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RESUMO 

 

O Projeto Antártico Brasileiro é responsável pela base antártica Estação Comandante Ferraz 

na Antártica, e com isso a Marinha do Brasil faz uso do NApOc Ary Rongel para dar apoio 

aos cientistas brasileiros. Neste contexto, torna-se interessante uma discussão a respeito de 

navios quebra-gelo e com isso, o sistema de borbulhamento de ar. Desta forma, o presente 

trabalho consiste na análise do escoamento multifásico ao redor de uma navio quebra-gelo, 

com o sistema de borbulhamento de ar. Para tal, foi realizada uma investigação na literatura a 

respeito de navios quebra-gelo, os tipos de condições de gelo enfrentados, como o sistema em 

estudo funciona, além da modelagem de escoamentos multifásicos, coluna de borbulhamento 

e fluidodinâmica computacional. Com isso, dividiu-se o trabalho em duas análises, uma a 

respeito da modelagem das forças de interação entre fases no escoamento multifásico em uma 

coluna de borbulhamento, e a partir dos resultados obtidos, aplicou-se a modelagem obtida na 

análise do navio quebra-gelo. Isto é, aproximou-se o escoamento multifásico em uma coluna 

de bolhas naquele no entorno de um navio com o sistema de borbulhamento de ar ativo. 

Utilizou-se os software ANSYS CFX e OpenFOAM para gerar os domínios, as malhas e 

posteriormente, realizar as simulações numéricas, e obter os resultados das análises. Por fim, 

foi possível observar que não há violação do princípio fundamental do escoamento 

multifásico de indiferença ao referencial quando a modelagem do escoamento considera as 

forças de arrasto, massa virtual e sustentação, com os modelos de Schiller Naumman, 

Coeficiente Constante Cmv = 0,5, e Coeficiente Constante Cs = 0,5, respectivamente. Além 

disso, o software OpenFOAM foi capaz de gerar todos os resultados, ao contrário do ANSYS 

CFX. E a modelagem proposta aplicada no ANSYS CFX não se mostrou apropriada para 

analisar com robustez o escoamento entorno do navio. 

 

Palavras-Chave: Escoamento Multifásico; Navio Quebra-Gelo; Sistema de Borbulhamento 

de Ar. 



	

ABSTRACT 
 

The PROANTAR is responsible for the Brazilian Antarctic base Estação Comandante Ferraz, 

Antartic, and the Brazilian Marine uses de NApOc Ary Rongel to give Brazilian scientists 

support. So, it makes interesting a discussion about icebreakers and air bubbling system. 

Thus, the present project consists of the analysis of the multiphase flow around an icebreaker 

that uses air bubblers. Therefore, it was necessary to investigate in the literature about 

icebreakers, types of ice conditions faced by those ships, air bubblers, multiphase flow 

modelling, bubble colunms, and computational fluid dynamics. The simulations were divided 

into two types of analysis, one concerning the modelling of interphase forces in the 

multiphase flow in a bubble column, and based on the results obtained, the best modelling 

was applied to analyse the flow around the icebreaker. Thus, it was made an approximation of 

the multiphase flow in a bubble column, to the one around an icebreaker when it uses air 

bubblers. It was used the software ANSYS CFX an OpenFOAM, in order to generate the 

domains, the meshes, run the simulations and obtain the results. Therefore, it was possible to 

observe that the use of the use of the drag, virtual mass and lift forces, with Schiller 

Naumman, Constant Coeficient Cvm = 0,5, and Constant Coefficient Cs = 0,5, respectively, 

there is no violation of the fundamental principle of the indifference to the reference point. 

Besides, OpenFOAM was capable of generating all the results, and ANSYS CFX did not. 

Finally, the simulation of the icebreaker showed that the proposed modelling does not work in 

ANSYS CFX. 

 

 

Key Words: Multiphase Flow; Icebreaker; Air Bubbling System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1985, o Brasil deu início ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com 

o qual instalou sua base antártica, a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada 

na ilha do Rei George, Antártida. O PROANTAR é responsável por garantir a presença da 

comunidade científica brasileira na Antártica e desenvolver pesquisas relacionadas a diversas 

áreas do conhecimento, como biologia, geologia, oceanografia, dentre outras. 

Além disso, a Marinha do Brasil utiliza o Navio de Apoio Oceanográfico (NApOc) 

Ary Rongel, adquirido em 1994 da Noruega, o qual não é um quebra-gelo, mas tem a 

capacidade de navegar em condições amenas de gelo. Este é o segundo NApOc utilizado, o 

primeiro foi um sueco denominado NApOc Barão de Teffé, um navio quebra-gelo. Com isso, 

tendo em vistas as expedições feitas à Antártica pela Marinha do Brasil, torna-se interessante 

o estudo de possibilidades que possam melhorar o desempenho da navegação em gelo. 

Neste sentido, em 1960, foi desenvolvido o sistema de borbulhamento de ar como 

uma solução para a diminuição da fricção entre o casco e o gelo, e melhora na navegação em 

gelo. A princípio, tal sistema foi muito utilizado em navios quebra-gelo, mas sua 

aplicabilidade vai muito além, podendo ser utilizado também em navios que não são quebra-

gelos, e no entanto podem navegar em gelo ou não. Isto é, tal mecanismo também é aplicado 

em unidades de exploração de petróleo, com o objetivo de mantê-las em equilíbrio 

(WILKMAN, 2011). 

Além disso, o sistema também é muito empregado em áreas portuárias as quais 

devem lidar com o congelamento da água em determinadas épocas do ano e o alto movimento 

de embarcações. Desta forma, além de representar um custo o fato de a embarcação não poder 
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atracar ou não poder sair do porto dentro do período estipulado, pode ser custoso também 

quebrar o gelo para limpar a área portuária, ou a utilização de outros métodos como o de 

levantamento dos blocos de gelo (PAN et al., 2009). Sendo assim, a implementação do 

sistema de borbulhamento de ar pode derreter o gelo completamente, mantendo a água livre, 

ou diminuir sua espessura e ele pode quebrar ou ser quebrado facilmente, tornando livre a 

passagem dos navios (CAREY, 1983). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

O uso do sistema de borbulhamento de ar atribuiu melhora na capacidade de 

navegação em águas congeladas para navios quebra-gelo. Com isso, fatores como a vazão de 

saída de ar, bem como a geometria do sistema, isto é, o arranjo e o posicionamento dos bicos 

injetores de ar são de extrema importância para analisar a performance da embarcação quando 

esta se encontra quebrando o gelo. No entanto, para que se possa realizar a análise de tais 

fatores, é necessário realizar uma escolha adequada da modelagem do escoamento multifásico 

existente ao redor do navio quebra-gelo. 

Sendo assim, a principal motivação do presente estudo está em analisar o 

desempenho de um navio quebra-gelo quando este se encontra quebrando o gelo, com o 

sistema de borbulhamento de ar ativo.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente projeto tem como objetivos: 

•  Analisar a modelagem das forças de interação entre fases para o escoamento 

multifásico em uma coluna de borbulhamento; 

• Comparar os resultados obtidos na análise da coluna de borbulhamento entre os 

software utilizados ANSYS CFX e OpenFOAM; 
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• Aplicar a modelagem obtida para o escoamento multifásico que existe ao redor de 

um navio quebra-gelo com o sistema de borbulhamento de ar ativo; 

 

1.3 HISTÓRICO DO ESTUDO DO PROBLEMA 

 

Inicialmente, o presente estudo se propôs a avaliar a influência das velocidades do 

navio e de injeção de ar pelo sistema de borbulhamento, localização e quantidade de orifícios 

do sistema a força feita nos blocos de gelo. Com isso, utilizou-se o software ANSYS CFX 

para realizar as simulações numéricas, e foram avaliados 33 casos, dentre os quais variou-se 

os parâmetros analisados. Tais casos apresentaram resíduo médio das variáveis monitoradas 

(pressão, velocidades do ar e da água e fração de volume do ar e da água) da ordem de 1x10-3, 

e após analisá-los decidiu-se por focar o trabalho na modelagem das forças de interação entre 

fases do escoamento multifásico, para que fosse possível entender melhor os resultados 

obtidos. Sendo assim, a modelagem utilizada considerava a força de arrasto (IshiiZuber), 

massa virtual (Coeficiente Constante, Cmv=0,35), sustentação (Legendre Magnaudet), de 

lubrificação de parede (Antal, C1=-0,01 e C2=0,05), e o modelo de turbulência era o SST 

(Shear Stress Transport). Com a mudança de foco, houve alterações na modelagem utilizada. 

Por outro lado, os resultados obtidos apresentaram o comportamento esperado. Isto é, 

de acordo com a literatura, existe uma velocidade máxima do navio tal que a partir da mesma, 

a utilização do sistema de borbulhamento de ar se torna desinteressante, o que foi verificado. 

