderá à cava da outra anulando-se as duas componentes, não havendo 
variação do nível da superfície livre 1 �  0. Quando a diferença for 0° as cristas ou as 
cavas das duas ondas são correspondentes, e somam-se as duas componentes. Assim a 
elevação do fluido será o dobro da elevação da onda inicial. Deste modo são formados os 
grupos de ondas. Se as amplitudes das duas ondas forem iguais a elevação da superfície 
resultante será [12, 45]: 

A � Az W Ar �  �2 k��XPz+ � #z3\ W �2 k��XPr+ � #r3\                                                X3.75\ 

O grupo tem a máxima elevação quando Az e Ar estão em fase. A elevação da evolvente 
de um grupo de ondas é descrita [12, 45]: 
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A(�B � ª�k�� ~Pz � Pr2 + � #z � #r2 3�                                                                            X3.76\ 

No limite, quando são mínimas as diferenças dos períodos Lz e Lr e os comprimentos de 
onda Oz e Or, a velocidade aparente de propagação dos grupos é igual a [12]: 

�© � 12 OL ~1 W 2#�sinh X2#�\�                                                                                                    X3.77\ 

Verificando que é possível substituir a equação (3.72) em (3.77), obtém-se de modo 
simplificado: 

�© � t�                                                                                                                                      X3.78\  
Com � representando a celeridade da onda na profundidade em estudo. Como 0 « #� «∞ e 0 « 2#�/ sinhX2#�\ « 1, esta expressão mostra que t varia entre zr Xái-�� )l��-t���\ « t « 1 Xái-�� )�-k� )l��-t���\. Isto implica que a 

velocidade de uma onda individual é sempre maior ou igual que a do grupo: �  �©. A 
consequência é a saída de cada onda que atinge a frente o grupo. Este mantém-se em 
movimento devido às ondas que são continuamente geradas no início. No caso das águas 
pouco profundas cada onda mantém a sua posição no grupo. 

�©   ��������� � t������������������� � t����������2 � 12 �2                                     X3.82\ 

�©   �_��������� � t�_�����������_��������� � 1 ® �i� � �i�                                  X3.83\ 

Destas duas equações, verifica-se que em águas profundas as ondas mais compridas 
movem-se mais rapidamente que as curtas. Em águas pouco profundas movem-se todas à 
mesma velocidade. 
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4 Interacção Onda - Corpo  

 

4.1 Introdução 

Os corpos oscilantes são a mais importante classe de dispositivos offshore. Com apenas 
um grau de liberdade, translação ou rotação, relativamente ao fundo oceânico, a dinâmica 
de um dispositivo de conversão da energia das ondas situado no fundo do mar pode ser 
analisada e modelada de diferentes modos, em que cada um tem características que o 
tornam mais indicado para um propósito particular. No entanto, qualquer que seja a 
análise efectuada é fundamental entender os factores que afectam a dinâmica do sistema, 
determinando as equações físicas que regem o seu movimento 

A inércia de um corpo e forças nele incidentes, dominam o escoamento de fluidos e a 
dinâmica dos corpos rígidos. Na dinâmica do corpo sujeito a um escoamento, como é o 
exemplo das ondas do mar, as forças estão distribuídas por toda a área submersa de forma 
contínua pelas partículas de fluido. Geralmente três mecanismos de transporte de forças 
podem ser considerados: inércia, gravidade e viscosidade.  

A dinâmica de um corpo rígido relativamente a um sistema de coordenadas segue a 
segunda lei de Newton. Relativamente ao centro de massa de um corpo as expressões da 
sua translação e rotação são as seguintes: 

�b � ��+ �¯,aab�                                                                                                                                X4.1\ 

&aab � ��+ ��aab�                                                                                                                                   X4.2\ 

sendo �b e &aab a força e momento externos que actuam no centro de gravidade (° e °. ¯, 
respectivamente). ,aab (¯/�), velocidade instantânea do centro de gravidade; ¯ (#i), 
massa do corpo rígido; �aab  (°. ¯. �), momento angular instantâneo que actua no CG. 
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4.2 Movimento de um corpo sob a acção da agitação m arítima 

 

4.2.1 Graus de liberdade 

Considere-se um corpo flutuante ou totalmente submerso, livre e sem qualquer velocidade 
inicial, sob a acção de ondas regulares sinusoidais descritas pela teoria linear. O seu 
sistema de coordenadas com a direcção 1, para cima, tem a origem num ponto de 
referência, o seu centro de gravidade. O movimento deste corpo rígido é caracterizado 
pelos seis graus de liberdade descritos na Figura 4.1. No caso dos corpos 2D, consideram-
se três graus de liberdade 1, 3 e 5, Tabela 4.1 [48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Graus de liberdade de um corpo sujeito à agitação marítima 

 

Tabela 4.1 - Seis graus de liberdade do movimento de um corpo [48] 

Modo Componente Nome 

1 uz=U³ Avanço 

2 ur=U´ Deriva 

3 uµ=U¶ Arfagem 

4 u·=Ω³ Balanço 

5 u¸=Ω´ Cabeceio 

6 
u¹=Ω¶ 

Guinada 

 

4.2.2 Condições fronteira 

O corpo descrito no ponto anterior tem as seguintes características: superfície submersa 
de área S, dividida em elementos infinitesimais de dimensão dS. A posição �b de cada 
elemento é caracterizada pelos vectores velocidade e velocidade angular em relação ao 
seu CG, respectivamente ,aab e Kab, Figura 4.2 [48]. 
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Figura 4.2 - Corpo flutuante [48] 

Estando este corpo inicialmente estacionário, sujeito a ondas harmónicas de pequena 
amplitude, o movimento deste também será de pequena amplitude e directamente 
proporcional à amplitude da onda incidente. De um modo geral, o potencial de 
velocidades G do escoamento, dependente do espaço e tempo, pode ser dividido em três 
partes [55]: 

G �  GX3, 1, U; +\ � GI W GJ W GH                                                                                        X4.3\ 

GI representa o potencial de radiação do movimento oscilatório do corpo em águas 
estagnadas; GJ o potencial referente às ondas incidentes; GH o potencial de difracção das 
ondas no corpo estacionário. Os potenciais de (4.3) têm de respeitar determinadas 
condições fronteira. As três primeiras condições já discutidas no Capítulo 3 com base da 
Teoria Linear são: 

1. Condição de continuidade ou equação de Laplace, 
 srF � VrFV3r W VrFV1r W VrFVUr � 0                                                                                   X4.4\ 

 
2. Condição relativa ao fundo do mar, 

 VFV1 � 0, )�l�  1 � ��                                                                                         X4.5\ 

 
3. Condição de superfície livre, 

 VrFV+r W i VFV1 � 0, )�l�  1 � 0                                                                            X4.6\ 

As condições seguintes dizem respeito à interacção corpo – onda. Como não existe 
passagem de fluido através do corpo, em todo o seu domínio *, temos a condição 
seguinte: 
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4. Condição cinemática na superfície do corpo, Figura 4.2, 

 VFVt � tab · sF � -� � ,aab · tab W Kab ® �b · tab � ,aab · taaaab W Kab · �b ® tab                               X4.7\ 

em que -� representa o vector normal da velocidade na superfície submersa para um 
elemento infinitesimal �*. 

 
5. Condição de radiação. A uma distância do corpo oscilante que tende para o 

infinito o potencial tende para zero, 
 limI{½ F � 0                                                                                                                      X4.8\ 

 
6. Condição de simetria relativamente ao referencial da Figura 4.1. Os corpos 

flutuantes ou totalmente submersos são simétricos em relação a um ou mais 
planos. De modo a simplificar a utilização do potencial de velocidades para os 
seguintes graus de liberdade verifica-se: 

FrX�3, 1\ � �FrXW3, 1\                                                                                                 X4.9\ 

FµX�3, 1\ � WFµXW3, 1\                                                                                              X4.10\ 

F·X�3, 1\ � �F·XW3, 1\                                                                                              X4.11\ 

Para a direcção 2 e 4 a velocidade horizontal das partículas de fluido e a derivada VF/V3 
em qualquer instante de tempo, em ambos os lados do corpo, têm de ter a mesma 
direcção; são movimentos anti-simétricos. No caso da direcção 3, as velocidades têm o 
sinal oposto: movimento simétrico. Para as três direcções referidas, a derivada VF/V1 
tem de ter a mesma direcção em qualquer instante de tempo [55]. 

Se estas condições forem respeitadas, é possível escrever a função potencial Φ, do 
seguinte modo [48]: 

G �  GX3, 1, U; +\ � Re ¿ÀÁ @ÂFIÂX3, 1, U, +\ W 
FÃX3, 1, U, +\¹
ÂÄz Å �7Æ�Ç                   X4.12\ 

Na equação (4.12) @Â representa a amplitude complexa do deslocamento no grau de 
liberdade È, FIÂ um potencial de radiação devido a um movimento unitário forçado na 
direcção È, A a amplitude da onda incidente e FÃ um potencial relacionado com a 
existência de ondas incidentes e sua interacção com o corpo. Este pode ser dividido na 
soma de dois potenciais, FJ e FH. O primeiro está relacionado com a onda incidente 
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antes de sofrer perturbações devidas à presença do corpo e o segundo representa a 
perturbação que o corpo induz na onda incidente. De seguida explicar-se-á como é 
possível obter estes potenciais. 

 

4.2.3 Forças e momentos 

As forças �b e momentos &aab resultantes que actuam sobre um corpo, resultam da 
integração da pressão, p, por toda a área submersa, S, do corpo [12, 48]: 

� �b&aab� � � É � tablb · tab� · ) · �*                                                                                                 X4.13\ 

em que tab representa um vector unitário normal à superfície submersa orientado para o 
interior do corpo e lb o vector posição da superfície �* no sistema de coordenadas ÊX3, 1, U\. 

A pressão é determinada através da equação de Bernoulli linearizada, que satisfaz as 
condições anteriormente descritas, e obtida a partir dos potenciais de velocidade. 
Desprezando os termos de ordem superior a um: 

) � �^ ~VFV+ W i1� � �^ ~VFIV+ W VFJV+ W VFHV+ � � ^i1                                                 X4.14\ 

A segunda parcela está dividida em quatro partes diferentes, correspondendo as três 
primeiras à acção corpo-onda e ^i1 à componente hidrostática. Assim, as forças e os 
momentos hidromecânicos serão: 

��b&aab� � ^ É � tablb · tab� · ~VFIV+ W VFJV+ W VFHV+ W i1� · �*                                                  X4.15\ 

Ou 

�b � �bI W �bJ W �bH W �b�                                                                                                            X4.16\ 

&aab � &aabI W &aabJ W &aabH W &aab�                                                                                                     X4.17\ 

É comum utilizar a notação complexa para descrever as equações anteriores de pressão, 
forças e momentos. Nos seis graus de liberdade do corpo, a pressão será [55]: 

) � �^ ~VFV+ W i1� � �^Re ¿ÀÁ @ÂFIÂ W 
XFH W FJ\¹
ÂÄz Å 8P�7Æ�Ç � ^i1            X4.18\ 

Se esta for integrada ao longo da superfície submersa [12]: 
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��b&aab� � �^ É � tl ® t� Ài1 W Re Á 8P@Â�7Æ�FIÂ W Re8P
�7Æ�XFH W FJ\¹
ÂÄz Å �*  X4.19\ 

A primeira parcela do integral representa as forças hidrostáticas, a segunda representa as 
forças devidas a efeitos de massas adicionais e radiação, a terceira as forças devidas 
directamente às ondas incidentes proporcionais à sua amplitude. 

 

4.2.3.1 Forças hidrodinâmicas 

As cargas hidrodinâmicas correspondem às forças e momentos causados pelo fluido 
estacionário num corpo oscilante. Esta interacção proporciona a geração de ondas 
emitidas pelo corpo. Este potencial pode ser descrito nos seis graus de liberdade do corpo, 
por [55]: 

GIX3, 1, U; +\ � Á FIÂX3, 1, U\ · -ÂX+\¹
ÂÄz                                                                                X4.20\ 

em que -ÂX+\ representa a velocidade de oscilação do corpo na direcção j. Assim, o termo 
de radiação das forças e momentos hidrodinâmicos será: 

Ë �bI&aabIÌ � ^ É � tablb · tab� · À VV+ Á FÂ-Â
¹

ÂÄz Å · �*                                                                       X4.21\ 

As componentes de �bI e &aabI em cada grau de liberdade do corpo são causadas por uma 
oscilação harmónica forçada em cada direcção j. 

De modo a simplificar a descrição das forças e momentos, assume-se: �b � X6z, 6r, 6µ\ e &aab � X6·, 6¸, 6¹\ 
em que a grandeza 67 representa a amplitude complexa da força ou momento na direcção 8. 
A força ou momento de radiação na direcção #  é causada por uma oscilação harmónica 
forçada no corpo na direcção È: 
6I�Â � �-Â�+ ^ É FÂ VF�Vt �*                                                                                                   X4.22\ 

Se for definido um movimento oscilatório em notação complexa, o deslocamento, a 
velocidade e a aceleração do corpo serão dados por: 

3Â � 3�Â�¥7Æ�                                                                                                                             X4.23\ 

34Â � -Â � �83�Â�¥7Æ�                                                                                                              X4.24\ 
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35Â � V-ÂV+ � �Pr3�Â�¥7Æ�                                                                                                        X4.25\ 

Assim é possível separar as forças e os momentos hidrodinâmicos em duas parcelas; força 
em fase com a velocidade e força em fase com a aceleração [55]: 

6I�Â � �
Í�Â35Â �  ��Â34Â � ~�3�ÂPr^ É FÂ VF�Vt · �*� �¥7Æ�                                      X4.26\ 

O coeficiente 
Í�Â está relacionado com a força dependente da aceleração do corpo; é 
designado por massa adicional. Este representa a massa de fluido que o corpo tem de 
acelerar na direcção do grau de liberdade # quando sofre uma aceleração unitária na 
direcção do grau de liberdade È. Por sua vez, o coeficiente   ��Â está relacionado com a 
força que se opõe ao movimento directamente dependente da velocidade do corpo. 
Representa uma forma de amortecimento na direcção do grau de liberdade #, devido a 
uma velocidade unitária na direcção do grau de liberdade È [55]. A existência desta forma 
de amortecimento durante a oscilação forçada do corpo induz a propagação de ondas 
radiantes absorvedoras da sua energia; designa-se amortecimento por radiação [12]. 