Ainda, foi possível observar a influência positiva da localização e número de orifícios a força 

feita para afastar o gelo. 

 

1.4 O PRESENTE TRABALHO 

 

Primeiramente, foi feita uma revisão da literatura relacionada ao presente estudo. 

Sendo assim, no capítulo 2 serão abordados tópicos relacionados diretamente com o estudo 

feito pelo presente trabalho. Portanto, a primeira seção contempla o navio quebra-gelo. Com 
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isso, será discutido a respeito do seu formato estrutural, com foco nas regiões em contato com 

o gelo, do formato da proa, esta, a seção mais importante do navio, e por isso um tópico 

destinado a ela somente, dos materiais utilizados para a construção do quebra-gelo, e por fim, 

da divisão em classes de acordo com a condição de gelo a ser enfrentada. 

O subcapítulo seguinte abordará o gelo em si, com isso, os tipos de gelos que 

existem, e isto é de acordo com a sua formação e tempo de existência. Vale comentar que os 

gelos mais antigos tendem a ser mais resistentes e com maior espessura, e portanto devem ser 

evitados pelos navios. 

Além disso, será discutido a respeito do sistema de borbulhamento de ar, tópico de 

extrema importância deste trabalho. Com isso, será abordado como ele funciona, e onde pode 

ser instalado. O uso de tal sistema não está restrito aos navios quebra-gelo, sendo bastante 

empregado também em canais, baías e portos, além de embarcações que navegam em mar 

aberto. 

Ademais, a revisão da literatura também contempla o estudo do escoamento 

multifásico, visto que é muito importante que se entenda a respeito de suas propriedades, 

principais equações, regimes e forças de interação entre as fases analisadas. Neste contexto, o 

estudo do escoamento multifásico em colunas de borbulhamento compõe a base do presente 

trabalho, e a análise do mesmo é necessária para que se possa estudar o escoamento que existe 

ao redor do navio quebra-gelo. 

No último subcapítulo da revisão da literatura, será discutida, brevemente, a respeito 

da fluidodinâmica computacional. Isto é, como ela trata o escoamento multifásico, e os 

software disponíveis para as análises que serão feitas pelo presente estudo, com foco no 

método numérico utilizado por eles. 

O capítulo 3 é sobre a metodologia do trabalho. Ele, então, contemplará três etapas 

necessárias para a realização de cada análise proposta. A primeira é o desenvolvimento da 

geometria, em seguida, a geração da malha, e por fim, a definição da modelagem do 

escoamento multifásico e das condições de contorno e inicial. 

No capítulo 4, serão discutidos os resultados obtidos a partir das análises realizadas. 

Tal capítulo é divido em três grandes partes, correspondentes as análises da coluna de 
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borbulhamento, da comparação entre os resultados obtidos pelo ANSYS CFX e o 

OpenFOAM e a do navio quebra-gelo.  

Por fim, no capítulo 5, serão discutidas as conclusões obtidas a partir do que foi 

abordado na revisão da literatura e dos resultados obtidos das análises realizadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção serão abordados os principais tópicos que compõem a base de 

conhecimento necessária para o entendimento do presente projeto. Com isso, serão tratados os 

conceitos relacionados ao navio quebra-gelo e ao sistema de borbulhamento de ar, o qual 

pode fazer parte do desenvolvimento e construção do quebra-gelo e/ou ser instalado 

temporariamente no mesmo. Além disso, para simulação e análise do desempenho do sistema 

de borbulhamento de ar em um navio quebra-gelo faz-se necessária a discussão a respeito da 

modelagem do escoamento multifásico e da fluidodinâmica computacional utilizada. 

 

2.1 NAVIO QUEBRA-GELO 

 

Primeiramente, o projeto de um navio se inicia por definir sua função assim como 

em qual área geográfica ele irá atuar (RISKA, 2008). Além disso, o tipo de carga transportada 

pelo navio, e o período em que ele atuará em determinada região do planeta também são 

fatores importantes no seu desenvolvimento. A partir disso, o tamanho da embarcação, o 

arranjo do maquinário, a quantidade de carga transportada, a velocidade a ser alcançada, e as 

acomodações, dentre outros aspectos, podem ser definidos. 

Com isso, existem vários tipos de navios quebra-gelo, eles podem ser desde uma 

balsa até grandes cargueiros de mais de 20.000 toneladas (RISKA, 2008). Além disso, eles 

são muito utilizados para dar assistência a outros navios que estão presos no gelo e/ou 

precisam navegar por rotas congeladas, mantendo os caminhos livres. Existem também os 

quebra-gelo turísticos e os de pesquisa, estes muito comuns na Antártica (ANDREAS, 2009). 
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Quanto ao projeto de um navio quebra-gelo, como ele foi concebido para navegar em 

águas congeladas, é necessário um estudo prévio a respeito das condições de gelo a serem 

enfrentadas pela embarcação. RISKA (2008) aponta que a condição de gelo influencia em 

todas as características do navio, são elas: o formato do casco e suas principais dimensões, a 

resistência do casco, o maquinário e os equipamentos.  

 

2.1.1 Projeto Estrutural 

 

Primeiramente e de acordo com a FMA (Finnish Maritime Administration) (2010), o 

casco pode ser dividido em três regiões, a proa, a popa e a região do meio, compreendida 

entre a proa e popa.  

Além disso, o projeto da estrutura de navios quebra-gelo requer o conhecimento da 

magnitude dos carregamentos de gelo, os quais são influenciados pelo formato do casco, 

deslocamento, potência, velocidade e o tipo de gelo. Com isso, cada região do casco do navio 

vai experimentar carregamentos diferentes devido ao gelo.  

A proa é a região que sofre com as maiores cargas de gelo, enquanto que a popa 

sofre com as menores cargas. Além disso, pesquisas mostram que as cargas devido ao gelo 

não são igualmente distribuídas nas áreas de contato entre o casco e o gelo (CCG, 2006). O 

formato da área de contato é dito elíptico, sendo o eixo mais comprido cerca de 8 vezes maior 

que o eixo menor. E ela é considerada simétrica em relação ao bico da proa (CCG, 2006). 

A Figura 2.1 mostra uma idealização geométrica da interação entre o casco e o gelo, 

feita para o navio quebra-gelo Tor Viking II (SU et al., 2011). Pode-se ver que as principais 

zonas de contato se encontram na proa do navio. 



 
 

 

24 

 

Figura 2.1: Idealização geométrica da interação casco-gelo 
Fonte: Adaptado de SU et al. (2011) 

 

Por fim, a Figura 2.2 mostra as regiões no navio as quais devem ser reforçadas 

devido ao contato com o gelo (áreas hachuradas). 

 

 

Figura 2.2: Principais Áreas do Navio em Contato com o Gelo 

Fonte: Adaptado de FMA (2010) 
 

2.1.2 Formato da Proa 

 

Como um navio quebra-gelo utiliza seu próprio peso para quebrar o gelo, sua proa 

costuma ter um formato especial, como de uma “rampa invertida”, e a seção mais baixa é 

denominada de “faca de gelo”. Além disso, o restante de seu casco deve ter uma forma tal que 
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possibilite o escoamento dos blocos de gelo quebrados, evitando que os mesmos fiquem 

presos nas hélices e/ou outras partes do navio.  

Um formato de proa muito comum de navios é o do tipo proa bulbosa, ele é 

adequado para navegação em mar aberto e no caso de mar coberto por gelo, a integridade do 

bulbo se torna vulnerável à condição de gelo. Com isso, o bulbo pode ajudar a afastar o gelo, 

no entanto nunca deve ser usado para quebrá-lo, caso contrário, ele pode ser danificado. Isso 

ocorre devido ao fato de que o bulbo é oco por dentro, e uma das características da proa de 

um navio quebra-gelo, a qual tem contato direto com o gelo, é o reforço de concreto o qual 

evita sua deformação. 

Além disso, aspectos importantes no formato de um navio quebra-gelo são o bico de 

proa, o alargamento, a popa e os ângulos com a linha d’água. Tais ângulos contribuem para a 

eficiência do navio em quebrar o gelo, submergir e limpar os caminhos. As tendências 

recentes no projeto de tal tipo de embarcação estão em aumentar o ângulo de alargamento, 

reduzir os ângulos com a linha d’água e os ângulos do bico de proa e da popa (CCG, 2006).  

Ainda, existem o formatos de proa convencionais e os não convencionais. Os 

chamados convencionais representam aqueles com progressivo aperfeiçoamento na 

resistência à quebra do gelo, mantendo o casco com um formato suave, o que gera cada vez 

menos resistência em mar aberto. Os cascos não convencionais, ou não tradicionais, são 

aqueles com diferentes formatos de casco. A Figura 2.3 mostra os dois tipos de formato de 

casco considerando a embarcação do tipo quebra-gelo. 