A determinação dos coeficientes de massas adicionais e de amortecimento efectua-se 
apenas para geometrias extremamente simples. Caso contrário só é possível determina-los 
por métodos numéricos. Esta dificuldade deve-se à não homogeneidade dos termos 
relacionados com as forças e momentos relativos ao movimento da placa [56]. 

Evans e Porter [56] determinaram valores precisos para os coeficientes de massa 
adicional e de amortecimento para uma placa fina, totalmente submersa que roda em 
torno de um eixo coincidente com o fundo do mar, devido a ondas regulares nela 
incidentes. Estes coeficientes hidrodinâmicos foram determinados utilizando os 
polinómios de Chebyshev [57]. As expressões que os definem para o corpo representado 
na Figura 4.3 são: 
Í �  �2^Re;Î< e   � �  �2^PIm;Î< com: 

Î �  £ 'X1\�X1\Ï                                                                                                                    X4.27\ 

Os parâmetros deste integral são 'X1\ � FX0, 1\ e �X1\ � ÐÑÐ� , )�l� X3, 1\ Ò O. O 

representa a posição da placa em 3 � 0, Figura 4.3. Devido à complexidade da expressão 
final, não é aqui apresentada, que pode ser consultada na referência [56]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Placa submersa com um grau de liberdade [56] 
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4.2.3.2 Forças das ondas incidentes e de difracção 

 

O segundo e o terceiro termos de (4.16) e (4.17) podem ser estudados em conjunto: 

Ë �bJ W �bH&aabJ W &aabHÌ � ^ É � tablb · tab� · �VFJ�¥7Æ�V+ � · �*                                                               X4.28\ 

O potencial FJ é o potencial da onda incidente antes de sofrer perturbações devidas à 
presença do corpo. O potencial FH representa os efeitos que o corpo induz na onda 
incidente ou seja, difracção. A intensidade destes efeitos é superior com o aumento da 
razão de largura do corpo na direcção paralela ao escoamento. 

Este fenómeno pode ser explicado a partir da Figura 4.4. Nesta figura, a frente de onda 
incide num quebra-mar. Pode-se dizer que a difracção das ondas é um processo ao qual a 
energia das mesmas se distribui perpendicularmente à direcção dominante de propagação 
[58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Frentes de onda atrás de um quebra-mar [58] 

 

O princípio da sobreposição linear permite a determinação destas forças num corpo com 
velocidade nula; VG/Vt � 0. Assim a condição cinemática na superfície do corpo fica 
simplificada: 

VGVt � VGJVt W VGHVt � 0                                                                                                            X4.29\ 

Os potenciais dependentes do tempo e espaço GJX3, 1, U; +\ e GHX3, 1, U; +\ são escritos 
em termos dos potenciais dependentes apenas do tempo: 

GJX3, 1, U; +\ �  FJX3, 1, U\ · �¥7Æ�                                                                                      X4.30\ 

GHX3, 1, U; +\ �  FHX3, 1, U\ · �¥7Æ�                                                                                      X4.31\ 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

52 

Então, a partir da equação (4.29): 

VFJVt � � VFHVt                                                                                                                             X4.32\ 

6J� � �8^�¥7Æ� ÉXFJ W FH\ VFI�Vt · �*, )�l� # � 1, … 6                                  X4.33\ 

em que FI� representa o potencial de radiação na direcção #. Com a utilização de 
operações matemáticas e conhecendo o potencial da onda incidente antes de sofrer 
perturbações devidas à presença do corpo é possível eliminar o potencial de difracção. 
Assim resulta numa expressão denominada relação de Haskind (com Ô a direcção da 
onda) [55]:  

FJ � 8@ÂiP · �� · �¥7�X����Õ¥.�(�Õ\                                                                                       X4.34\ 

6J� � �8^�¥7Æ� É ~FJ VF�Vt W F� VFJVt � · �*, )�l� # � 1, … 6                         X4.35\ 

Substituindo a equação (4.32) em (4.33), as forças e momentos das ondas serão: 

6J� � �8^P�¥7Æ� É FJ VF�Vt · �*
W 8^P�¥7Æ� É FJF� ËVFµVt � 8 ~VFzVt k��Ô W VFrVt ��tÔ�Ì · �*,)�l� # � 1, … 6                                                                                       X4.36\ 

O primeiro termo desta expressão é denominado de força ou momento de Froude-Krylov, 
o qual é a solicitação causada pela onda incidente não perturbada. O segundo termo é 
causado pela perturbação da onda devido à presença do corpo fixo – força ou momento de 
difracção [55]. 

 

4.2.3.3 Forças hidrostáticas 

As forças e momentos de impulsão exercidos no corpo são: 

Ë �b�&aab�Ì � �^i É � tablb · tab� · 1 · �*                                                                                          X4.37\ 
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Ou, aplicando a notação mais generalizada, sendo 6�� as componentes das forças e dos 
momentos hidrostáticos: 

6�� � �^i É 1 VF�Vt �*, k�¯ # � 1, … 6                                                                  X4.38\ 

4.3 Equações do movimento: dinâmica de uma placa os cilante 

 

Considere-se um sistema composto por uma coluna de água com determinada 
profundidade d, sujeita a ondas harmónicas regulares de características conhecidas (ponto 
3.4), onde existe uma placa vertical lisa presa ao fundo e totalmente submersa com altura   , espessura 0 e largura %. Está restrita apenas a movimentos paralelos à direcção das 
ondas (um grau de liberdade), Figura 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Caso de estudo 

 

Esta placa possui um sistema PTO que transfere a energia proveniente do movimento 
oscilatório da placa em electricidade. Assim, a saída deste sistema é uma oscilação sobre 
o eixo dos UU da placa provocada pela agitação, Figura 4.6. Este movimento tem um 
comportamento regular considerando as características das ondas regidas pela Teoria 
Linear. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Entrada / Saída de um sistema sujeito a agitação 
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A equação de movimento de uma placa oscilante, de acordo com a teoria de Newton de 
segunda ordem, pode ser escrita do seguinte modo: 

!C5 �  Á & � 0                                                                                                                         X4.39\ 

Relativamente ao ponto de rotação, ! representa o momento de inércia a seco e ∑ & o 
somatório de todos os momentos externos. Sendo este um dispositivo de conversão de 
energia das ondas, o momento imposto pelo sistema PTO será contabilizado no somatório 
da equação (4.39), assim como o momento criado pela sua massa e pela pressão dinâmica 
em seu redor. No caso de se assumir que as oscilações da placa são pequenas em torno do 
seu ponto de equilíbrio, os momentos hidrostáticos relativos aos lados da placa, anulam-
se.  

Para a placa vertical, considera-se o potencial de velocidades FX3, 1, U; +\ que satisfaz as 
condições fronteira do ponto 4.2.2. Caso não existam ondas incidentes, então FH � 0 na 
equação 4.3, e a expressão do movimento será: 

X! W !�\C5 W kC4 W "C � 0                                                                                                       X4.40\ 

em que !� representa o momento de inércia adicional devido à massa de água arrastada 
pela placa no seu movimento, k e " correspondem ao amortecimento e rigidez do 
sistema. 

A solução harmónica para o potencial de velocidades, FI obtido quando é gerada uma 
onda a partir da oscilação do corpo Xt � 1,2,3 … Ò ×, ondas geradas) é dada por [59]: 

FI �  � P�Ø���# 
k�� X#1\ sinh�P�Ø���+ � #3�
� Á P�#� 
�k��X#�1\�X¥�Ù�\cos XP�Ø���+\½

�Äz                                           X4.41\ 

em que #�e # são obtidos a partir das seguintes equações: 

Pr � i#+�t X#�\                                                                                                                    X4.42\ 

P�r � i#�+�t X#��\,      t � 1,2,3 …  Ò ×                                                                         X4.43\ 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

55 

Na situação da presença de ondas incidentes, deverá ser utilizado o potencial de 
velocidades na sua forma completa, equação (4.3). Neste caso, a parcela referente às 
ondas incidentes será igual a [59]: 

FH �  � 2i@P cosh X#1\cosh X#�\ sinX#3\ cosXP+\                                                                           X4.44\ 

De modo a completar a equação (4.39), o movimento resultante pode ser visto como a 
sobreposição do movimento rotativo sem ser sujeito às ondas mais o movimento das 
ondas com o corpo parado [55]. A equação geral para uma placa vertical com um grau de 
liberdade será: 

!C5 � &ÚX+\ W &¢§ÛX+\                                                                                                            X4.45\ 

em que &Ú representa o momento hidrodinâmico total e &¢§Û o momento do sistema 
PTO; o primeiro exprime-se da seguinte forma: 

&Ú � &H W &I W &Ú�                                                                                                             X4.47\ 

em que &H representa o momento de difracção ou excitação das ondas incidentes sobre o 
corpo, suposto fixo, &I o momento de radiação, devido ao movimento de rotação do 
corpo na ausência das ondas incidentes. 

Quando ocorre o deslocamento da placa em torno do seu ponto de equilíbrio, como a sua 
densidade é inferior à do fluido, existe um momento de restauro, o momento hidrostático, 
descrito pela equação (4.48) [35]: 

&Ú� � ��^Jin�3ÜÝ W ¯i3Ü©�C                                                                                              X4.48\ 

As suas variáveis correspondem a: ^J a massa volúmica da água, n� - volume da placa, 3ÜÝ - distância ao eixo do centro de flutuação, 3Ü© – distância ao eixo do centro de 
gravidade [35].  

O momento de radiação pode ser decomposto por: 

&I � �
ÍC5 �  �C4                                                                                                                       X4.49\ 

As constantes 
ÍXP\>0 e  �XP\>0  são ambas dependentes da geometria do corpo e da 
frequência das ondas. A primeira é a massa adicional (inércia da massa de água que é 
arrastada pelo movimento oscilatório do corpo), a segunda o coeficiente de 
amortecimento de radiação (ondas produzidas pelo movimento oscilatório do corpo).  
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Estando a equação (4.39) completa, é possível escrever a equação seguinte referente ao 
movimento oscilatório de uma placa vertical sujeita à acção das ondas do mar (ignorando 
qualquer fricção entre o corpo e a água): 

!C5 � &H – 
ÍC5 �  �C4 � X^Jin�3ÜÝ W ¯i3Ü©\C � #C                                                 X4.50\ 

X! W 
Í\C5 W  C4 W X^Jin�3ÜÝ � ¯i3Ü©\C W #C �  &H                                              X4.51\ 


Í � !� 

4.4 Equação de Morison  

As forças de inércia e de arrastamento num escoamento cíclico, como é o caso da 
agitação, ocorrem simultaneamente e variam com o tempo. Em 1950 Morison propôs uma 
equação para o cálculo das forças exercidas pelas ondas nas estruturas a elas sujeitas. Esta 
equação consiste no somatório das componentes de arrastamento X�H\ e de inércia X�Þ\ 
[46]. Para um corpo estacionário: 

�� � ��H W ��Þ                                                                                                                        X4.52\ 

�� � 12 �H^J
-|-| W �à^n�% �-�+                                                                                         X4.53\ 

em que , representa a amplitude da velocidade do fluido, 
 e n�% a área e volume do 
objecto que se opõe ao escoamento e �H e �à são os coeficientes de arrastamento e de 
inércia do corpo. 

Para o caso de uma placa vertical sujeita a um escoamento cíclico de amplitude -, a 
equação de Morison será [60], 

�����Ø^ % � 12 �H-|-| W �à0 �-�+                                                                                                  X4.54\ 

No caso de um corpo que oscila a uma determinada velocidade lÍ: 
�� � ^n�% �-�+ W ^�àn ~�-�+ � �lÍ�+� W 12 ^��
X- � á\|- � lÍ|                                      X4.55\ 

A força de Froude-Krilov referida anteriormente está patente na primeira parcela desta 
equação. A segunda parcela é referente à força de inércia e a última à força de 
arrastamento. 
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A referência [60] utiliza a equação derivada por Sarpkaya (4.56) para determinar os 
coeficientes de arrastamento e de inércia de uma placa estacionária sujeita a um 
escoamento caracterizado por , � �,âk��P, com P � 2D+ L⁄ . 