 

 

Figura 2.3: Formatos de Proa Convencional e Não-Convencional para um Navio Quebra-Gelo 

Fonte: Adaptado de CCG (2006) 
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2.1.3 Materiais para Construção 

 

Considerando condições extremas de gelo, deve-se realizar um estudo no qual 

estima-se a performance adequada do navio, assim como a resistência do mesmo em mar 

congelado. Vale citar no entanto, que no caso de uma embarcação que irá enfrentar gelo de 

espessura fina e/ou condições esporádicas de gelo, como no início do inverno em algumas 

regiões nas quais o mar fica coberto por gelo, é possível que se projete o navio para navegar 

em mar aberto, e quanto à resistência do casco, deve-se seguir normas específicas. 

Com isso, para o desenvolvimento de um navio quebra-gelo considera-se o estudo de 

todos os fatores citados anteriormente e realizam-se também testes experimentais com o 

objetivo de analisar a capacidade da embarcação de quebrar o gelo, sem se deformar, com 

foco no formato do casco, da proa principalmente, e do sistema de propulsão. O impacto do 

gelo deve ser conhecido e o navio capaz de suportá-lo.  

Além disso, a integridade estrutural do casco é assegurada a partir da seleção correta 

de materiais para sua construção. Os dois principais grupos de aço usado na construção naval 

são os de alta e média resistência, os quais compreendem diversos tipos de aço, com variações 

na composição química dos mesmos e em outras propriedades mecânicas (CCG, 2006).  

O fator mais crítico associado as propriedades do aço para uso em navios quebra-

gelo é sua resistência à fratura frágil devido as baixas temperaturas e aos altos carregamentos, 

típicos de operações em águas congeladas. Em baixas temperaturas, a ductilidade e a 

resistência à fratura do material caem e o aço se torna frágil, o que aumenta a probabilidade 

de um fratura frágil. Tal fratura ocorre, frequentemente, acima da linha d’água, onde o 

material está exposto a baixíssimas temperaturas do ar. Caso o navio não seja composto por 

aço próprio para uso a baixas temperaturas do ar, deve-se evitar impacto com gelo de alta 

profundidade quando a temperatura do ar está muito baixa, ou quando o navio ficou exposto 

por um tempo a baixas temperaturas do ar, antes de enfrentar condições de mar congelado 

(CCG, 2006). 

Por outro lado, todos os equipamentos devem funcionar nas temperaturas 

encontradas na área de operação, e isto pode variar dependendo da localização geográfica e da 

época do ano. A Figura 2.4 mostra o convés de um navio coberto por gelo. 
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Figura 2.4: Convés de um Navio Coberto por Gelo 

Fonte: RISKA (2008) 

 

2.1.4 Classes de Navios 

 

A “Finnish–Swedish Ice Class Rules” (FSICR) é a norma seguida para o projeto 

estrutural de navios que navegarão pelo mar Báltico e deverão passar por portos finlandeses e 

suecos (FMA, 2010). A FSICR simplifica as condições para o formato do casco em condições 

de mar congelado e fornece uma boa estimativa para condições de gelo severas. Segundo SU 

et al. (2011), a filosofia do projeto estrutural por trás de tal classificação é baseada em 

aspectos operacionais e de segurança, isto é, assegurar a performance adequada para o navio, 

e garantir adequada resistência estrutural do casco e do sistema de propulsão. 

Na Tabela 2.1, pode-se ver um exemplo da máxima espessura equivalente de gelo 

em várias partes do mar Báltico, obtidas a partir de informações coletadas durante invernos de 

longa duração. Na quarta e na quinta colunas têm-se os fatores Pr e Kr referentes ao efeito dos 

cumes de gelo. Logo, os efeitos devidos aos cumes de gelo são incluídos na espessura 

equivalente, multiplicando a espessura do gelo de superfície pelo fator Kr. Tal fator é obtido 

baseado na probabilidade de ocorrência (Pr) de cumes na zona com gelo (SU et al., 2011). 
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Tabela 2.1: Máxima Espessura Equivalente de Gelo em Várias Áreas do mar Báltico baseada 
em Invernos longos 

Fonte: Adaptado de KUJULA (1994) 

Área do 
Mar 

Espessura do Gelo de 
Superfície 

Efeito dos Cumes de 
Gelo 

Espessura 
Equivalente do Gelo 

Média 
(m) 

Desvio 
padrão 

(m) 
Pr kr 

Média 
(m) 

Desvio 
padrão 

(m) 

Baía da 
Bótnia 0,474 0,164 0,50 1,28 0,607 0,210 

Mar da 
Bótnia 0,414 0,153 0,25 1,21 0,501 0,185 

Golfo da 
Finlândia 0,404 0,140 0,25 1,21 0,489 0,170 

Mar 
Báltico 0,336 0,136 0,10 1,12 0,376 0,152 

 

Com isso, a FSICR classifica os navios de acordo com a espessura de gelo a ser 

enfrentada pela embarcação. Logo, segundo a FMA (2010), os navios classe IA Super são 

capazes de navegar normalmente em condições difíceis de gelo, sem a assistência de um 

navio quebra-gelo, já os de classe IA, necessitam do auxílio de um quebra-gelo. Os navios de 

classe IB conseguem navegar em condições moderadas de gelo, e podem utilizar o auxílio de 

quebra-gelos quando necessário. Os de classe IC navegam em condições leve de gelo e 

recebem a assistência de quebra-gelos quando necessário. Já os do tipo classe II são aqueles 

que foram projetados para navegar em mar aberto, mas são capazes de navegar em condições 

bem leves de gelo, sem auxílio. Por fim, os classe III compreendem os navios que não 

pertencem a nenhuma das classes anteriores.  

Além disso, uma espessura máxima de gelo de superfície é definida para cada classe 

de navios. Tal espessura varia linearmente de 1,0 m, para a classe IA Super, até 0,4 m para a 

IC (FMA, 2010). Logo, a seleção da classe deve ser feita considerando as condições de gelo, 

operacionais e os custos envolvidos no projeto. 
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2.2 CONDIÇÕES DE GELO 

 

Para descrever as condições de gelo a serem enfrentadas pelo navio, deve-se levar 

em consideração alguns fatores, como a caracterização da cobertura de gelo, as temperaturas 

do ar e do mar e a duração do período de congelamento do mar. Sendo assim, o vento e as 

correntes marítimas fazem variar o formato do gelo, mas são os icebergs que mais 

preocupam, tendo em vista a largura e a profundidade de seus cumes. 

Os principais tipos de gelo são os gelos de lagos e rios, de mares e o glacial, este 

formado em terra a partir do acúmulo da recristalização da neve. Os gelos de lagos são 

recentes e podem ser de espessura fina, média, grande ou muito grande, dependendo do 

estágio de desenvolvimento. Os recém formados têm menos de 5 cm de espessura. Além 

disso, a espessura dos gelos finos varia de 5 a 30 cm, dos gelos de espessura média é de 15 a 

30 cm, os maiores, de 30 a 70 cm, e os mais profundos com mais de 70 cm de espessura 

(CCG, 2006). 

Os gelos formados a partir da água do mar têm sua espessura podendo chegar a mais 

de 2 m de profundidade. E eles podem se manter por mais de uma estação de verão sem 

derreter, voltando a crescer durante o inverno. Também, tal tipo de gelo pode ficar fixo 

próximo a áreas costeiras, ou se mover conforme as condições de vento e corrente marítima 

(CCG, 2006). 

Dentre os tipos de gelos formados na terra estão os icebergs, os quais podem ter de 5 

a 15 m  de altura acima da linha d’água e de 15 a 60 m de comprimento, ou ainda terem altura 

superior a 75 m e comprimento maior do que 200 m. 

Além disso, quanto à estrutura inicial do gelo, ela depende das condições do tempo e 

da água do mar. Sob condições consideradas calmas, grandes cristais de gelo se formam sobre 

a superfície e gradualmente vão se interligando. Esta camada inicial na formação do gelo 

pode ter de 1 a 2 cm apenas de espessura. Por outro lado, em condições mais críticas, os 

cristais de gelo da camada formada na superfície podem ser menores e tendem a tornar a 

camada mais profunda, com até 3 m de espessura, por exemplo. Com isso, uma vez que a 

camada inicial é formada, o gelo continua a crescer em direção ao fundo do mar. Ainda, como 
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regra geral, o CCG (2006) aponta que a espessura total do gelo abaixo do nível da água é de 3 

a 4 vezes a altura total do gelo acima da água. 

Ademais, quanto ao gelo formado em água do mar, abaixo de uma zona de transição, 

o mesmo é composto, principalmente, por longas colunas de cristais de gelo. À medida que 

ele cresce em direção ao fundo do mar, a água salgada congela em cristais de gelo, mas ao 

longo do inverno ela é drenada para baixo, o que resulta na variação da salinidade a partir de 

um certo nível do gelo. Durante o verão, a superfície de água derretida é drenada pelo gelo, o 

que faz com que o sal seja liberado por baixo. Logo, segundo o CCG (2006), o baixo nível de 

salinidade dos gelos mais antigos deve ser levado em conta pelos navios, pois a resistência do 

gelo é relacionada ao volume de sal no mesmo. Com baixos níveis de salinidade, os gelos 

mais antigos, e normalmente mais espessos, são muito mais resistentes do que os gelos mais 

recentes, estes também chamados de gelo de primeiro ano. 

 

2.3 SISTEMA DE BORBULHAMENTO DE AR 

 

O sistema de borbulhamento de ar foi desenvolvido no final dos anos 1960, tendo 

como objetivo principal a redução da fricção entre o casco do navio e o gelo, através da 

geração de um escoamento de ar e água do mar entre ambas as superfícies (WILKMAN, 

2011). Isto reduziria a necessidade de se usar hélices de proa. No entanto, além de ser usado 

em navios, também é muito empregado em portos, com o objetivo de manter píeres e docas 

livres de gelo, para minimizar o congelamento da água em canais utilizados para navegação, e 

tornar o movimento e o armazenamento do gelo mais fácil durante operações de quebra de 

gelo (CAREY, 1983). 

Com isso, existem muitos estudos na literatura sobre tal sistema e suas diversas 

aplicações. Alguns são baseados em testes experimentais e análises analíticas, e em sua 

maioria são estudos de casos específicos, isto é, análise do desempenho de um navio quebra-

gelo que utilizou o sistema de borbulhamento de ar durante um período específico. Alguns 

exemplos são os estudos de JUURMAA (1978), que fez uma análise do primeiro tipo de 

sistema de borbulhamento de ar instalado em um navio quebra-gelo, o Wärtsilä. VANCE 

(1980) analisou a performance do USCGC Katmai Bay, e WILKMAN (2011) fez uma análise 

do sistema em si e da performance de alguns navios, dentre eles o MS Baltica. 
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Além disso, há também patentes, como U. S. Pat. Nos. 3,580,204 e 4,029,035, sendo 

a segunda sobre sistema de borbulhamento de ar com um diferencial, o bombeamento de ar 

quente comprimido. E também a U. S. Pat. No. 4,543,900, na qual é injetado no mar uma 

mistura de água do mar com ar, com alta fração volumétrica de ar. 

Ademais, também estão presentes na literatura, trabalhos a respeito do uso do 

sistema de borbulhamento de ar em portos, lagos, canais e baías. Como exemplo, pode-se 

citar os estudos de INCE (1964), ASHTON (1974) e (1978), CAREY (1983) e PAN et al. 

(2008). 

Sendo assim, sobre a aplicação do sistema em lagos, o sistema de borbulhamento de 

ar empurra para cima a água que está a níveis mais baixos com relação à superfície, e que 

normalmente, é mais quente do que aquelas próximas à cobertura de gelo (CAREY, 1983). 

Com isso, ele transfere calor para a cobertura de gelo, através da circulação de água causada 

pela ascensão de uma pluma de bolhas de ar liberadas por orifícios bem abaixo da zona 

congelada. O calor pode derreter o gelo completamente, abrindo caminhos livres na água, ou 

apenas reduzir a espessura do gelo, fazendo com que ele se rompa sozinho ou se torne mais 

fácil de ser quebrado por um navio. Na Figura 2.5 pode-se ver um esquema de arranjo típico 

de um sistema de borbulhamento de ar em lagos.  

 

 

Figura 2.5: Arranjo Típico do Sistema de Borbulhamento de Ar em Lagos 

Fonte: Adaptado de CAREY (1983) 
  

Pode-se ver pela Figura 2.5 que a pluma se espalha embaixo da cobertura de gelo, 

formando inicialmente uma camada fina, mas gradualmente ela vai arrastando mais água e se 
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dissipando. A transferência de calor, e consequentemente o derretimento do gelo ocorrem, 

principalmente, por convecção nas zonas mais próximas ao gelo (ASHTON, 1978). 

A Figura 2.6 mostra uma pluma bidimensional criada a partir de uma linha como 

fonte ar. Pode-se ver a distribuição da velocidade da pluma , a qual aumenta com a altura (H) 

acima da linha do difusor. E, devido às condições iniciais do fluxo próximas aos orifícios e à 

quantidade de movimento linear do jato de ar, os limites lineares da pluma têm um vértice 

teórico a uma distância x0 (aproximadamente igual a 0,8 m) abaixo do difusor. 

 

 
Figura 2.6: Pluma Bidimensional 

Fonte: Adaptado de CAREY (1983) 

 
Deve-se levar em consideração que o sistema somente opera com sucesso quando as 

características do local são favoráveis (CAREY, 1983). Com isso, a profundidade, as 

dimensões horizontais de onde o sistema será instalado, quando combinados com a 

temperatura da água podem ser úteis para se estimar a quantidade de calor que será fornecida 

para derreter o gelo. 

No inverno, a temperatura da água do fundo costuma ser de 4 ºC para lagos muito 

profundos, ou muito pequenos. Já em rios ou baías com grande abertura para o mar, a 

temperatura fica em torno de 0 ºC, e isto se deve ao fato que em tais locais há maior 

circulação de água (CAREY, 1983). Vale aqui comentar que correntes de água podem não só 

diminuir a quantidade de calor disponível, mas também afetar a circulação de água criada 

pelo sistema de borbulhamento de ar. Com isso, de acordo com CAREY (1983), a localização 

esperada onde ocorreria o derretimento do gelo pode ser deslocada horizontalmente, e o 
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volume de água quente deslocado pode ser diluído, tornando o sistema menos eficaz. Do 

mesmo modo, se a cobertura de gelo estiver se movimentando, o benefício do sistema pode 

ser diminuído, pois a área de derretimento se espalharia, reduzindo menos a espessura do 

gelo. 

Por fim, a temperatura do ar também influencia no projeto do sistema de 

borbulhamento de ar. E isto se deve ao fato de que pode haver neve cobrindo o gelo, o que 

influencia na taxa de transferência de calor, já que ela possui efeito isolante, mantendo a 

superfície do gelo a uma temperatura superior a temperatura do ar, se esta estiver abaixo de 

0ºC. 

 
2.3.1 Sistema de Borbulhamento de Ar em Navios 

 

De acordo com WILKMAN (2011), o sistema de borbulhamento de ar, além de ter 

como objetivo primordial a redução da fricção entre o casco do navio e o gelo, ele também é 

utilizado para outros propósitos. São eles: reduzir a resistência do gelo, reduzir o risco de o 

navio ficar preso no gelo, reduzir o risco de o gelo aderir ao casco na altura da linha d’água, 

ser usado como dispositivo de manobra, limpar o gelo entre a embarcação e o píer, ser 

utilizado como um propulsor lateral, reduzir o impacto das ondas em mar aberto e manter o 

entorno do navio livre de gelo. 

O primeiro navio a ter tal sistema instalado foi o MV Finncarrier, uma embarcação 

do tipo Roll on – Roll off (classe de cargueiro que transporta automóveis e até mesmo outras 

embarcações), de 10.000 ton e 8.200 kW. A instalação ocorreu no estaleiro Wärtsilä Helsinki, 

na Finlândia (WILKMAN, 2011).  

A Figura 2.7 ilustra o princípio do sistema de borbulhamento de ar, no qual ar 

comprimido é injetado na água, a uma grande distância da linha d’água, e as bolhas de ar 

sobem até a superfície, empurrando a água e formando um escoamento bifásico ar – água do 

mar o qual afasta os blocos de gelo do casco do navio. Observa-se que nesta região, a altura 

da linha d’água se eleva, além de gerar um  spray de água. Além disso, vale comentar que os 

sistemas dos dois lados do navio são independentes, ou seja, considerando o caso em que tal 

sistema é utilizado como dispositivo de manobra, um lado apenas da proa tem o sistema 

ativado. 
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Figura 2.7 - Princípio do Sistema de Borbulhamento de Ar 

Fonte: Adaptado de WILKMAN (2011) 
 

O sistema de borbulhamento de ar foi muito utilizado até o final dos anos 1990, 

durante tal período muitos navios foram construídos com o sistema instalado, e muitos outros 

o instalaram. Alguns utilizavam-no durante o inverno, e após tal período o removiam. Muitos 

desses navios eram quebra-gelos, porém petroleiros, grandes cargueiros e balsas também 

utilizaram tal sistema. 