2�����Ø^ %,âr � ��Hcos X?\|cosXP\| W �à Dr"� sen XP\                                                            X4.56\ 

em que "� representa o número de Keulegan-Carpenter, "� � ,âL  ⁄ . Os coeficientes 
dependem de "� e do número de Reynolds: 

�H � � 34 £ �XP\cos XP\^ 0,âr �Prã
2                                                                                             X4.57\ 

�à � 2"�Dµ £ �XP\sen XP\^ 0,âr �Prã
2                                                                                          X4.58\ 

De refererir que as equações (4.57) e (4.58) foram obtidas para o escoamento cíclico 
acima referido e não para a agitação da Teoria Linear estudada; para esta teoria a sua 
determinação é complexa. Duas abordagens são propostas por Dean [46]; como a equação 
de Morison é composta pelo somatório das forças de arrastamento e inerciais, a primeira 
abordagem correlaciona as forças com a cinemática da onda nos locais onde a velocidade 
e a aceleração são zero. Para uma onda de baixa amplitude e um único período isto 
corresponde a + � 0 (arrastamento e inércia nulos); assim é possível determinar os seus 
coeficientes utilizando a equação (4.50) [46]. Para o exemplo da crista da onda a 
aceleração é nula (inércia). O coeficiente de arrastamento determinar-se-á da seguinte 
forma: 

�H � �����Ø12 ^
-r                                                                                                                               X4.58\ 

O segundo método está relacionado com a determinação do menor erro mínimo quadrado 
relativamente à força das ondas medida e prevista. Sendo este método bastante complexo, 
pode ser consultada na referência [46].  
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5 Modelação Numérica  

5.1 Introdução 

A dinâmica de fluidos computacional (literatura inglesa Computational Fluid Dynamics - 
CFD) permite determinar a solução numérica das equações fundamentais dos 
escoamentos de fluidos com a ajuda de computadores. Esta técnica tem um vasto leque de 
aplicações na área da engenharia, sendo fundamental para a investigação e 
desenvolvimento de novos produtos. 

A utilização desta ferramenta como abordagem a um determinado problema tem as 
seguintes vantagens: 

• Redução considerável do tempo e dos custos de obtenção da solução, 
comparativamente às abordagens tradicionais; 

• Análise experimental a larga escala é complexa para sistemas de grandes 
dimensões. Um estudo CFD é uma escolha favorável; 

• Os modelos numéricos dos sistemas físicos são precisos devido aos esquemas 
matemáticos bastante avançados; 

• A evolução tecnológica na área dos computadores permite a obtenção de soluções 
detalhadas, mesmo em computadores pessoais; 

A modelação numérica do escoamento de fluidos implica a compreensão dos fenómenos 
físicos do sistema em estudo. Estes vão ser fundamentais na estrutura do problema 
numérico pois deles dependem as condições fronteira e esquemas numéricos a 
desenvolver. 

Qualquer simulação numérica que envolva a utilização de um software comercial 
compreende três fases distintas [76]: 

• Pré-processamento: 
O problema físico é definido num modelo matemático. O seu domínio 
computacional é determinado e discretizado num número de elementos 
infinitesimais que constituem a malha. De seguida, são definidas as propriedades 
dos fluidos e condições fronteira. Esta fase é crucial na precisão do resultado final. 
Depende do tipo de malha e do número de elementos. Quanto maior for este valor 
melhor a precisão, apesar de aumentar o esforço e tempo computacional. 
 

• Solucionador (Solver): 
O algoritmo numérico é o núcleo do código CFD. Segue o seguinte procedimento: 
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− Modelação das variáveis do escoamento num sistema de equações 
analíticas simples; 

− Discretização das equações fundamentais substituindo-as pelas equações 
referidas anteriormente; 

− Resolução do sistema de equações algébricas; 

A maioria dos códigos comerciais é baseada na discretização de volumes 
finitos. No volume de controlo a variável de interesse está localizada no seu 
centróide, garantindo a flexibilidade na construção de malhas que não é 
possível no método das diferenças finitas pois requer malhas estruturadas. 
Efectua as seguintes operações: 

− Integração das equações do escoamento dos fluidos por todos os 
volumes de controlo do domínio; 

− Conversão das equações integrais num sistema de equações algébricas; 
− Determinação da solução das equações algébricas por métodos 

iterativos. 

O conceito chave usado durante a formulação dos volumes finitos é o 
princípio de conservação das quantidades físicas expressas pelas equações 
que regem o fenómeno sobre qualquer volume de controlo. Esta é a principal 
vantagem sobre métodos de diferenças finitas e elementos finitos. 

• Pós-processamento: 
O pós-processamento compreende o estudo da solução dada pelo software de 
cálculo. Este pode ser efectuado no ANSYS FLUENT ou noutro software 
comercial como o Tecplot ou o módulo CFD-Post do ANSYS Workbech V12.0. 
Os dados obtidos podem ser estudados e apresentados sob diversas formas. 

Uma simulação CFD deve ter em conta as seguintes propriedades [76]: 

• Consistência. A discretização deve tender para o valor exacto à medida que o 
espaço na malha tende para zero. O valor da diferença entre a equação 
discretizada e o valor real é denominado erro de truncatura; 

• Estabilidade. Os métodos utilizados não devem aumentar os erros gerados no 
decorrer do cálculo; 

• Convergência. A solução deve convergir para a solução exacta; 
• Precisão. Soluções numéricas do escoamento são soluções aproximadas. É 

necessário reduzir erros de modelação, convergência, entre outros; 
• Conservação. O esquema numérico deve respeitar as leis de conservação impostas 

na dinâmica dos fluidos. 

Sendo o objectivo deste trabalho simular a interacção das ondas oceânicas com uma placa 
vertical que se opõe ao escoamento, a simulação será dividida em duas fases:  

• Apresentação dos métodos fundamentais à geração de ondas e resultados obtidos; 
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• Inserção do corpo rígido no escoamento obtido no ponto anterior, análise dos 
métodos utilizados, fundamentando todas as alterações efectuadas. Apresentação 
dos dados obtidos. 

A máquina disponível para a realização do trabalho numérico está localizada na Unidade 
de Novas Tecnologias Energéticas do Departamento de Engenharia Mecânica. Possui um 
processador Intel Core 2Quad @2.8 GHz com 4Gb de RAM. 

 

5.1.1 Equações Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RAN S) 

Na abordagem numérica de escoamento de fluidos o modelo matemático utilizado é 
baseado nas equações fundamentais: princípio da conservação da massa, momento e 
energia. As duas primeiras foram descritas na secção 3.3.2. Estas são chamadas equações 
de Navier-Stokes. 

Os escoamentos turbulentos são caracterizados por flutuações da velocidade no tempo e 
no espaço. Estes podem ser resolvidos pela aplicação directa das equações de Navier-
Stokes obtendo toda a informação necessária acerca dos fenómenos físicos que nele 
ocorrem. No entanto, esta resolução do problema em estudo é limitada para escoamentos 
turbulentos devido à capacidade de processamento e cálculo computacional. A sua 
simplificação dá origem a um grupo de equações denominadas RANS – Reynolds 
Averaged Navier-Stokes, que permitem modelar mais escalas de turbulência: # � ä, # � P e Spalart-Allmaras [62]. Esta abordagem mais simples das equações de Navier-
Stokes permite decompor uma componente qualquer de um sistema å7, numa média åÍ7 e 
numa compontente flutuante å7� [62]: 

å7 � åÍ7 W å7�     X8 � 1,2,3 … \                                                                                                     X5.1\ 

Considera-se um valor médio de tempo nas equações instantâneas e aplica-se a equação 
(5.1) as equações de continuidade e quantidade de movimento, no caso de å � - 
(velocidade), obtêm-se as seguintes equações: 

VV37 X^-7\ � 0                                                                                                                                X5.2\ 

VV+ X^-7\ W VV3Â �^-7-Â� � � V)V37 W VV3Â æS �V-7V3Â W V-ÂV3Â �ç W VV3Â ��^-�7�-�Â��                    X5.3\ 

em que ̂  representa a massa volúmica, ) a pressão e S a viscosidade dinâmica. Estas têm 
a forma geral das equações de Navier-Stokes. As suas variáveis são representadas por um 

valor numa média temporal. O termo adicional 
ÐÐ�è ��^-�7�-�Â�� é denominado tensor de 

Reynolds e está relacionado com os efeitos de turbulência.  
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Os modelos de turbulência mencionados anteriormente derivam da hipótese de 
Boussinesq. Esta relaciona os tensores de Reynolds com os gradientes de velocidade do 
escoamento, ou seja, 

��^-�7�-�Â�� � S7 �V-7V3Â W V-ÂV37 � � 23 X^#\é7Â                                                                              X5.4\ 

Neste caso, a viscosidade turbulenta é considerada como um escalar dependente da 
energia cinética turbulenta, #, e da taxa de dissipação de turbulência, ä. 

 

5.2 Pré-processamento: Tanque de ondas numérico 

A construção geométrica e discretização do tanque de ondas são efectuadas no Gambit. 
De seguida, importa-se a malha criada para o ANSYS FLUENT. O pré-processamento do 
ANSYS FLUENT consiste na inserção de duas fases (ar e água) no tanque de ondas e na 
selecção dos modelos mais indicados para obter a solução.  

 

5.2.1 Estruturação do domínio e malha numérica 

O tanque de ondas numérico (Numerical Wave Tank – NWT) é constituído por um plano 
rectangular (caso bidimensional), ou bloco rectangular (caso tridimensional). É 
pretendida uma simulação à escala real. De modo a testar as capacidades do software é 
considerada uma onda com as seguintes características: L � 5 � e � � 0.5 ¯ à 
profundidade � � 10 ¯. Determina-se o comprimento de onda a partir da equação (3.30): 

O � 9.81 ê�̄rë 5rì�rí2D +�t ~2DO 0.5ì¯í� 

O � 38.457 ¯ 

Para observar a propagação da onda no domínio de um tanque 2D, é indicado por [63, 64] 
que este deverá ter um comprimento de 3 · O a 5 · O. De modo a diminuir o tempo de 
simulação considera-se um tanque com aproximadamente três comprimentos de onda O§ � 120 ¯. A sua altura deverá ser igual ou superior ao somatório da profundidade da 
água e amplitude de onda. O espaço do domínio acima da superfície livre será cheio de ar. 
A referência [63] indica que a presença do ar neste domínio pode ser considerada 
desprezável com o intuito de diminuir o tempo de simulação. No entanto, verificou-se que 
ao considerar nas propriedades do ar a massa volúmica 0 #i ¯µ⁄  e a viscosidade 
dinâmica 0 #i X¯ �⁄ \⁄ , o ANSYS FLUENT não resolveu o problema. Isto deve-se ao 
facto da resolução das equações no software utilizar uma divisão da massa volúmica 
invalidando este método. 
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Foi considerado um tanque preparado para simular a propagação de ondas à escala real e 
em águas pouco profundas com as seguintes dimensões, O§��î�( � 120 ¯, �§��î�( �13 ¯ e � � 10 ¯, Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 - Esquema 2D do tanque de ondas numérico 

 

A origem do referencial X3, 1\ está situada na parede esquerda do tanque na zona de 
separação das duas fases. A onda é gerada no lado esquerdo do NWT propagando-se em 
direcção à sua fronteira direita. A reflexão das ondas no domínio será evitada, permitindo 
a continuação do escoamento na parede do lado direito. 

A geração da malha é uma parte crítica na modelação numérica. Os resultados obtidos 
devem ser independentes da discretização do domínio em estudo, ou seja, a precisão da 
solução está profundamente ligada à qualidade da malha, Figura 5.2. A malha de boa 
qualidade reforça a robustez e eficiência do código CFD implementado. Assim é 
fundamental conhecer os métodos de geração da malha que cada software proporciona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Importância da malha na solução final, exemplo de [65] 

 

Para a simulação 2D do escoamento de superfície livre é utilizada uma malha quadrática 
estruturada. Os seus elementos são alinhados com o escoamento segundo um padrão 
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regular, indicada para este tipo de problemas. Tem a vantagem de requerer menos 
elementos que a triangular reduzindo o tempo de cálculo do software. A malha não 
estruturada triangular não é indicada para este tipo de escoamentos; pode levar a soluções 
não realistas ou até comprometer a continuidade do cálculo; induz instabilidades e difusão 
numérica da fracção de volume [62]. Por outro lado, esta é a mais indicada para a 
discretização de zonas de fluido em torno de superfícies complexas.   

Devido à divisão do domínio estrutural em pequenos elementos, as ondas geradas podem 
sofrer um amortecimento numérico ao longo da direcção de propagação. A amplitude das 
ondas tende a decrescer com a viscosidade. Grandes comprimentos de onda 
comparativamente à dimensão de um elemento da malha são menos susceptíveis ao 
amortecimento, sendo as ondas de menores dimensões mais influenciáveis. A malha tem 
de ser bem estruturada e de dimensão ideal, de modo a garantir uma solução coerente 
num determinado tempo. Se esta for muito refinada os tempos de cálculo são muito 
elevados.  

Na discretização do domínio devem ser tomadas as seguintes considerações [15]: 

• Na zona de superfície livre a malha deve ter um espaçamento proporcional à 
altura de onda; 

• Cantos e singularidades locais requerem uma discretização fina, com elementos o 
mais estruturados possível; 

• Descontinuidades na malha devem ser evitadas, assim como súbitas diferenças na 
dimensão dos elementos.  

Para o NWT existem recomendações para a discretização do domínio X∆3, ∆1\ baseadas 
em testes numéricos. Generalizando os resultados de [64, 66, 67] para ondas baseadas na 
teoria linear, as seguintes recomendações podem ser deduzidas para uma malha 
estruturada de elementos quadráticos: 

• ∆3 �  O 60⁄ , para evitar a dissipação; 
• � 20⁄ �  ∆1 �  � 12⁄ , na zona de superfície livre. 

Para a onda de teste a malha deverá ser constituída por elementos quadrados com as 
seguintes dimensões: ∆3 � 0.64 ¯ e 0.025 � ∆1 X¯\ � 0.042, Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Malha e dimensões dos elementos 
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Foi considerado um domínio mais refinado na zona da superfície livre de modo a detectar 
a agitação com maior precisão. Este domínio é constituído por elementos com dimensão ∆3 � 0.5 ¯ e ∆1 � 0.025 ¯. Os elementos restantes são de dimensão ∆3 � 0.5 ¯ e ∆1 � 0.1 ¯. O total de elementos é de 52800. Posteriormente a malha da Figura 5.3 será 
importada para o ANSYS FLUENT. 

5.2.2 Selecção das propriedades do modelo numérico 

Esta secção descreve os modelos numéricos seleccionados no software ANSYS 
FLUENT. 

 

5.2.2.1 Fases de condições de operação 

 

(Problem Setup → Materials) 

O interior do domínio é definido como zona de fluido (Fluid Zone). É necessário 
identificar os fluidos presentes e suas propriedades, Tabela 5.1 [75]: 

 

Tabela 5.1 - Propriedades dos fluidos [75] 

Fluido Ar Água 

Massa volúmica ρ [kg/m3] 1,225 1025 

Viscosidade μ  [kg/(m/s)] 1,7894E-5 0,00108 

Tipo de fase Primária Secundária 

 

(Problem Setup → Phases) 

O modelo multifásico requer a definição da fase do fluido (primária ou secundária). 
Nestes modelos a fase mais leve será sempre a fase primária. Esta propriedade juntamente 
com as condições de operação, Tabela 5.2, onde a densidade seleccionada é a do fluido 
menos denso, irá contribuir para a obtenção de melhores resultados, considerando a 
pressão na superfície livre da água igual à pressão atmosférica [62]. 

 

Tabela 5.2 - Condições de operação (ANSYS FLUENT) 

Pressão de operação [Pa] 101325 

Densidade de operação específica [kg/m3] 1.225 

Aceleração gravítica [m/s2] (ïï) -9.81  

 

5.2.2.2 Modelo de turbulência 
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(Problem Setup → Models → Viscous) 

Não existe um modelo de turbulência ideal para todos os tipos de problemas. A escolha 
do modelo ideal depende das condições físicas do escoamento, do nível requerido de 
exactidão da solução e poder computacional disponível [62].   

Para simular a propagação de ondas, muitos autores optam por utilizar o modelo laminar 
e obtêm bons resultados, como é o exemplo [63, 64]. Para o caso de não ocorrência de 
rebentação das ondas este modelo é válido, a velocidade da partícula varia 
periodicamente e existe uma clara separação entre as duas fases ar/água (não existem 
bolhas de ar, por exemplo). No caso da interacção entre um corpo e o escoamento, é 
necessário um modelo de turbulência mais preciso. Ocorrem súbitas alterações de 
direcção do escoamento, sendo necessário escolher um tipo de modelo que indique da 
melhor maneira os perfis de velocidade de escoamento nesses locais. Para estes casos, o 
modelo mais utilizado é o modelo padrão # � ä. Trata-se de um modelo semi-empírico 
baseado nas equações de transporte para a energia cinética turbulenta e para a taxa de 
dissipação, em que são desprezáveis os efeitos de viscosidade molecular. É um modelo 
muito popular devido à sua robustez e satisfatória precisão na simulação de escoamentos 
turbulentos. Deste modelo derivam mais dois: á°ð # � ä e "Realizable" # � ä. Estes são 
mais complexos e indicados para escoamentos que envolvem rotação, elevados gradientes 
de pressão, separação e recirculação de fluido. São ideais para o caso da interacção fluido 
– estrutura. A principal diferença entre os dois, é a maior precisão e facilidade na 
obtenção de uma solução mais rápida do "Realizable" # � ä [62]. Outros modelos são 
mais complexos e requerem mais tempo computacional para atingir a solução. O manual 
do ANSYS FLUENT aconselha para cada tipo de problema o modelo mais apropriado. 
Porém, tudo depende do grau de precisão e tempo de simulação requerido na solução 
final. 

Para o modelo "Realizable" # � ä, as equações de transporte da energia cinética 
turbulenta e taxa de dissipação de turbulência são as seguintes [62]: 

VV+ X^#\ W VV3Â �^#-Â� � VV3Â æ~S W S�ó�� V#V3Âç W ð� W ðÝ � ^ä � ôà W *�                      X5.5\ 

VV+ X^ä\ W VV3Â �^ä-Â�
� VV3Â æ~S W S�óõ� VäV3Âç W ^�z*ä � ^�r är

# W √÷ä W �zõ ä# �µõðÝ W *õ     X5.6\ 

Com �z � ¯�3 ê0.43, ¤¤¨¸ë, A � * �õ, * � �2*7Â*7Â , e em que ð� representa a geração de 

energia cinética turbulenta devida a gradientes de velocidade; ðÝ a geração de energia 
cinética turbulenta devida a efeitos de flutuação; ôà representa a contribuição da dilatação 
flutuante na turbulência compressível para a taxa de dissipação global; �r e �zõ são 
constantes; ó� e óõ são os números de Prandtl turbulento para # e ä respectivamente. No 
modelo padrão o factor �ø é constante e igual a 0.99 na equação da viscosidade 
turbulenta. No caso do "Realizable" # � ä este já não é constante, sendo que a 
viscosidade turbulenta é calculada da seguinte forma: 
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S� � ^�ø #rä                                                                                                                                   X5.7\ 

em que o factor �ø é função das constantes definidas no ANSYS FLUENT.  

Justifica-se a utilização do modelo turbulento # � ä "á��%8U�j%�" no problema 
relacionado com a interacção fluido – estrutura, visto ser de extrema importância a análise 
dos vórtices provocados por essa interacção. No entanto, o modelo laminar é suficiente 
para a análise da livre propagação das ondas em canal aberto como demonstrado em [68]. 

 

5.2.2.2 Modelo Multifásico 

 

(Problem Setup → Models → Multiphase) 

A definição e a monitorização da interface entre as duas fases é de fundamental 
importância para a análise de sistemas de conversão de energia das ondas.  

Inicialmente foram efectuados testes com água em todo o domínio, aplicando as equações 
de velocidade das partículas -� (3.39) e - (3.40) na fronteira esquerda. Contudo, esta 
abordagem não revelou bons resultados. Não foi possível manter o perfil de velocidades 
característico das ondas. Foi então considerada a abordagem de escoamento bifásico.  

O ANSYS FLUENT possui técnicas que permitem detectar a interface entre um 
escoamento bifásico. O volume de fluido (Volume of Fluid – VOF) é um dos métodos 
mais importantes aplicados na simulação de escoamentos associados a ondas. Este é 
suficientemente preciso para detectar as propriedades do escoamento na interface de dois 
fluidos. É possível comprovar com o trabalho efectuado por Kölke em [72], Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Interacção fluido / estrutura. Caso experimental (em cima) vs caso numérico (em baixo) 

[72] 

No caso do sistema onda/placa oscilante não é de extrema importância a detecção precisa 
da interface ar/água. Contudo, é interessante verificar possíveis alterações devido à 
interacção da água na placa, visto a sua altura ser aproximadamente 3 4⁄  da profundidade 
em estudo [6]. Sendo assim, foi seleccionado o esquema VOF.  

A formulação VOF baseia-se no facto de dois ou mais fluidos não serem miscíveis. Para 
cada fase, uma nova variável é introduzida: a fracção de volume. Trata-se de um 
parâmetro escalar que varia entre 0 e 1 [62]: 
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E � ù1,              �l0, ái-�ú 
Um valor intermédio, indicará uma mistura entre as duas fases. A posição da superfície 
livre define-se por 0.5.  

A monitorização da interface dos fluidos, é efectuada pela resolução da equação da 
continuidade para a fracção de volume das duas fases Xû � 1,2\ [62]. Esta equação será: 

1̂
î ü VV+ �Eî^î� W s · �Eî^î/bî� � ÁX 4̄ �î � 4̄ î�\�

�Äz ý                                                          X5.8\ 

em que ̄ 4 �î representa a transferência de massa da fase ) para a û. 4̄ î� a transferência 
de massa da fase û para ). Esta equação pode ser resolvida a partir de um esquema 
implícito ou explícito. Estes são seleccionados na GUI do ANSYS FLUENT.  

O esquema implícito quando utilizado para a discretização do tempo de simulação, requer 
os valores da fracção de volume para o instante de tempo em que se procede o cálculo. 
Uma equação de transporte escalar é resolvida iterativamente em cada intervalo de tempo, 
para cada fracção de volume da fase secundária [62]:  

Eî�¨z^î�¨z � Eî�^î�∆+ n W Á�^î�¨z,��¨zEî,��¨z� � üÁX 4̄ �î � 4̄ î�\�
�Äz ý n                          X5.9\�  

em que n representa o volume da célula e ,� o volume de fluido que atravessa a célula 
num determinado instante de tempo. 

Para a formulação explícita, os esquemas de interpolação de diferenças finitas, são 
aplicados aos valores da fracção de volume calculados no intervalo de tempo anterior. 
Este não requer uma solução iterativa da equação de transporte durante cada intervalo de 
tempo, como é o caso do esquema implícito. A sua equação será [62]: 

Eî�¨z^î�¨z � Eî�^î�∆+ n W Á�^î,��Eî,�� � � üÁX 4̄ �î � 4̄ î�\�
�Äz ý n                                X5.10\�  

O esquema de reconstrução geométrica associado ao VOF, que detecta a interface entre 
os fluidos é bastante preciso, Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Forma real da interface dos dois fluidos (esquerda); Interface dos dois fluidos utilizando 

um esquema de reconstrução geométrica (ao meio); Donor-Acceptor Scheme (direita) [62] 
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O esquema padrão do ANSYS FLUENT denominado “Donor-Acceptor Scheme” é um 
método explícito. Este é menos preciso que o esquema de reconstrução geométrica. 
Assume em cada célula uma orientação vertical ou horizontal, Figura 5.5. 

Para simulações instacionárias utilizando o esquema explícito, o intervalo de tempo de 
simulação depende de um parâmetro: número de Courant. No software, tem o valor 
predefinido de 0.25. Trata-se da razão entre a dimensão do intervalo de tempo da fracção 
de volume calculada, ∆+, e as características de uma dada célula do domínio, 3�(Ø�Ø� /�Ø�7��⁄  [62]: 

��O � ∆+3�(Ø�Ø� /�Ø�7��⁄                                                                                                              X5.11\ 

em que 3�(Ø�Ø� representa a distância que um elemento de fluido percorre através de um 
volume de controlo e  /�Ø�7�� a velocidade de um elemento de fluido através de um 
volume de controlo. 

De modo a garantir maior precisão na resolução do problema multifásico explícito, no 
TUI será inserido o seguinte texto: 

Define → Models → Multiphase → Volume-fraction-parameters → solve-VOF-every-
iteration? → Yes 

Assim permite-se que o software actualize os coeficientes da fracção de volume a cada 
iteração, juntamente com as equações de Navier-Stokes. 

A propriedade Implicit Body Force do modelo multifásico VOF é também aplicada. Está 
relacionada com as forças gravíticas fundamentais nesta simulação. É adicionado um 
termo à equação da correcção de pressão relacionado com as forças gravíticas. Esta 
aplicação é favorável à obtenção de um campo de pressões realista nas primeiras 
iterações, melhorando a solução do problema. A opção Open Channel Wave BC, permite 
a geração de ondas sem adicionar qualquer função extra ao software. Este método é 
característico das versões mais recentes do ANSYS FLUENT, V12.0 e V12.1, Figura 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Painel das definições do modelo multifásico 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

69 

5.2.2.3 Condições fronteira 

 

(Problem Setup → Boundary Conditions) 

Para definir um problema que resulte numa solução única, é necessário especificar a 
tipologia das fronteiras do domínio. É importante que a sua definição seja correcta, pois 
tem um grande impacto na solução numérica. O manual do ANSYS FLUENT possui 
informação detalhada sobre todos os tipos de condições disponíveis no software e casos 
de aplicação. 

As BC (Boundary Conditions) aplicadas neste caso foram linearizadas no Capítulo 3. 
Remetendo à Figura 5.1 do NWT, serão as seguintes: 

• Fundo: Parede (Wall BC); 
• Topo: Saída de pressão (Pressure Outlet BC); 
• Parede esquerda: Entrada de um perfil de velocidade (Velocity Inlet BC); 
• Parede direita: Saída de pressão (Pressure Outlet BC). 

A condição Velocity Inlet permite a entrada de fluido com determinada velocidade. É 
nesta condição que se especifica o perfil de velocidade da onda por meio de uma função 
imposta pelo utilizador (User Defined Function – UDF), ou seleccionando no modelo 
multifásico, a propriedade de geração de ondas do ANSYS FLUENT V12.0. As 
condições Pressure Outlet permitem a continuidade do escoamento sem reflexão. Na 
fronteira do lado direito esta questão é fundamental. O escoamento prossegue fora do 
domínio evitando a geração de ondas por reflexão. Estas iriam influenciar a solução de 
forma negativa.  

A condição do interior do fluido é denominada de Fluid Zone. Aqui todas as equações 
activas são resolvidas. 

 

5.2.2.4 Geração de ondas 

Existem diversos métodos para a geração de ondas no ANSYS FLUENT. Os dois 
métodos explorados neste capítulo são de implementação distinta, mas possuem a mesma 
base teórica: ondas são geradas por um batedor situado na fronteira esquerda do domínio, 
propagando-se pelo fluido à medida que o tempo avança. Um terceiro método disponível 
aplicado em [68] é baseado na simulação de um batedor físico colocado numa parede do 
domínio. Esta parede efectua o movimento característico do batedor transmitindo 
velocidade às partículas de água. O método necessita da aplicação de uma propriedade do 
software, a malha móvel. Apesar de ser interessante para a simulação experimental de 
tanques de ondas é bastante mais complexo e requer mais tempo de simulação. 