No entanto, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias na navegação, como os 

propulsores azimutais, os quais possibilitam a manobra do navio em qualquer direção, além 

do conceito de navio de dupla ação (Double Acting Ship, DAS), no qual em mar aberto a 

embarcação navega com a proa a frente, e em gelo com a popa a frente, houve diminuição no 

uso do sistema de borbulhamento de ar. Porém, WILKMAN (2011) defende que com o 

crescente interesse da indústria de petróleo e offshore na região do Ártico, e 

consequentemente a instalação de unidades de perfuração, armazenamento e produção, tal 

setor poderia se beneficiar do sistema em questão no que tange a manter a fricção entre a 

superfície do casco das embarcações e o gelo baixa, além de evitar que a água congele ao 

redor das embarcações. Pode-se então dizer que o sistema a ser estudado ainda é de grande 

importância para as indústrias naval, offshore e de petróleo. 
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2.3.1.1 Dimensionamento do Sistema de Borbulhamento de Ar em Navios 

 

Para se dimensionar o sistema de borbulhamento de ar, deve-se levar em 

consideração os seguintes aspectos: as condições de gelo a serem enfrentadas, a temperatura 

do ar ambiente onde o sistema em questão será utilizado, o tipo de embarcação e o formato do 

casco da mesma. Com isso, a vazão volumétrica de saída de ar varia de 0,05 a 0,15 m³/s, 

sendo o limite inferior aplicado a navios cargueiros, e o superior a grandes quebra-gelos; isto 

é, tal vazão é dependente do comprimento do casco a ser lubrificado. Além disso, a distância 

entre dois orifícios de saída de ar é em torno da metade do calado do navio, sendo este a 

profundidade do ponto mais baixo da quilha, medida a partir da linha d’água. O sistema de 

tubulação é, normalmente, projetado para suportar velocidades de ar que variam entre 10 m/s 

e 50 m/s, sendo que costuma ser usada a velocidade máxima de 30 m/s; velocidades maiores 

são atingidas quando os compressores dos dois lados da embarcação estão sendo utilizados 

para um único lado. A Figura 2.8 é um exemplo do arranjo do sistema em estudo. 

 

 
Figura 2.8: Exemplo de Arranjo do Sistema de Borbulhamento de Ar 

Fonte: Adaptado de WILKMAN (2011) 
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Quanto aos componentes do sistema, eles costumam ser do tipo centrífugos ou de 

deslocamento positivo. As válvulas borboletas são normalmente usadas, tendo como 

atuadores, os elétricos ou pneumáticos. E a instalação da tubulação pode ser feita no interior 

do navio, ou parcialmente instalada no  deck  (WILKMAN, 2011). 

 

2.4 ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

 
Para alcançar os objetivos deste trabalho, é necessário realizar a análise do 

escoamento bifásico ar - água do mar, que existe ao redor do navio quebra-gelo, quando este 

está quebrando o gelo e com o sistema de borbulhamento de ar ativo. 

Com isso, pode-se definir escoamento multifásico como um sistema de duas ou mais 

fases, sendo elas líquidas, sólidas e/ou gasosas. Tem-se então, sistemas bifásicos, como o 

líquido-gás, e os trifásicos, como o sólido-líquido-gás. 

Quanto aos regimes do escoamento multifásico, para os escoamentos gás-líquido ou 

líquido-líquido, pode-se observar o escoamento disperso (bubbly flow), no qual bolhas de gás 

ou gotas de líquido estão dispersas na fase contínua líquida. Tais bolhas podem estar 

uniformemente dispersas ou polidispersas. No primeiro caso, as bolhas apresentam tamanho e 

outras propriedades equitativamente dispersas, e no segundo, pelo menos uma propriedade é 

diferente para cada bolha. Além disso, pode-se notar também o escoamento pistonado (slug 

flow), no qual grandes bolhas resultantes da coalescência de uma grande quantidade de bolhas 

menores, podem ser vistas dispersas na fase contínua. Ainda, pode haver o escoamento 

estratificado (stratified flow), no qual há uma clara separação entre os fluidos imiscíveis.   

Por outro lado, considerando sistemas trifásicos, pode haver uma combinação dos 

escoamentos citados anteriormente. Vale ainda citar que para os sistemas bifásicos também 

podem haver combinações dos tipos de escoamentos discutidos, no entanto, isto depende do 

tipo de fluido, da fração de fase de cada um, assim como dos parâmetros que caracterizam o 

escoamento, o mesmo vale para os sistemas trifásicos. 
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2.4.1 Escoamento Multifásico em Colunas de Borbulhamento 

Colunas de borbulhamento de ar são uma aplicação direta do escoamento 

multifásico. Elas consistem numa coluna preenchida com água até uma certa altura, e em sua 

base é injetado ar, logo são simples e fáceis de se trabalhar. Sendo assim, quanto aos regimes 

citados anteriormente, os mesmos podem ser facilmente vistos em colunas de bolhas, e estão 

representados pela Figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9: Regimes de Escoamento Multifásico em Colunas de Borbulhamento 

Fonte: SILVA (2006) 
 

Tais regimes dependem da velocidade superficial das fases dispersa e contínua, da 

maneira como o gás é injetado, e da geometria da coluna. Com isso, o regime uniforme, com 

as bolhas dispersas, pode ser percebido com baixas velocidades superficiais do gás, e pode-se 

dizer que as bolhas ascendem com velocidade uniforme e trajetória praticamente, retilínea. Ao 

se aumentar a vazão do gás, tem-se início uma instabilidade no escoamento, e o regime 

uniforme passa por uma transição, na qual bolhas com um diâmetro maior são formadas a 

partir do fenômeno de coalescência e ascendem com maior velocidade do que as bolhas de 

menor diâmetro, caracterizando o regime turbulento. O regime slug é alcançado quando 

aumenta-se a velocidade superficial do gás e bolhas de grandes diâmetros ocupam quase que a 

seção transversal toda da coluna (DECKWER, 1992 e CAMARASA et al., 1999). 
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2.4.2 Modelagem Do Escoamento Multifásico em Colunas de Borbulhamento 

 
A modelagem do escoamento multifásico a ser simulado no presente projeto se 

baseia nas equações constitutivas a seguir. 

Com isso, as equações de conservação médias para ambas as fases do escoamento 

são: 

∂(αηρη )
∂t

+∇⋅ (αηρηûη ) = Rη                                                                                      (2.1) 

 

∂(αηρηûη )
∂t

+∇⋅ (αηρηûηûη ) =∇⋅ (αηTη
eff )+MI ,η + Rηûη+Sη +αηρηg                           (2.2) 

 

Onde: 

αη  = fração volumétrica da fase η; 

ρη  = massa específica da fase η;  

ûη  = velocidade média da fase η; 

Rη  = termo fonte referente a transferência de massa da fase η;  

Tη
eff  = tensor formado a partir das tensões médias viscosa e turbulenta da fase η;  

Sη  = o termo fonte da quantidade de momento da fase η; 

MI ,η  = o termo da troca de momentum pela interface da fase η. 

 

Segundo SILVA (2006), a modelagem dos termos de troca de momentum entre as 

fases e de tensão turbulenta é baseada nas leis de fechamento, características do modelo de 

escoamento multifásico. São elas: 

• Equipresença, a qual significa que qualquer equação de fechamento deve ser 

função de todas as outras varáveis do problema; 

• Solução bem-posta, a qual afirma que existe solução e ela é única; 
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• Indiferença ao referencial, a qual expressa que a solução das equações de 

fechamento independem do referencial do observador; 

• Determinismo, o qual consiste na capacidade de previsão baseada em dados 

passados; 

• Segunda lei da termodinâmica, isto é, respeito a Segunda Lei mesmo garantindo 

uma solução física. 

Na próxima seção, serão apresentados os modelos das forças de interação entre as 

fases, tais forças apresentam-se somadas no termo MI ,η  da Equação 2.2. A modelagem dessas 

forças se faz necessária visto que elas compõem as condições de contorno do escoamento 

multifásico a ser resolvido. Além das condições de contorno, também são fundamentais as 

condições iniciais, as quais descrevem o estado inicial do escoamento. 

 

2.4.1.1 Modelagem das forças de interação entre fases 

 

A seguir são descritas as modelagens das principais forças atuantes no escoamento 

multifásico, tanto na coluna de borbulhamento, quanto ao redor de um navio quebra-gelo 

quando o sistema de borbulhamento de ar está ativo. 

• Força de Arraste, a qual é exercida pela fase contínua (neste caso, a água) sobre a 

partícula quando existe movimento relativo entre ambos, na direção do escoamento e 

no sentido contrário ao mesmo. Considerando o modelo de DÍAZ et al. (2008), tem-

se que: 

MI ,η
a =

3
4
ρ1αη

Cd,η

dη
|ûr,η |ûr,η                                                                                    (2.3) 

 

Onde: 

ûr,η  = û1 −ûη ; 

Cd,η  = Coeficiente de arraste para a fase η. 
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O coeficiente de arraste pode ser modelado utilizando o modelo de Schiller-

Naumann (SCHILLER-NAUMANN, 1993) , como pode ser visto na Equação 2.4. 

 

Cd,η =
24
Re
(1+ 0,15 ⋅Re0,687 )                                                                                      (2.4) 

 

Onde: 

Re  = Número de Reynolds da bolha. 