A elevação da superfície livre AX37, 17\, velocidade horizontal -� e velocidade vertical - 
da teoria linear são impostas pela condição Velocity Inlet.  

Recorrendo ao ábaco da Figura 3.1, para o tipo de onda definido na secção 5.2.1 
determina-se a teoria que melhor a descreve: � iLr � 0.002039⁄  e � iLr � 0.040775⁄  
- Teoria de Stokes. Apesar da teoria mais indicada não ser a Teoria Linear, justifica-se a 
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sua utilização nos cálculos, com o intuito de simplificar o problema e reduzir o tempo de 
simulação. 

As expressões da elevação da superfície (3.35) e das velocidades (3.39 e 3.40) são 
inseridas numa UDF [Anexo A], posteriormente interpretada no ANSYS FLUENT 
[Anexo C]. O sistema de coordenadas do domínio está situado na fronteira esquerda onde 
as ondas são geradas, para 3 � 0. No instante inicial + � 0, o fluido está estacionário: 
elevação da superfície será de 0 m. Ao argumento da função trigonométrica ��t ou k�� é 
somado 0, ou #D 2⁄  (# � 0,1,2 …  Ò ×\. No caso de D 2⁄ : 

A � �2 cos ~2πT t W π2�                                                                                                               X5.12\ 

-� � �2 iLO cosh �2D1O �
cosh �2D�O � k�� ~2DL + W D2�                                                                              X5.13\ 

- � �2 iLO sinh �2D1O �
cosh �2D�O � ��t ~2DL + W D2�                                                                              X5.14\ 

A função é definida [Anexo A] separadamente, e escrita em linguagem de programação 
C. Esta pode ser descrita pelos seguintes passos [64]: 

 
I. Na função define-se a profundidade e propriedades da onda, �, O, L; 

II.  A UDF aceita o intervalo de tempo (timestep) inserido no GUI do ANSYS 
FLUENT. As coordenadas de cada célula são fornecidas pela macro 
begin_f_loop; 

III.  A função calcula a elevação da superfície livre de acordo com a equação 
(5.12) e define como etady e etadx; 

IV.  Para as células preenchidas com água, o perfil de velocidades é 
determinado pelas equações (5.13) e (5.14), utilizando a macro do ANSYS 
FLUENT DEFINE_PROFILE; 

V. A interface entre as duas fases é efectuada com recurso à macro 
DEFINE_PROFILE que define o valor da fracção de volume E. 
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Figura 5.7 - Esquema do perfil de velocidades da onda no NWT 

 

A versão do ANSYS FLUENT V12.0 disponibiliza uma propriedade de geração de ondas 
restrita à Teoria Linear: Open Channel Wave BC. A implementação deste caso é 
semelhante ao anterior. A sua principal vantagem é a fácil implementação para quem não 
tem conhecimentos de programação em C. Este modelo tem a capacidade de inicializar a 
solução com todo o domínio de fluido estacionário ou com agitação definida. 

Esta propriedade do ANSYS FLUENT permite a selecção de ondas de águas pouco 
profundas (Shallow Waves) ou ondas de águas profundas (Short Gravity Waves), mesmo 
com as condições fronteira atrás definidas. Neste caso selecciona-se Short Gravity Waves. 
São inseridas as propriedades da onda e a profundidade em estudo. 

As equações que definem este tipo de ondas são as seguintes [62]: 

 
• Ondas de águas profundas 

~-�-.� � i#
P �� ~cos X?\sen X?\� cosX#�3 W #.U � P(+ W ä\                                                  X5.15\ 

- � i#
P �� cosX#�3 W #.U � P(+ W ä\                                                                          X5.16\ 

• Ondas de águas pouco profundas 

~-�-.� � i#
P cosh X#X1 W  \\cosh X# \ ~cos X?\sen X?\� cosX#�3 W #.U � P(+ W ä\                          X5.17\ 

- � i#
P senh XkXy W h\\cosh Xkh\ senX#�3 W #.U � P(+ W ä\                                                  X5.18\ 
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Sendo # o número de onda e #� � #k��X?\ # � #��tX?\. A frequência efectiva da 
onda é dada por: 

P( � P W #,                                                                                                                              X5.19\ 

Como a magnitude de velocidade da onda incidente é zero, , � 0, P( � P. 

 

5.2.3 Solucionador (Solver) 

 

(Solution → Solution Methods) 

O ANSYS FLUENT oferece uma grande variedade de solucionadores, modelos de 
discretização e variáveis que podem afectar a convergência e a solução. Os parâmetros 
chave para obtenção da solução nesta fase são descritos, contudo, uma informação mais 
detalhada pode ser encontrada no ANSYS FLUENT V12.0 User’s Guide [62]. Quando 
nada é definido as definições padrão são seleccionadas, Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Esquemas de discretização espacial do ANSYS FLUENT 

 

5.2.3.1 Acoplamento Velocidade-Pressão 

O ANSYS FLUENT está munido de métodos que melhoram a convergência da equação 
da conservação do momento, à qual estão acopladas a velocidade e a pressão. Este 
software possui três importantes métodos: SIMPLE, SIMPLEC e PISO. O primeiro 
(Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) é um algoritmo iterativo em que o 
campo de pressões é estimado de modo a determinar as componentes da velocidade. A 
correcção de pressão é deduzida das equações de momentos e de continuidade. Este passo 
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é repetido até a solução convergir. O método SIMPLEC (SIMPLE-Consistent), difere do 
SIMPLE no modo de cálculo dos fluxos que atravessam uma face da malha. Permite 
atingir a convergência de modo mais rápido e eficaz que o primeiro. Estes dois esquemas 
têm uma limitação relacionada com a equação do balanço de momentos. Esta não é 
satisfeita após a resolução da equação da correcção de pressão, sendo necessária a 
repetição dos cálculos até o balanço ser satisfeito. O esquema PISO (Pressure-Implicit 
with Splitting of Operators) executa dois cálculos adicionais relacionados com a 
correcção de pressão considerando a qualidade de cada elemento de malha. Atinge a 
convergência de um modo mais rápido e eficaz, reduzindo o tempo de cálculo da solução 
[62]. Este é altamente recomendado para cálculos instacionários e ideal para o cálculo de 
propagação de ondas [69, 70, 71]. Assim sendo, este é o método seleccionado para os 
cálculos efectuados. 

 

5.2.3.2 Discretização espacial 

 

Fracção de volume 

O método seleccionado para a discretização do problema multifásico é o HRIC (High-
Resolution Interface Capturing). Este foi propositadamente desenvolvido para ser 
aplicado com o esquema VOF. Este é responsável pela obtenção de resultados precisos na 
zona de interacção das duas fases, quando comparado com esquemas disponíveis: QUICK 
(Quadratic Upstream Interpolation for Convective Knematics) e esquema de segunda 
ordem (2nd Order Upwind) [62].  

 

Momento 

A simulação do desenvolvimento de uma onda requer uma malha quadrangular 
estruturada. No caso da existência de obstáculos no tanque de ondas, a malha pode ser 
híbrida ou não estruturada. Assim, é necessário um esquema mais poderoso que possa ser 
aplicado a malhas não estruturadas. O método de terceira ordem MUSCL (Monotone 
Upstrem-Centered Schemes for Conservation Laws) melhora a precisão espacial para 
todos os tipos de malhas reduzindo a difusão numérica [62]. Sendo este método o mais 
preciso, será seleccionado para a simulação. 

 

Pressão 

O método de interpolação seleccionado para a pressão é o PRESTO PREssure 
STaggering Option). Recomenda-se para todas as simulações em que é utilizado o 
esquema multifásico VOF [62]. Sendo o movimento das partículas circular melhora a 
convergência dos cálculos da pressão [63]. 

 

Turbulência 
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Ao seleccionar o modelo laminar para a propagação das ondas no domínio não é possível 
escolher um esquema. No caso da simulação FSI é seleccionado o método de primeira 
ordem associado ao esquema # � ä. 

 

5.2.3.3 Controlo da solução 

 

(Solution → Monitors) 

De modo a obter resultados mais precisos foi melhorado o critério de convergência para 1� � 6 em todas as equações: continuidade, momento, turbulência e fracção de volume. 
Trata-se de um requisito mínimo de convergência. Apesar de aumentar o tempo de 
simulação, melhora os valores obtidos pela solução. 

 

5.2.3.4 Inicialização da solução 

 

(Solution → Solution Initialization) 

Neste ponto são diferenciados os métodos de geração de ondas. O método de 
implementação por UDF, terá de inicializar a solução com os valores de velocidade nulos 
e utilizar a propriedade do software que insere água num determinado volume do domínio 
– Patch. O método pode ser consultado no Anexo D. 

Com o método Open Channel Wave BC, é necessário indicar o local do batedor e 
seleccionar dois tipos de inicialização: Flat (sem agitação) e Wavy (com agitação). No 
primeiro caso, a solução é iniciada com velocidade do fluido nula, Figura 5.9. Este 
permite observar o desenvolvimento por todo o domínio da onda desde a sua formação. O 
segundo caso é indicado para problemas onde é necessário um escoamento desenvolvido, 
Figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Contorno de fases (em cima: vermelho – ar; azul – água) e de velocidades (em baixo, 

vermelho v=0) – Flat para t=0s 
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Figura 5.10 - Contorno de fases (em cima: vermelho – ar; azul – água) e de velocidades (em baixo, 

v=v_perfil) – Wavy para t=0s 

 

5.2.3.5 Início da solução 

 

(Solution → Run Calculation) 

Na análise CFD o modelo numérico não é discretizado apenas no espaço. Sendo esta 
simulação transiente é necessário fornecer informação quanto à discretização no tempo. 
Para estas simulações o ANSYS FLUENT efectua t iterações até atingir a convergência, 
com t um valor predefinido pelo utilizador. Cada intervalo de tempo, ∆+, tem de ser 
pequeno de modo a resolver características dependentes do tempo e suficientemente 
elevado de modo a reduzir o tempo de simulação, atingindo um nível aceitável de 
exactidão.  

A dimensão dos elementos da malha juntamente com o intervalo de tempo influencia a 
convergência da solução. O fluido não pode mover-se mais de uma célula num intervalo 
de tempo, porque o cálculo das equações tem em consideração as células adjacentes. Isto 
resulta na condição seguinte [63]: 

∆+ �  � ∆3-�_â�� , ∆1-_â���                                                                                                           X5.20\ 

Estas serão aproximadamente -�_â�� � 0.34 ¯ �⁄  e -_â�� � 0.30 ¯ �⁄ , determinadas 
por:  

-â�� � ���2 iLO
k�� �2DO �� W �2��

k�� �2DO �� ��                                                                                     X5.21\ 

A seguinte restrição toma em consideração a celeridade da onda e tem a mesma base da 
equação (5.20): 

∆+ � ∆3�                                                                                                                                        X5.22\ 
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Neste caso � � 7.69 ¯ �⁄  o que resulta numa condição mais restrita que (5.20). Então, 
apenas esta condição será verificada e para este caso ∆+ � 0.065 �; foi seleccionado um 
intervalo de tempo ∆+ � 0.01 � que é condição suficiente. 

O tempo de simulação será seleccionado com a imposição do número de intervalos de 
tempo. No caso de uma simulação de 60 segundos contam-se 6000 intervalos de tempo 
com∆+ � 0.01 �. 
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5.3 Propagação da onda 

 

5.3.1 Estudo do perfil da elevação da superfície li vre 

Nesta secção são comparados perfis de elevação da superfície livre da onda, obtidos a 
partir do batedor numérico regido pela UDF e pelo ANSYS FLUENT. Como forma de 
comparação faz-se referência à Teoria Linear. A tabela que resume os métodos do caso 
seguinte pode ser consultada no Anexo E. 

Examina-se a superfície livre das ondas, com base na altura de onda e comprimento do 
tanque. Estes parâmetros podem ser determinados efectuando o gráfico X3, 1\ no ANSYS 
FLUENT da fracção de volume E � 0.5. As abcissas representam o comprimento do 
domínio de simulação e as ordenadas a altura de onda (nível médio da água 1 � 0 ¯). 
Espera-se que a crista e a cava da onda atinjam 1 � 0.25 ¯ e 1 � �0.25 ¯, 
respectivamente, Figura 5.11. 

Analisando o gráfico, verifica-se que a 12L segundos a onda atingiu a sua estabilidade. A 
dissipação numérica é compatível com o estudo proposto, validando os dois métodos de 
propagação das ondas, assim como a aproximação à teoria linear. De referir a 
concordância de resultados com as referências [64, 68]. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.11 - Altura da onda ao fim de t = 12T s 

 
 
 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

78 

5.3.2 Estudo do perfil de velocidades 

A energia transportada pela onda sob a forma de movimento das partículas é analisada 
nesta secção. Na Figura 5.12 observa-se a magnitude da velocidade das partículas numa 
secção do canal de escoamento num determinado período de simulação. A linha a preto 
identifica a superfície de contacto ar/água. A onda aqui definida foi descrita em 5.2.1, 
com um comprimento de onda a corresponder a O � 38.457 ¯. 

 

Figura 5.12 - Contorno da magnitude da velocidade 

 

Os gráficos seguintes comparam o perfil da velocidade segundo 3 e 1 da Teoria Linear 
com os perfis obtidos das ondas do FLUENT e da UDF em diferentes estágios de 
desenvolvimento: 0 O, 0.25 O, 0.5 O e 0.75 O. Não existem grandes diferenças entre as 
velocidades calculadas pelos dois métodos e a teoria. A validade teórica e 
compatibilidade entre os métodos utilizados são verificadas, Figura 5.13.  

Dos dois métodos de geração de ondas testados selecciona-se por conveniência o método 
gerado pelo software. Assim, é possível no instante inicial de simulação garantir um perfil 
de velocidade por todo o domínio e reduzir o tempo de simulação. 
  

¯/� 
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Figura 5.13 - Comparação de perfis de velocidade segundo x e y numérico e teórico 
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5.4 Pré-processamento: Tanque de ondas numérico e c orpo rígido 

 

A capacidade do software gerar um perfil ondulatório foi comprovada. Dos dois métodos 
de geração de ondas testados foi seleccionado o método de geração do ANSYS FLUENT 
Open Channel Flow Wave BC com a inicialização Wavy.  

As dimensões do domínio de simulação sofreram alterações consideráveis durante a 
execução deste trabalho. Numa primeira fase, efectuaram-se testes com a placa 
estacionária num domínio com dimensões equivalentes a três comprimentos de onda. A 
propriedade Open Channel Wave BC facilita a geração de ondas num domínio de 
dimensões reduzidas. Não é necessária a sua propagação, permitindo a obtenção da 
solução no menor tempo possível. 

A interacção entre o fluido e o corpo rígido representa um grande desafio na modelação 
numérica. Para o superar o software possui uma propriedade muito importante – Malha 
Dinâmica (Dynamic Mesh).  

A placa vertical está situada sobre uma base com uma elevação de dois metros acima do 
fundo do oceano. As suas dimensões são as mesmas para todos os casos determinados nos 
pontos seguintes:  �Ø��� � 12 ¯, 0�Ø��� � 1 ¯ e %�Ø��� � 8 ¯. No caso 2D, a terceira 
dimensão tem o valor padrão de 1 metro. A densidade média da estrutura ronda os 250 #i/¯µ. 

 

5.4.1 Domínio de simulação 

O domínio dimensionado no software Gambit tem as seguintes dimensões: largura O§��î�( � 60 ¯, altura �§��î�( � 26 ¯ com profundidade � � 19 ¯, Figura 5.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 - Domínio de simulação, NWT + CEO 

 

A discretização do domínio foi efectuada com as mesmas características do ponto 5.2.1. 
A discretização vertical na superfície livre ∆1 � 0.025 ¯ e na zona restante ∆1 � 0.1 ¯. 
A coordenada horizontal varia de ∆3 � 0.1 ¯ no domínio rectangular que envolve o 
corpo rígido e 0.1 �  ∆3 X¯\ � 0.5 no restante, Figura 5.15. Adoptaram-se estes valores 
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de modo a manter a coerência do escoamento em todo o domínio e garantir a detecção do 
menor deslocamento da placa. A presença de uma obstrução irá proporcionar grandes 
alterações no perfil de velocidades que devem ser estudadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 - Malha estruturada (quadrática) 

 

Foram criados dois domínios com malhas de diferentes tipologias de modo a estudar a 
diferente adaptação dos elementos ao deslocamento angular. No primeiro caso, a malha é 
totalmente quadrangular (estruturada), enquanto no segundo, a malha é híbrida 
quadrangular/triangular (não estruturada). No último caso, os elementos triangulares estão 
dispostos em torno da obstrução, Figura 5.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 - Pormenor da malha na zona da obstrução; quadrada (à esquerda), triangular (à direita) 
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5.4.2 Movimento do corpo rígido em CFD 

 

5.4.1.1 6DOF 

 

(Dynamic Mesh → Options → 6DOF) 

A propriedade demoninada Six Degrees Of Freedom Solver recorre ao cálculo das forças 
e momentos incidentes no corpo rígido, de modo a determinar o seu deslocamento linear 
e angular relativamente ao seu centro de gravidade [62].  

Este método é muito importante para a determinação do movimento do corpo rígido. No 
entanto, dependendo do tipo de movimento efectuado, esta abordagem apresenta 
dificuldades do ponto de vista da integridade estrutural da malha. É extremamente 
importante que a solução global não dependa da discretização espacial. 

O movimento final da placa com um grau de liberdade (rotação U), é resultado das forças 
hidrodinâmicas, gravíticas e de amortecimento que actuam entre si em cada intervalo de 
tempo (estabelecida pela solução) e determinado pelo software: 

C���¨z � C��� W P��∆+                                                                                                                X5.23\  

A equação (4.51) determina os valores de aceleração e velocidade angulares em cada 
instante. 

De modo a restringir o movimento do dispositivo a um grau de liberdade, fornecer ao 
software as suas características estruturais e outras forças externas a ele aplicadas, é 
necessário implementar uma UDF. Esta utiliza a macro DEFINE_SDOF_PROPERTIES 
que determina as forças hidrodinâmicas, gravíticas e de amortecimento a que a placa está 
sujeita, de modo a determinar o seu movimento [62] [Anexo B].   

No caso 2D (% � 1) o cálculo da massa e dos produtos de inércia será: 

 ¯ �  ^�Ø���0% � 250 ® 1 ® 1 ® 12 � 3000 #i 

!.. � 112 ¯0r W 13 ¯ r � 144250 #i/¯r 

!�� � 112 ¯%r W 13 ¯ r � 144250 #i/¯r 

! � 112 ¯X0r W %r\ � 500 #i/¯r 

 

A rotação do corpo rígido efectua-se em relação a um eixo fixo que não passa no seu 
centro de massa – rotação não baricêntrica. Para o definir, é necessário indicar no GUI do 
ANSYS FLUENT o ponto de rotação em vez do seu CG. Este ponto tem coordenadas 3I � 30 ¯ e 1I � �17 ¯. Com a sua definição as forças gravíticas devidas ao peso da 
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placa são negligenciadas: este método determina as forças gravíticas a partir do seu CG. 
Como não é este o caso, é necessário adiciona-las na UDF como momento externo à 
placa: 

&© � ¯i3I¥����tXCX+\\                                                                                                      X5.24\ 

O amortecimento devido ao sistema PTO, assumido como um amortecedor ideal linear, é 
contabilizado como um momento externo ao sistema e inserido nesta UDF. O coeficiente 
de amortecimento poderá variar entre 1�6 � k, °. ¯. �/l�� � 20�61. O momento 
provocado será dado pela equação definida no Capítulo 4: 

&¢§Û � kC4X+\                                                                                                                             X5.25\ 

Estes dois momentos externos são impostos no sistema a partir da macro 
SDOF_LOAD_M_Z [62]. 

 

5.4.1.2 Malha dinâmica 

 

(Dynamic Mesh → Mesh Methods) 

Considera-se o domínio descrito em 5.4.2 em que �� representa a configuração da sua 
malha no instante +�. Se no instante +�¨z este sofrer uma alteração na sua estrutura uma 
nova malha é formada: ��¨z. O objectivo deste método é manter a validade da nova 
malha conhecendo a priori as condições fronteira e a sua estrutura. Para tal o código CFD 
assume que este domínio é um corpo rígido que sofre grandes deformações, aplicando as 
equações do movimento dos corpos aos nós que o constituem [62, 73]. Este software 
possui três esquemas de malha dinâmica que proporcionam o movimento de fronteiras do 
domínio e o ajuste da malha [62]: 

• Polimento, (Smoothing); 
• Reestruturação local, (Local Remeshing); 
• Estratificação, (Layering). 

No primeiro caso a união entre dois nós vizinhos assemelha-se a uma mola de constante #� X0 � #� � 1\ em que a ligação entre eles permanece inalterada. Se #� � 1 o movimento da 
fronteira do domínio é sentido apenas nos nós mais próximos; se #� � 0 este movimento é 
sentido por todo o domínio estrutural. Por defeito, este método está disponível para 
malhas tetraédricas e triangulares, mas é possível activar esta propriedade para malhas 
quadrangulares ou hexaédricas inserindo no TUI o seguinte código: 

(rpsetvar ‘dynamesh/spring/all-element-type? #t) 

                                                 
1 Valores fornecidos 
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Esta propriedade é indicada para pequenas deformações quando utilizada isoladamente, 
caso contrário a possibilidade de grandes deformações nos elementos é maior, 
comprometendo a solução. 

O reposicionamento da malha é uma característica importante. É possível definir a 
deformação máxima que os elementos podem atingir (0 < Skewness < 1). Elementos que 
atinjam esse valor de deformação são identificados e reestruturados, sendo também 
possível a sua adição ou remoção. Geralmente os dois primeiros métodos são utilizados 
em conjunto de modo a garantir a melhor deformação possível para pequenos e grandes 
deslocamentos do corpo rígido.  

O método de estratificação dos elementos é indicado para deslocamentos puramente 
lineares de fronteiras do domínio. À medida que se deslocam, são adicionados ou 
removidos elementos, alterando a conexão entre eles. Apenas está disponível para malhas 
estruturadas.   

O intervalo de tempo seleccionado para determinar o deslocamento do corpo rígido é 
fundamental na utilização da malha dinâmica. É difícil determinar um valor óptimo para o 
intervalo de tempo porque as cargas que provocam o deslocamento não são conhecidas. 
Um ajuste contínuo do intervalo de tempo é requerido para evitar valores excessivamente 
conservadores que aumentam em demasia o tempo de cálculo, ou demasiado elevados 
que podem levar à falha da simulação [65]. 

O intervalo de tempo ideal pode ser determinado por uma função e actualizado a cada 
iteração efectuada. Para tal, é possível resolver as seguintes equações em ordem a /�¨z e �+ para um deslocamento linear [65]: 

 ��â�� � n�¨z · �+                                                                                                                    X5.26\ 

 �����Ø& � n�¨z � n��+                                                                                                                   X5.27\ 

 

em que ��â�� representa o máximo deslocamento permitido, �����Ø ¯⁄  a força total 
incidente no corpo sobre a massa do corpo, /� a velocidade no instante anterior, /�¨z a 
velocidade no instante posterior e finalmente, �+ o intervalo de tempo. 

No entanto, a construção da função que determina este intervalo de tempo é de 
programação complexa e não vai ser abordada neste trabalho. Assim, por tentativa e erro 
determinou-se o intervalo de tempo indicado para a determinação do deslocamento 
angular do CEO. 

São utilizados os esquemas de malha dinâmica Smoothing e Remeshing. Os parâmetros de 
cada um variam de acordo com a malha utilizada, no entanto é necessário recorrer a 
várias simulações de modo a testar se estes são os mais correctos para a malha 
seleccionada e para o movimento da mesma. Esperam-se deslocamentos angulares entre 
15° e 30° [34]. Adopta-se #� � 0.5 para não restringir ou relaxar em demasia o 
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movimento da malha dinâmica. Os restantes valores adoptados dependem da malha em 
jogo, sendo estes determinados automaticamente pelo software [62].  

 

5.5 Solução e discussão do movimento do corpo rígid o 

 

Nesta secção utilizam-se os métodos definidos anteriormente para a geração de ondas, à 
excepção do método utilizado no modelo turbulento. Foi seleccionado o modelo # � ä. O 
sumário das definições do FLUENT para o movimento do corpo rígido pode ser 
encontrado no Anexo F. 

A simulação transiente do deslocamento do corpo rígido com as propriedades físicas 
descritas anteriormente revelou-se problemática. O intervalo de tempo ∆+ � 0.01 � 
utilizado na propagação das ondas não é suficiente para acompanhar a rápida aceleração 
da placa no início da simulação e garantir o ajuste correcto da malha. Assim ocorre a 
paragem da simulação devido à existência de volumes negativos no domínio de cálculo. 
Uma solução inicial estacionária poderia ser calculada de modo a promover a estabilidade 
inicial da simulação transiente. Verificou-se nos primeiros intervalos de tempo, a 
divergência do perfil de velocidades característico da agitação de acordo com a teoria 
linear, invalidando esta opção. 

De modo a analisar este problema efectuou-se um ensaio com o corpo estacionário. A 
Figura 5.17 representa o momento aplicado no ponto 3I � 30 ¯ e 1I � �17 ¯ até + � 0.1 �, causado por um escoamento inicialmente desenvolvido em todo o domínio 
(Tipo 1, Tabela 5.3).  

 

Tabela 5.3 - Tipos de onda utilizados 

Tipo H (m) L (m) d (m) T (s) 

1 0.5 38.5 -19 5 

2 1 173.8 -19 13.6 

 

No primeiro intervalo de tempo o momento calculado é muito elevado, o que provoca 
uma forte aceleração angular no corpo. Apesar de estabilizar nos instantes seguintes é 
suficiente para não ocorrer a adaptação da malha levando ao erro na simulação. Esta fase 
crítica necessitará de um intervalo de tempo bastante pequeno, de modo a reduzir a 
probabilidade deste erro ocorrer. 
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Figura 5.17 - Momento aplicado ao corpo rígido encastrado (∆t = 0.01 s)  

Na Figura 5.18 observa-se a evolução do momento incidente na placa estacionária para a 
mesma simulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 - Evolução do momento aplicado ao corpo rígido (∆t = 0.01 s). Simulação t=3T s 

 

Aumentar a inércia na placa permitirá estudar a capacidade de adaptação da malha ao 
movimento angular do corpo, apesar de não respeitar as características físicas propostas 
inicialmente. A densidade da placa foi aumentada para 2500 #i/¯µ, um valor dez vezes 
superior ao inicial. Este despreza fenómenos de impulsão fundamentais movimento do 
dispositivo. No entanto, só assim é possível fazer o seu estudo em tempo útil. O intervalo 
de tempo proposto para os instantes iniciais é ∆+ � 1.0� � 4 � sendo aumentado para 1.0� � 3 � após 100 intervalos de tempo. 