 

• Força de Sustentação, a qual ocorre por diferença de pressão na superfície lateral 

da bolha, devido ao gradiente de velocidade da fase contínua. Ela pode ser modelada 

segundo o modelo de DREW et al. (1999) demonstrado na Equação 2.5. 

 

MI ,η
s = −CS,ηρ1αηûr × (∇×û1 )                                                                                  (2.5) 

 

Onde: 

CS,η  = Coeficiente de sustentação para a fase η. 

 

• Força de Massa Virtual, a qual é devido ao fato de que a bolha acelerada acelera 

junto de si um volume de fluido que está em contato direto consigo e ao seu redor. 

Tem-se que, segundo SILVA (2008): 

 

MI ,η
mv = ρ1αηCmv,η

D1û1
Dt

−
Dηûη

Dt
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥                                                                               (2.6) 

  

Onde: 

Cmv,η = Coeficiente de Massa Virtual para a fase η. 
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2.4.1.2 Modelagem da Turbulência 

 

Quanto à modelagem da turbulência, considera-se o modelo kappa-epsilon ( k -ε ) 

(LAUNDER et al., 1974). Tal modelo é o mais tradicional e simples de ser resolvido, por isso 

a escolha do mesmo. Vale comentar que ele não resolve bem escoamentos próximos à parede, 

no entanto, como os efeitos da parede podem ser desconsiderados para a simplicidade das 

simulações, e o foco do trabalho não é a modelagem da turbulência, o modelo k -ε  pode ser 

utilizado sem prejudicar a qualidade das análises. 

Sendo assim, considerando o modelo k -ε , o k  é a energia cinética turbulenta e o ε  

é a taxa de dissipação de energia. A Equação 2.8 representa a equação de conservação de 

energia cinética turbulenta para a fase contínua k1 , e a Equação 2.9, a equação de conservação 

da dissipação de energia turbulenta para a fase contínua ε1 . 

 

∂ α1ρ1k1( )
∂t

+∇⋅ α1ρ1u1k1( )−∇⋅ α1 µ1lam +
µ1
turb

σ k

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∇k1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥=α1(Pk − ρ1ε1)+ S1,k                 (2.8) 

∂ α1ρ1ε1( )
∂t

+∇⋅ α1ρ1u1ε1( )−∇⋅ α1 µ1lam +
µ1
turb

σε

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∇ε1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥=α1

ε1
k1

cε1Pk − ρ1cε2ε1( )+ S1,ε     (2.9) 

 

Onde: 

µ lam  = Viscosidade; 

µ turb  = Viscosidade turbulenta; 

σ  = Número de Prandtl; 

Pk  = Termo de Produção de Energia Cinética Turbulenta. 

 

A Equação 2.10 mostra como a viscosidade turbulenta da fase contínua µ1
turb  pode 

ser obtida. 

µ1
turb =Cµρ1

k1
2

ε1
                                                                                                       (2.10) 
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Sendo Cµ , constante que assume o valor 0,09. 

 

2.5 FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 

 

Pode ser dito que a fluidodinâmica computacional (CFD: Computational Fluid 

Dynamics) é um ramo da mecânica dos fluidos que, através da análise numérica e de 

estruturas de dados, analisa e soluciona problemas que envolvem escoamentos de fluidos. 

Sendo assim, os computadores são utilizados para realizar os cálculos requeridos pela 

simulação da interação fluido – superfície, esta bem definida pelas condições de contorno do 

problema. O uso de supercomputadores acelera a chegada aos resultados, ainda que sejam 

corretos ou não, visto que as simulações podem ser bem demoradas, dependendo da 

complexidade e do tamanho do problema.   

Com isso, de acordo com SILVA (2006), a fluidodinâmica computacional é um 

conjunto de ferramentas matemáticas, numéricas e computacionais utilizadas para prever o 

comportamento de escoamentos. Sendo assim, é importante explicitar o porquê  da 

necessidade de utilização do CFD. Este prediz o comportamento de sistemas, diminuindo a 

necessidade da realização de experimentos, pois estes podem ser muito custosos, e muitas 

vezes dependendo da complexidade do experimento, podem ser impossíveis de serem 

realizados. Além disso, as simulações podem proporcionar uma riqueza de detalhes bem 

maior que a dos testes experimentais. Ainda, os computadores estão cada vez mais rápidos, e 

contando com algoritmos que geram soluções mais acuradas, tornando os resultados obtidos 

mais próximos da realidade, e o custo computacional está cada vez menor.  

Atualmente, os dois principais software de simulação fluidodinâmica são o ANSYS 

CFX e o OpenFOAM. O primeiro é de código comercial, e por isso pode ser custoso adquiri-

lo. O OpenFOAM, por sua vez, é um software de código livre e gratuito, e portanto todos têm 

acesso às mesmas ferramentas para simulação. Vale comentar que ele vem ganhando cada vez 

mais confiança entre os pesquisadores. 

Por outro lado, vale também comentar que as simulações em CFD ainda precisam ser 

aperfeiçoadas, como os modelos nas áreas de turbulência, radiação e escoamentos 

multifásicos. Isto se deve ao fato de haver uma constante necessidade de aumentar a 
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capacidade de resolução de problemas mais complexos, além de obter uma descrição mais 

detalhada da geometria do domínio em análise. 

Nas próximas seções serão apresentados conceitos fundamentais dos métodos 

numéricos para solução espacial e dos métodos de discretização. 

 

2.5.1 Métodos Numéricos 

 

Os métodos numéricos utilizados na fluidodinâmica computacional para solução do 

domínio espacial discretizam este domínio. Com isso, de acordo com SCHÄFER (2006), a 

discretização do domínio do problema a ser analisado aproxima o domínio contínuo (no 

tempo e no espaço) por um número finito de subdomínios, nos quais serão posteriormente 

determinados os valores numéricos para as variáveis desconhecidas. As equações que 

caracterizam estes subdomínios são também discretizadas para que se possa obter um 

conjunto de relações a ser processado pelo computador. A ordem de discretização da equação 

deve ser de no mínimo da ordem da equação, isto é, se a equação que caracteriza o problema 

for uma equação de segunda ordem, a discretização deve ser de segunda ordem ou de ordem 

superior. Logo, ao contrário da solução analítica, a solução numérica gera uma série de 

valores relacionados diretamente ao domínio discretizado do problema a partir da qual é 

possível obter uma solução aproximada. 

Os métodos numéricos de discretização estão compreendidos em dois tipos de 

abordagem dos problemas, são eles: problema de valor inicial e problema de valor de 

contorno. Em ambos, pode-se utilizar o método de diferenças finitas, o qual consiste no uso 

de expansões em série de Taylor para discretizar as equações que caracterizam o problema. 

Além disso, para o caso de problema de valor de contorno, pode-se também aplicar a 

aproximação funcional, a qual compreende os métodos espectrais, o método dos volumes 

finitos (Finite Volume Method - F.V.M.) e o método dos elementos finitos ( Finite Element 

Method – F.E.M). Os dois últimos são os principais métodos utilizados em simulação 

numérica, sendo o F.E.M mais aplicado na área de mecânica estrutural e o F.V.M, na área de 

mecânica dos fluidos. 

Considerando o método dos volumes finitos, ele é o mais importante para o presente 

projeto, considerando que está inserido na área de mecânica dos fluidos, e sendo o F.V.M. 
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utilizado pelos software OpenFOAM e ANSYS CFX, a próxima subseção será dedicada a 

explicar o método. 

 

2.5.1.1 Método dos Volume Finitos 

 

Segundo SCHÄFER (2006), o método dos volumes finitos envolve os seguintes 

passos: 

1 . Discretização do domínio em volumes de controle; 

2 . Formulação de equações integrais para cada volume de controle; 

3 . Aproximação das integrais por interpolação numérica; 

4 . Aproximação de valores de função e de derivadas por esquemas de interpolação 

usando valores nodais; 

5 . Estruturação e solução do sistema algébrico discreto. 

Com isso, a discretização em volumes de controle é utilizada para garantir a 

conservação de massa, momentum e energia. A Figura 2.10 ilustra uma malha bidimensional, 

com volumes de controle em cinza claro e dois tipos de arranjo nodal nos quais as variáveis e 

as propriedades do fluido estão armazenadas nos nós e no centro das células da malha. 

O arranjo nodal do tipo orientado na aresta é utilizado pelo software ANSYS CFX, e 

o tipo orientado no centro da célula, pelo OpenFOAM. 

 

 
Figura 2.10: Definição de Volume de Controle e Arranjos Nodais Orientados nas Arestas e 

nos Centros das Células 
Fonte: Adaptado de SCHÄFER (2006) 
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A Equação 2.11 representa o modelo geral do F.V.M. 

∇⋅ ρuφ( )−∇⋅ Γ∇φ( ) = f                                                                                    (2.11) 

 

Onde: 

φ  = Grandeza conservativa; 

Γ = Difusividade; 

f  = Termo fonte. 

 

A Equação 2.11 é então integrada em cada volume de controle da malha, e são feitas 

aproximações das integrais através de métodos de aproximação. Com isso, as integrais de 

superfície são aproximada pelos valores nas faces do volume de controle, e os valores das 

variáveis nas faces são aproximados pelos valores nodais. As Equações 2.12, 2.13 e 2.14 

representam os métodos: Quadratura de Gauss (para 1 um ponto), Regra Trapezoidal (para 2 

pontos) e a Regra de Simpson ( para 3 pontos), respectivamente. 

 

f x( )
a

b

∫ dx = b− a( ) f a+ b
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+O b− a( )2( )                                                      (2.12) 

f x( )
a

b

∫ dx = b− a( )
f a( )+ f b( )

2
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥+O b− a( )2( )                                                      (2.13) 

f x( )
a

b

∫ dx =
b− a( )
6

f a( )+ 4 f a+ b
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ f b( )

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥+O b− a( )4( )                                  (2.14) 

 

Onde: 

f x( )= Função a ser aproximada; 

a,b = Limites de integração, ou seja, valores nas faces; 
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As equações obtidas são então discretizadas, para se obter equações algébricas, como 

mostra a equação (2.15). 

A
≈
φ = B

≈
                                                                                                                  (2.15) 

 

Os métodos base são o de Diferenças Centrais (CDS: Central Differencing Scheme) e 

o Upwind (UDS: Upwind Differencing Scheme). Considerando o CDS, este método consiste 

em uma interpolação linear entre valores de pontos vizinhos. De acordo com a Figura 2.11, a 

qual representa uma malha unidimensional, sua equação para dois pontos, ou seja, CDS de 

segunda ordem, pode ser vista em (2.16). 

 

 
Figura 2.11: Malha Unidimensional 

 

φe = γeφE + 1−γe( )φP                                                                                               (2.16) 

γe =
xe − xP
xE − xP

                                                                                                           (2.17) 

Onde: 

e = Valores nas arestas; 

E, P = Valores nodais. 

 

O esquema CDS gera um comportamento oscilatório e não dissipativo da solução, 

quando comparada com a solução exata. 

Por outro lado, o esquema Upwind, o qual foi proposto por COURANT et al. (1952), 

como uma aproximação para o termo convectivo da Equação 2.11, ao contrário do CDS, é 

menos sensível a oscilações, porém sempre apresenta difusão numérica. Considerando a 

malha unidimensional da Figura 2.11, as Equações 2.18 e 2.19 caracterizam o método. 
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φe = φP  , se m
.
e > 0                                                                                                 (2.18) 

 

φe = φE , se m
.
e < 0                                                                                                  (2.19) 

 

Onde: 

m
.
e  = fluxo mássico. 

 

Além disso, há também outros métodos de discretização, os quais derivam do CDS e 

do UDS, porém são de alta ordem. Como exemplo tem-se, o TVD (Total Variation 

Disminishing), NVD (Normalized Variable Design), Van Leer, Super Bee, dentre outros. 

Alguns modelos implementados no OpenFOAM são o Upwind, QUICK, MUSCL, 

Van Leer, Lust, dentre outros. Já os implementados no ANSYS CFX são o UDS, CDS, BCD 

(Bounded Central Difference) e o Specified Blend Factor. Vale comentar que o fato de o 

OpenFOAM ser de código livre, o usuário pode implementar outros modelos. 

Por fim, é realizada a discretização temporal das equações. Dentre os métodos 

utilizados estão os explícitos e os implícitos. Isto é, os métodos explícitos são funções de 

passos de tempo conhecidos, e os implícitos, além de dependerem dos conhecidos, também 

dependem do passo de tempo no qual se quer calcular. 

Dentre os explícitos, podem ser citados o método de Euler explícito, Euler 

modificado, Runge-Kutta e Adams Bashforth. Já os implícitos são o Euler implícito, Cranck-

Nicholson, Adams Molton e o BDF (Backward Differencing Formula). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente trabalho consistiu em realizar simulações numéricas do 

escoamento bifásico ar - água em uma coluna de borbulhamento e, posteriormente, ao redor 

de um navio quebra-gelo utilizando-se os software OpenFOAM v1612 e ANSYS CFX 18.0. 

As simulações numéricas deram início após investigação na literatura dos principais fatores a 

serem considerados. 

Para tal, com relação à análise da coluna de bolhas, utilizou-se como referência o 

tutorial do OpenFOAM bubbleColumn, o qual está inserido no solver twoPhaseEulerFoam. 

Com isso, as condições de operação da coluna foram mantidas, pois foi analisada a 

modelagem física da coluna.  

Por outro lado, para análise do navio quebra-gelo, baseou-se no trabalho do 

WILKMAN (2011), no qual foram testados alguns navios quebra-gelo com o sistema de 

borbulhamento de ar instalado. Este artigo serviu como base para determinação do tamanho 

bem como da localização dos orifícios injetores de ar no casco, do tamanho do navio, além 

das velocidades de injeção de ar e da embarcação em si. WILKMAN (2011) aponta que não 

existe uma instalação padrão do sistema de borbulhamento de ar, isto é, cada navio requer um 

conjunto de condições específico, e isto está deve estar de acordo com seu tamanho, potência 

e condições climáticas onde ele irá atuar.  

Com isso, considerando o custo computacional requerido para a realização de 

simulações numéricas, e o fato de que navios quebra-gelo costumam ter dimensões bem 

grandes, optou-se por utilizar uma geometria em escala. Isto é, a geometria usada pelo 

presente trabalho apresenta dimensões bem inferiores as de um navio quebra-gelo, cerca de 5 

vezes menor. 
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3.1 ANÁLISE DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO EM UMA COLUNA DE 

BORBULHAMENTO 

 

3.1.1 Geometria da Coluna de Borbulhamento 

 

A geometria para análise da coluna de bolhas é uma coluna bidimensional e suas 

dimensões podem ser vistas na Figura 3.1.  A mesma foi gerada pelo BlockMeshDict para ser 

analisada no OpenFOAM, e pelo DesignModeler, para simulações no ANSYS CFX. Em 

ambos os software, foi necessário que a coluna tivesse uma espessura na direção Z, pois os 

mesmos não aceitam geometrias bidimensionais para simulação. No entanto, o que as 

caracteriza como bidimensionais é a discretização, a qual foi feita apenas nas direções X e Y. 

No presente trabalho foi utilizada a espessura de 0,1 m. 

  

 
Figura 3.1: Geometria da Coluna de Borbulhamento 
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3.1.2 Malha da Coluna de Borbulhamento 

 

A malha foi gerada pelo BlockMeshDict e pelo ANSYS ICEM CFD nos software 

OpenFOAM e ANSYS, respectivamente. Com isso, foram analisadas as 5 malhas da Tabela 

3.1, todas desenvolvidas pelo BlockMeshDict. 

 

Tabela 3.1: Malhas Analisadas para a Coluna de Bolhas 

Malha Número de Elementos 

Malha 1 1875 

Malha 2 3675 

Malha 3 7203 

Malha 4 14283 

Malha 5 19200 

 

 

Como a geometria é bidimensional, vale comentar que o refinamento da malha foi 

feito nas direções X e Y apenas. 

 

3.1.3 Modelagem do Escoamento Multifásico na Coluna de Borbulhamento 

 

Para que fosse possível analisar a modelagem do escoamento multifásico na coluna 

de borbulhamento, definiu-se ar como a fase dispersa e água como a fase contínua. Além 

disso, quanto as forças interfaciais, a Tabela 3.2 mostra os modelos selecionados para cada 

caso analisado. 
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Tabela 3.2: Modelagem do Escoamento Multifásico na Coluna de Borbulhamento 

 Força de Arrasto Força de Massa 
Virtual 

Força de 
Sustentação 

Caso 1 SchillerNaumann 
Coeficiente 
Constante 
Cmv  = 0,5 

- 

Caso 2 SchillerNaumann 
Coeficiente 
Constante 

Cmv  = 0,5 

Coeficiente 
Constante 

CS  = 0,5 

Caso 3 SchillerNaumann 
Coeficiente 
Constante 

Cmv  = 0,5 

Coeficiente 
Constante 

CS  = 0,25 

 

O modelo de turbulência utilizado foi o k -ε . E, para cada caso analisado, foi 

simulado um caso no qual a coluna foi deslocada 1,00 m em cada direção, X, Y e Z. 

 

3.1.4 Condições de Contorno e Inicial na Coluna de Borbulhamento 

 

As condições de contorno e inicial adotadas para a análise da coluna de bolhas foram 

baseadas no tutorial bubbleColumn do OpenFOAM. Tal escolha se deu devido ao fato de que 

o foco da análise está na modelagem das forças de interação entre fases, logo as condições de 

operação da coluna poderiam ser mantidas. As mesmas foram introduzidas no ANSYS CFX. 