Verificou-se a inadaptação da malha estruturada em todos os testes efectuados. Para um 
deslocamento superior a 3° formam-se elementos não convexos, conduzindo a solução à 
divergência, Figura 5.19. Um caso semelhante foi constatado por Kassiotis [73]. Este 
aconselha decompor as faces na zona crítica. Com este método, a malha de duas faces 
distintas do domínio é independente entre si, garantindo a validade da mesma em 
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deslocamentos de amplitudes mais elevadas. No entanto, no caso de estudo proposto a sua 
implementação torna-se difícil porque o topo da placa está próximo da zona de superfície 
livre em que é fundamental a uniformidade da malha.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 - Pormenor da formação de elementos não convexos na malha estruturada (θ≅≅≅≅-3°), à 

esquerda. Volume negativo, à direita 

 

A adaptação da malha não estruturada é feita de modo mais suave e progressivo. Nas 
imediações da placa, os elementos da malha triangular são bem definidos e de dimensão 
aproximadamente constante, para todo o tempo de simulação. O aumento da dimensão 
dos elementos é feito o mais afastado possível do corpo rígido, onde a necessidade de 
uniformidade é menor, Figura 5.20. 

Figura 5.20 - Pormenor da malha não estruturada a θ≅≅≅≅-3° (à esquerda), θ≅≅≅≅16° (à direita) 

 

Foram efectuados dois testes com duas ondas de diferentes características na 
discretização híbrida do domínio, Tabela 5.3. O tempo de simulação, para cada tipo de 
onda, corresponde a + � 3L �. O primeiro, corresponde ao estudo do movimento da placa 
sem amortecimento. No segundo caso, o amortecimento é considerado (k � 10 &°. ¯. �/l��). Relembrando que estes casos não traduzem a realidade do movimento devido ao 
aumento da inércia do corpo, para a onda do tipo 1 e tipo 2 foram obtidos os valores de 
deslocamento, Figura 5.21 e Figura 5.22.  

Na Figura 5.21 a placa sem amortecimento atingiu o deslocamento máximo de 1.9° 
(absoluto) a 14 s. O amortecimento adicional inibiu o deslocamento do corpo rígido, 
sendo o deslocamento máximo atingido 0.5° (absoluto) a 6 s. Na Figura 5.22 é notória a 
influência do amortecimento no movimento da placa. A 24 s, o deslocamento máximo 
atingido foi de 18° (absoluto), e de 16° (absoluto) com amortecimento. As curvas dos 
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dois gráficos apresentam diferenças, sendo que no segundo caso, o perfil do deslocamento 
é oscilatório, enquanto no primeiro, o perfil é irregular. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 5.21 - Deslocamento angular para a onda do tipo 1, t = 3T [s] 

Figura 5.22 - Deslocamento angular para a onda do tipo 2, t = 3T [s] 

 

O resultado da Figura 5.22 revela a capacidade de ajustamento da malha híbrida a grandes 
deslocamentos.  

Na Figura 5.24, 5.25 e 5.26 observam-se os vectores da magnitude de velocidade em sete 
momentos diferentes durante um período de onda (L � 13.6 �\, dos 10 aos 24 s, 
correspondente ao movimento da Figura 5.22 (onda tipo 2, com amortecimento). 
Verifica-se com clareza o princípio de funcionamento do dispositivo: aproveita a maior 
componente horizontal da velocidade da onda, característica de zonas de pouca 
profundidade, de modo a mover a placa. O gráfico da elevação da superfície livre, à 
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esquerda na figura, refere-se ao ponto acima da placa X3 � 30 ¯\ se o dispositivo não 
perturbasse o escoamento. No entanto, esta perturbação ocorre, e está descrita na Figura 
5.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 - Altura da superfície livre na zona da placa, x = 30 m 

 

 

 

 

 

 

¯/� 

Figura 5.24 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da superfície 

no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instante 10 s. 
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Figura 5.25 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da superfície 

no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instantes 13, 15 e 17 s. 
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O corpo rígido de características reais requer um intervalo de tempo de menor dimensão, 
quando comparado com intervalos anteriormente utilizados. O seu valor máximo está 
limitado pela sua velocidade angular: não se pode movimentar mais de uma célula por 

¯/� 

¯/� 

¯/� 

Figura 5.26 - Vectores de magnitude da velocidade na zona da placa (à direita) / elevação da superfície 

no batedor (à esquerda). Simulação com amortecimento. Onda tipo 2. Instantes 20, 22 e 24 s. 
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intervalo de tempo. Por tentativa e erro reduziu-se ∆+ sucessivamente, até ser possível 
inicializar a simulação com sucesso: ∆+ � 1� � 6 �. Após os primeiros 1000 intervalos de 
tempo é possível aumentar para ∆+ � 5� � 6 � e mais tarde alterar para ∆+ � 1� � 5 �. 
Qualquer valor superior aos anteriormente referidos comprometerá a solução. Verifica-se 
que a selecção do intervalo de tempo nos casos com métodos de malha dinâmica é 
dominante relativamente aos outros métodos seleccionados. 

Apesar de ser possível proceder à simulação de um caso com estas características, não é 
possível fazê-lo em tempo útil com os recursos disponíveis. Um segundo de simulação 
demorou 16 dias a calcular. Revela-se que, as características impostas no software 
[Anexo F] foram confirmadas pelos serviços de apoio da ANSYS, assim como o intervalo 
de tempo necessário.  

A onda de teste para este caso foi do tipo 1 (Tabela 5.2). Forças gravíticas e de 
amortecimento são consideradas Xk � 10�6 °. ¯. �/l��\. O deslocamento foi 
praticamente linear durante todo o processo até atingir aproximadamente 0.37° a 1 s de 
simulação. A Figura 5.27 representa a curva de deslocamento angular para este teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 - Deslocamento angular, onda tipo 1. Simulação de 1 segundo: 16 dias 

 

Na Figura 5.28 analisam-se dois pontos críticos do momento resultante na placa devido 
ao escoamento e forças de impulsão. São dois instantes distintos numa pequena fracção 
da simulação (escala em milissegundos). Como é possível observar estas são variações 
bruscas que ocorrem durante a simulação, revelando a necessidade de um ∆+ bastante 
baixo. Assume-se que são instabilidades numéricas provocadas pela dimensão do 
intervalo de tempo, amplificações do erro numérico. Espera-se que estas diminuam com a 
progressão da simulação. Testes de estabilidade são necessários para obter mais 
conclusões. Com a utilização de um intervalo de tempo maior, a velocidade angular no 
corpo rígido devido a estas alterações súbitas é muito elevada, levando à inadaptação da 
malha. Outros exemplos podem ser consultados no Anexo G. 
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                     Tempo (ms)  

Figura 5.28 - Variação do momento incidente  
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6 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

 

Na dissertação apresentada foi utilizado o software comercial de modelação de fluidos 
computacional ANSYS FLUENT, para simular a interacção de um dispositivo de 
conversão de energia das ondas com a agitação marítima. Para compreensão desta 
interacção foi estudada a Teoria Linear e deduzidas equações do corpo rígido. Só assim é 
possível compreender os factores que afectam a interacção fluido-estrutura e programar 
um caso numérico com sucesso. 

Foram descritos descritos dois métodos para o estudo da geração de ondas; o primeiro 
tem como base a criação de uma UDF e o segundo é disponibilizado pelo software. Os 
dois revelaram a sua compatibilidade com a Teoria Linear sendo possível aplicá-los no 
caso proposto. No entanto, o segundo permite a inicialização do caso com um escoamento 
desenvolvido por todo o domínio. Este facto traz vantagens relacionadas com a 
diminuição do tempo de cálculo e facilidade de implementação do método. 

A simulação do escoamento-corpo rígido foi de difícil implementação devido à 
instabilidade do processo nos instantes iniciais. A baixa inércia do dispositivo contribui 
para a elevada aceleração angular do mesmo. A reestruturação da malha foi bem sucedida 
devido à formação de volumes negativos. Esta característica do dispositivo em conjunto 
com o poder computacional disponível condicionou a realização do objectivo principal 
desta dissertação: simular em 3D o deslocamento do CEO sujeito à agitação marítima. 

A solução para obter o deslocamento do corpo rígido com as características propostas é a 
diminuição do intervalo de tempo de cálculo. Este tem de ser o suficiente para permitir o 
deslocamento de apenas uma célula por intervalo de tempo. O maior valor possível foi de 1� � 6 �, levando ao cálculo de 1 segundo de simulação em 16 dias, apesar de ser 
possível aumentar para 5� � 6 � e 1� � 5 � em diferentes fases do cálculo. 

De modo a validar a discretização do domínio, através dos métodos de malha dinâmica 
seleccionados e UDF referente ao movimento do corpo rígido, a inércia do dispositivo foi 
aumentada dez vezes relativamente ao valor inicial. Só assim foi possível obter os 
resultados pretendidos em tempo útil. A malha triangular adaptou-se muito bem ao 
deslocamento máximo obtido de 17°, comprovando a capacidade do software simular este 
tipo de problemas.  

De modo a dar continuidade a este projecto diversos trabalhos futuros podem ser 
ponderados. Como o poder computacional disponível não era suficiente para o trabalho 
proposto, foi ponderada a utilização da plataforma de cálculo GridFEUP. Trata-se de um 
supercomputador disponível para a realização cálculos numéricos complexos de equipas 



Modelação de um Sistema de Conversão de Energia das Ondas 

 

95 

de investigação da FEUP. No entanto, a implementação de casos CFD em paralelo é 
bastante complexa devido à divisão do domínio de cálculo pelos processadores 
disponíveis. O software dispõe de métodos e predifinições padrão que são de difícil 
aplicação neste caso, como a malha dinâmica e o volume de fluido. Esta abordagem 
requer uma análise exaustiva. 

A aplicação em três dimensões é fundamental para estudos hidrodinâmicos. A análise dos 
vectores de velocidade das Figuras 5.23, 5.24 e 5.25, permite concluir que o topo da placa 
é uma zona crítica de todo o domínio. Esta é a área que possui valores mais elevados de 
velocidade.  O estudo da turbulência nos seus limites é fundamental para a determinação 
do melhor perfil do dispositivo para absorver a maior energia de onda. Com esta análise é 
necessário efectuar testes de modo a determinar a potência prevista extraída pelo 
dispositivo. 

Todos os testes referidos têm de ser confirmados com um exaustivo trabalho 
experimental. Sem este, não é possível determinar se o trabalho numérico executado é o 
esperado para um dispositivo à escala real. 
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ANEXO A: User Defined Function: Batedor 
 

/************************************************** ********************* 

A seguinte função determina o perfil de velocidades  característico no 
tempo e no espaço, de uma onda de acordo com a Teor ia Linear a partir da 
macro DEFINE_PROFILE. Esta é acoplada na condição f ronteira Velocity 
Inlet.  

As componentes de velocidade segundo x (X_Perfil_On da) e y 
(Y_Perfil_Onda) são calculadas, assim como a fracçã o de volume na zona 
da superfície livre (Perfil_VOF). 

A superfície livre inicial coincide com o eixo das abcissas, y=0. 

Qualquer alteração do tipo de onda e profundidade t em de ser também 
alterada na função e novamente integrada no caso. 

*************************************************** ********************/ 

 
#include  "udf.h" 
 
#define  H 0.5  /* Altura de onda, m */  
#define  d 10.0  /* Profundidade, m */  
#define  L 38.457  /* Comprimento de onda, m */  
#define  T 5.0  /* Periodo de onda, s */  
#define  alpha1 1.0  /* Fracção de volume, ar */  
#define  alpha2 0.0  /* Fracção de volume, água */ 
        

/* Perfil de velocidade da Teoria Linear em x */ 
 

DEFINE_PROFILE(X_Perfil_Onda, thread, position) 
{ 
  real x[ND_ND]; 
  real y; 
  real etadx; 
  face_t f; 

/* Repetição dos cálculos para todas as faces do do mínio */ 
 

  begin_f_loop(f, thread) 
    { 
      real time = RP_Get_Real( "flow-time" ); 
      F_CENTROID(x, f, thread); 
      y=x[1]; 

/* Define a altura da onda no tempo t(time)*/  
      etadx = (H/2.0)*cos(((2.0*M_PI*time)/T)+(M_PI /2.0));  
          
      if (y <= etadx) /* Define o perfil da onda abaixo da superfície liv re*/ 
 

F_PROFILE(f, thread, position) = 
(H/2.0)*(9.81*T/L)*(cosh(2.0*M_PI*(y+d)/L)/cosh(2*M _PI*d/L))*cos((2.0
*M_PI*time/T)+(M_PI/2.0)); 
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      else    /* Velocidade acima da superfície livre */ 
 

  F_PROFILE(f, thread, position)=0.0; 
    } 
 end_f_loop(f, thread) 
} 
 
 

/* Perfil de velocidade da Teoria Linear em y */ 
 

DEFINE_PROFILE(Y_Perfil_Onda, thread, position) 
{ 
  real x[ND_ND]; 
  real y; 
  real etady; 
  face_t f; 

/* Repetição dos cálculos para todas as faces do do mínio */ 
 

  begin_f_loop(f, thread) 
    { 
      real time=RP_Get_Real( "flow- tim e" ); 
      F_CENTROID(x, f, thread); 
      y=x[1]; 

/* Define a altura da onda no tempo t(time)*/  
      etady = (H/2.0)*cos(((2.0*M_PI*time)/T)+ (M_P I/2.0));    
      
      if (y <= etady) /* Define o perfil da onda abaixo da superfície liv re */  
 

F_PROFILE(f, thread, position) = 
(H/2.0)*(9.81*T/L)*(sinh(2.0*M_PI*(y+d)/L)/cosh(2*M _PI*d/L))*sin((2.0
*M_PI*time/T)+(M_PI/2.0)); 

 
 
      else  /* Velocidade acima da superfície livre*/ 
        

      F_PROFILE(f, thread, position)=0;  
     } 
 end_f_loop(f, thread) 
} 
 

 
/* Definição da fracção de volume na zona da superf ície livre */  

 
DEFINE_PROFILE(VOF_Perfil, thread, position) 
{ 
 real x[ND_ND]; 
 real etadvof; 
 real y; 
 face_t f; 
 
begin_f_loop(f, thread) 

{ 
real time = RP_Get_Real( "flow-time" ); 
F_CENTROID(x, f, thread); 
y=x[1]; 
etadvof=H/2.0*cos((2*M_PI*time/T)+(M_PI/2.0)); 
 
if (y >= etadvof) 
 

F_PROFILE(f, thread, position)=alpha1; 
 

else   
 

F_PROFILE(f, thread, position)=alpha2; 
 

} 
end_f_loop(f, thread); 
} 
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ANEXO B: User Defined Function : Movimento do Corpo Rígido 
 

/************************************************** ********************* 

A UDF determina o movimento do corpo rígido a parti r da macro 
DEFINE_SDOF_PROPERTIES juntamente com as suas sub-m acros “SDOF”. Esta 
determina as forças e momentos aplicados ao corpo p elo escoamento e 
transmite-os ao software, sendo o seu output o movimento da malha.  

Esta tem a capacidade de actualizar a cada iteração  na TUI, o momento 
adicional (força gravítica + amortecimento), desloc amento angular e 
velocidade angular. A cada iteração guarda os dados  anteriores num 
ficheiro: Dados_Corpo_Rigido.txt. 

Os valores definidos são para um caso específico. Q ualquer alteração às 
propriedades do corpo rígido tem de ser introduzida  na UDF. 

A macro DEFINE_SDOF_PROPERTIES é limitada à selecçã o do método 6DOF. 

*************************************************** ********************/ 

 
#include  "udf.h" 
 
#define  NO_OF_FLAPS 1 
#define  NO_OF_ZONES 1 
#define  DEBUG 1 
 
static  real current_teta[NO_OF_FLAPS]; 
static  real current_omega[NO_OF_FLAPS]; 
 
 
Dynamic_Thread * dt; /* Indicador da estrutura que guarda os atributos d a malha 
dinâmica definidos no GUI do FLUENT */  
 
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(placa, prop, dt, time, dtime ) 
{ 
 

/* Definição do deslocamento e velocidade angular d o corpo rígido. DT_THETA e 
DT_OMEGA_CG são macros do FLUENT. O parâmetro [2] d efine a coordenada Z */ 

  
  current_teta[0] = DT_THETA(dt)[2]; 
  current_omega[0] = DT_OMEGA_CG(dt)[2]; 
 

/* Matriz massa do dispositivo */ 
 

  prop[SDOF_MASS] = 3000.0;     /* Massa do dispositivo, kg */ 
  prop[SDOF_IXX] = 144250.0;    /* Momento de inércia do dispositivo, kg/m^2 */ 
  prop[SDOF_IYY] = 500.0;       /* Momento de inércia do dispositivo, kg/m^2 */ 
  prop[SDOF_IZZ] = 144250.0;    /* Momento de inércia do dispositivo, kg/m^2 */ 
 
/* Restrição do movimento do corpo rígido. Apenas é  permitido a rotação em Z */ 

 
  prop[SDOF_ZERO_TRANS_X] = TRUE; 
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  prop[SDOF_ZERO_TRANS_Y] = TRUE; 
  prop[SDOF_ZERO_TRANS_Z] = TRUE; 
  prop[SDOF_ZERO_ROT_X] = TRUE; 
  prop[SDOF_ZERO_ROT_Y] = TRUE; 
  

/* Determina se as forças e momentos são relativas às coordenadas globais 
(false) ou às coordenadas locais do corpo (true) */  

 
  prop[SDOF_LOAD_LOCAL] = TRUE; 
 
  { 

/* momento = gravidade * massa * L * sin(teta) – da mp * ω*/ 
/* L – Distância do ponto de rotação ao CG */ 

/* damp – Coeficiente de amortecimento */ 
 

register  real momento = -9.81*3000.0*6.0*sin(current_teta[0 ])- 10000000.0 * 
current_omega[0];  
 
prop[SDOF_LOAD_M_Z] = momento; 
 

 
/* DEBUG: A informação abaixo aparece na TUI do FLU ENT durante o cálculo. 

Assim é possível analisar a progressão do deslocame nto e velocidade angular  */ 
   
 
#if  DEBUG 
Message0( "\n\n***************** DEBUG INFO ***************** *****\n "); 
 
Message0( "\n teta_z(degrees) = %10.3e \n" , DT_THETA(dt)[2]*180.0/M_PI); 
Message0( "\n omega_z(rad/s) = %10.3e \n" , DT_OMEGA_CG(dt)[2]); 
Message0( "\n momento = %10.3e \n" , momento); 
   
Message0( "\n****************** DEBUG INFO ****************** **\n\n" ); 
 
#endif 
 
   } 
 

/* Cria o ficheiro Dados_Corpo_Rigido.txt e salva o  tempo (CURRENT_TIME), 
velocidade angular (DT_OMEGA_CG(dt), deslocamento a ngular (DT_THETA) e o momento 

do corpo rígido (momento) */  
 

if (NULL == (pf = fopen( "Dados_Corpo_Rigido.txt" , "a" ))) 
        Error( "ERRO! Não é possível abrir o ficheiro pretendido!!  \n" ); 
    

fprintf(pf, "%12.4e %12.4e %12.4e %12.4e" , 
CURRENT_TIME,DT_OMEGA_CG(dt)[2], DT_THETA(dt)[2]*18 0.0/M_PI, momento);  
    

fprintf(pf, "\n" ); 
 fclose(pf);  

 
 

/* Actualiza o movimento angular do corpo rígido a cada TS no ficheiro criado 
pelo FLUENT com o nome introduzido no 6DOF GUI + su fixo “placa”*/  

printf ( "\nplaca: actualização 6DOF" ); 
 

}  
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ANEXO C: Interpretação e Compilação de uma UDF 

 

A interpretação / compilação de funções externas ao software é feita do seguinte modo:  

 
• Define → User Defined → Functions → Interpreted, para interpretar; 
• Define → User Defined → Functions → Compiled, para compilar. 

No primeiro caso em Source File Name é inserido o ficheiro da função UDF em formato 
.c localizado no directório dos ficheiros de trabalho, Figura C.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 - Janelas de interpretação (esquerda) e compilação (direita) da UDF 

 

Algumas macros têm de ser compiladas de modo a correrem no software; este é o caso da 
função que controla o movimento da malha dinâmica. Este passo irá criar uma biblioteca 
de funções que irá permitir ao software localiza-las. Para tal é necessário ter o Microsoft 
Visual Studio instalado de forma correcta e localizar no directório do ANSYS FLUENT o 
ficheiro udf.h. Este ficheiro é um meio de comunicação entre a função criada e o 
software; adiciona-se em Header Files, Figura C.1. A UDF adicionar-se-á em Source 
Files, Figura C.1.  

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no ANSYS FLUENT V12.0 UDF 
MANUAL (2009). 
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ANEXO D: Inicialização 

 

Após inicializar a solução, no FLUENT GUI selecciona-se: Adapt → Region. Definem-se 
as coordenadas da região preenchida por água (Mark). Na janela da inicialização define-
se o fluido correspondente à região definida anteriormente (Patch), Figura 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 - Processo de inicialização do cálculo 

Adapt → Region 
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ANEXO E: Definições do ANSYS FLUENT – Geração de on das (UDF) 

 

Tabela E.1 - Definições no software. Geração de ondas. 

Solucionador 

2D 

Baseado na pressão (Pressure-Based) 

Instacionário 

Absoluto 

Condições de operação 

Aceleração gravítica x = 0 m/s
2
 y = - 9.81 m/s

2
 

Densidade de operação 1.225 kg/m
3
 

Pressão de operação 101325 Pa 

Fases 

Fase 1: Ar ρ = 1.225 kg/m
3
 µ = 1.7894 10

-5
 kg/(m/s) 

Fase 2: Água ρ = 1025 kg/m
3
 µ = 0.00108 kg/(m/s) 

Modelo Multifásico 
Volume de Fluido (Bifásico) 

Explícito 

Courant Number: 0.25 

Open Channel Flow  

Implicit Body Force 

Modelo Viscoso 
Laminar 

Condições Fronteira 
 
Entrada (Parede esquerda) 

 

Velocity Inlet Mistura Velocidade: Perfil x e y (UDF) 

Água VOF: Perfil VOF (UDF) 

Saída (Parede direita)  

  Pressure Outlet 

 

 

Open 

Channel 

 

Superfície Livre: 

0 m 

 

Profundidade: 

-10 m 

 
Topo  

   

Fundo Wall 

Interior Interior 

Corpo rígido Wall 

Resíduos 
Convergência 1E-6 

Métodos da solução 
Esquema PISO 

 Discretização Espacial Pressão PRESTO!    Momento: MUSCL Fracção Volume: HRIC 
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Formulação instacionária Implícita de primeira ordem 

Controlo da solução 

Pressão: 0.3 Densidade: 1 Forças do corpo rígido: 1 Momento: 1 

Inicialização 
Calcular a partir de Velocity Inlet BC 

Inicialização de canal aberto - 

Valores Iniciais       0 

Intervalo de tempo  1E-2 s  Número de intervalos 6000 

Iterações 10 

Patch x_min = 0 m x_max = 120 m 

y_min = -10 y_max = 0 m 
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ANEXO F: Definições do ANSYS FLUENT – Movimento do corpo 
rígido 

 

A tabela seguinte representa os parâmetros inseridos na Graphic User Interface do 
software para a obtenção da solução do movimento do corpo rígido.  

 

Tabela F.2 - Definições no software. Movimento do corpo rígido. 

 
Solucionador 

2D 

Baseado na pressão (Pressure-Based) 

Instacionário 

Absoluto 

Condições de operação 

Aceleração gravítica x = 0 m/s
2
 y = - 9.81 m/s

2
 

Densidade de operação 1.225 kg/m
3
 

Pressão de operação 101325 Pa 

Fases 

Fase 1: Ar ρ = 1.225 kg/m
3
 µ = 1.7894 10

-5
 kg/(m/s) 

Fase 2: Água ρ = 1025 kg/m
3
 µ = 0.00108 kg/(m/s) 

Modelo Multifásico 
Volume de Fluido (Bifásico) 

Explícito 

Courant Number: 0.25 

Open Channel Flow / Open Channel Wave BC 

Implicit Body Force 

Modelo Viscoso 
K – epsilon 

Realizable 

Condições Fronteira 
Entrada (Parede esquerda) Velocity Inlet Open Channel Wave BC 

Saída (Parede direita)  

Pressure Outlet 

 

 

Open 

Channel 

 

Superfície Livre: 

0 m 

 

Profundidade:  

-19 m 

Topo  

   

Fundo Wall 

Interior Interior 
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Corpo rígido Wall 

Malha Dinâmica 
Polimento (Smoothing) Mola 0.5 Relaxamento  1 Convergência 0.001 Iterações 20 

Reestruturação (Remeshing) Célula local Sizing Function 
ON (Default) 

Parâmetros (Default) 

Intervalo de reestruturação da célula 1 

Six DOF 

Zonas de Malha dinâmica    

Nome da zona Corpo Rígido 

Tipo Rigid Body 

Atributos do 

movimento 

    UDF 
(Anexo B) 

      CG:      x=30 m  / y= -17 m          Six DOF Solver Options ON 

Opções da malha Altura da célula: 0.1 m 

Escrever na TUI (rpsetvar ‘dynamesh/spring/all-element-type? #t) 

Escrever no TUI (rpserva ‘dynamesh/update-in-timestep/interval 1) 

Resíduos 
Convergência 1E-4 

Métodos da solução 
Esquema PISO 

 Discretização Espacial Pressão PRESTO! Momento: MUSCL Fracção Volume: HRIC 

Formulação instacionária Implícita de primeira ordem 

Controlo da solução 

Pressão: 0.3     Densidade: 1     Forças do corpo rígido: 1 Momento: 1     Turbulência: 0.8 / 0.8 / 1 

Inicialização 
Calcular a partir de Velocity Inlet BC 

Inicialização de canal aberto Wavy 

Valores Iniciais       Default 

Intervalo de tempo  1E-6 s * a 5E-5 s ** Número de intervalos 20E+6 

* Nos primeiros 1000 ∆+. **Restantes. 

Iterações 10 
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ANEXO G: Momento Incidente, placa oscilatória ∆� � �� � �� 

 

 

Figura G.1 - Momento incidente entre 0.3 < t (ms) < 0.5 

 

Figura G.2 - Momento incidente entre 5 < t (ms) < 5.2 
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Figura G.3 - Momento incidente entre 12 < t (ms) < 12.2 

 

Figura G.4 - Momento incidente entre 51.838 < t (ms) < 52.838 

 

Figura G.5 - Momento incidente entre 96.838 < t (ms) < 97.832 
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