A Tabela 3.3 mostra as principais condições de contorno. 

 

Tabela 3.3: Condições de Contorno para a Coluna de Borbulhamento 

 Entrada 

Fração Volumétrica do Ar 0,5 

Velocidade do Ar (m/s) 0,10j 

Velocidade da Água (m/s) 0,00 

Pressão (Pa) 1x105 
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 Além disso, a coluna está inicialmente preenchida com água até a altura de 0,70 m, 

como mostra a Figura 3.2. Tal altura foi previamente testada, e a mesma garante que após a 

entrada de ar, o nível da água sobe sem atingir o topo da coluna. 

 

 
Figura 3.2: Condição Inicial da Coluna de Borbulhamento 

 
 

3.2 ANÁLISE DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO AO REDOR DE UM NAVIO 

QUEBRA-GELO COM SISTEMA DE BORBULHAMENTO DE AR 

 

3.2.1 Geometria do Navio Quebra-Gelo 

 

A geometria da presente análise foi gerada utilizando o DesignModeler. Como o 

objetivo é analisar o escoamento ao redor do navio quebra-gelo, a geometria gerada consiste 

no volume de água do mar próximo ao casco da embarcação, onde estão posicionados os 

orifícios de saída de ar. Além disso, para tornar a análise mais simples, foi simulado apenas 

um lado do navio. 

A Figura 3.3 mostra a vista frontal da geometria, a Figura 3.4, por sua vez, representa 

a vista lateral direita, e por fim, a Figura 3.5, a vista isométrica. Vale ressaltar que as vistas se 

encontram em escalas diferentes. Além disso, cada um dos 20 orifícios posicionados no casco 
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do navio têm 0,06 m de diâmetro, espaçamento de 0,5 m, a linha superior está localizada a 

1,09 m abaixo da linha d’água e a 0,3 m acima da inferior. Tal dimensionamento está de 

acordo com a literatura, a qual diz que a linhas de injeção de ar devem estar em torno da 

metade do calado (2.18 m) do navio (WILKMAN, 2011). 

 

 

 
Figura 3.3: Vista Frontal do Domínio com o Navio Quebra-Gelo 

 

 

 
Figura 3.4: Vista Lateral Direita do Domínio com o Navio Quebra-Gelo 
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Figura 3.5: Vista Isométrica do Domínio com o Navio Quebra-Gelo 

 

 

3.2.2 Malha do Navio Quebra-Gelo 

 

As malhas da geometria foram criadas pelo ANSYS ICEM CFD. Com isso, o 

principal parâmetro para se definir a malha foi o número de elementos, pois ele também 

define o custo computacional. Na Tabela 3.4 pode-se ver o número de elementos para cada 

malha gerada. 

 

Tabela 3.4: Malhas Analisadas para o Navio Quebra-Gelo 

Malha Número de Elementos 

Malha 1 254622 

Malha 2 376936 

Malha 3 1204232 

 

 

Além disso, foram feitos dois refinamentos na malha do tipo camadas de prismas 

sobre a parede. Um nas faces referentes ao casco do navio e outro na face de saída do 

escoamento. O primeiro foi feito pelo fato de ser a área de interesse, e onde serão localizados 

os injetores de ar. O segundo refinamento foi feito para garantir que a condição de contorno 
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colocada na face esteja perpendicular à malha, sendo isto uma recomendação do ANSYS 

CFX. 

 

3.2.3 Modelagem do Escoamento Bifásico do redor do Navio Quebra-Gelo 

 

Para modelar o escoamento bifásico ar – água do mar que existe ao redor do navio 

quebra-gelo quando este utiliza o sistema de borbulhamento de ar, aplicou-se a modelagem 

obtida a partir da análise feita na coluna de borbulhamento. Com isso, a escolha das forças de 

interação entre fases, bem como de seus respectivos modelos foi feita a partir da análise feita 

do escoamento multifásico na coluna de borbulhamento. 

A Tabela 3.5 mostra a modelagem utilizada para o escoamento ao redor do navio 

quebra-gelo. 

 

Tabela 3.5: Modelagem do Escoamento Multifásico ao redor do Navio Quebra-Gelo 

Força de Arrasto SchillerNaumann 

Força de Massa Virtual Coeficiente Constante: Cmv  = 0,5 

Força de Sustentação Coeficiente Constante: CS  = 0,5 

Modelo de Turbulência k −ε  

 

Além disso, a Tabela 3.6 mostra as alterações feitas no ANSYS CFX para alterar a 

água e torná-la água do mar. 

 

Tabela 3.6: Propriedades da Água do Mar inseridas no ANSYS CFX 

Densidade 1025 kg/m3 

Capacidade de calor específica 3850 J/kg K 

 

 

3.2.4 Condições de Contorno e Inicial do Navio Quebra-Gelo 
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As condições de contorno e inicial utilizadas pelo presente trabalho se baseiam no 

trabalho de WILKMAN (2011) e foram introduzidas no ANSYS CFX. Vale citar que não 

houve tempo de realizar a simulação no OpenFOAM. 

Com isso, a condição inicial foi estabelecida a partir do nível da água do mar 

definido quando foi gerada a geometria, visto que ele depende do navio. Logo, até a altura de 

7,7 m, tem-se apenas água do mar, e acima de tal nível, ar. 

Quanto às condições de contorno, a Tabela 3.7 explicita os principais parâmetros 

utilizados, de acordo com a Figura 3.7. Vale comentar que a Entrada de Ar 2 corresponde à 

injeção de ar através dos orifícios posicionados no casco, e a velocidade de entrada de ar é 

perpendicular as faces dos orifícios. 

 
Figura 3.6: Condições de Contorno para Análise do Navio Quebra-Gelo 

 

Tabela 3.7: Condições de Contorno para o Navio Quebra-Gelo 

Entrada de Água do Mar -4i nó1  

Entrada de Ar 1 -4i nó 

Entrada de Ar 2 25 n̂  m/s 

Saída (Ar e Água do Mar) 
Opening Pres. and Dirn 

Pressão relativa = 0 Pa 

Abertura (Ar) 
Opening Pres. and Dirn 

Pressão relativa = 0 Pa 

 

                                                
1 1 [nó] = 1.852 [km/h] = 0.514 [m/s] 
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Com o objetivo de simular o navio em movimento, definiu-se o valor da entrada de 

água do mar e do ar (Entra da de Ar 1) no domínio como igual ao valor da velocidade do 

navio, porém com o sentido inverso. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DA COLUNA DE BORBULHAMENTO 

 

4.1.1  Convergência de Malha da Coluna de Borbulhamento 

 

Considerando a análise da modelagem do escoamento multifásico na coluna de 

borbulhamento, e de acordo com a Tabela 3.1, foi utilizada a Malha 4. Ela foi considerada 

satisfatória, quando comparada com as outras malhas testadas pois permite a análise proposta. 

Ainda, sabe-se que uma malha mais refinada proporcionaria uma análise melhor, no entanto, 

o custo computacional foi o fator determinante para escolha da mesma. 

A Figura 4.1 mostra os perfis de fração volumétrica do ar e da velocidade média do 

ar para 100 segundos de simulação, e considerando pontos localizados na Linha 1, a qual está 

posicionada no meio da coluna (X = 0,075m). 

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.1: Perfis de Fração de Volume do Ar (a) e Velocidade Média do Ar (b) sobre a Linha 
1 localizada no Plano XY (X=0,75m e Z=0) para as Malhas 3, 4 e 5 

 

 
4.1.2 Análise da Modelagem do Escoamento Multifásico na Coluna de Borbulhamento 

 

4.1.2.1 Análises da Coluna de Borbulhamento no OpenFOAM 

 

Todos os casos analisados no OpenFOAM foram simulados por 100s, no entanto, 

pode-se perceber pela Figura 4.2 que o estado estacionário é atingido após 60s.  

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.2: Perfis de Fração de Volume do Ar (a) e Velocidade Média do Ar (b) sobre a Linha 
1 localizada no Plano XY (X=0,075m) para os tempos de simulação de 60 e 70 segundos - 

OpenFOAM 
 

Além disso, as Figura 4.3, 4.4 e 4.5 mostram, respectivamente, os resultados obtidos 

para os Casos 1, 2 e 3 analisados no OpenFOAM. 

 

 
                                                    (a)                                                        (b) 
Figura 4.3: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 

Ar (b) no Plano XY no Caso 1 - OpenFOAM 
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Figura 4.4: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 

Ar (b) no Plano XY no Caso 2 - OpenFOAM 
 

 
                                        (a)                                                           (b) 

Figura 4.5: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 
Ar (b) no Plano XY no Caso 3 - OpenFOAM 
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Assim como foi explicitado na seção de Metodologia do presente trabalho, todos os 

casos analisados só apresentam diferenças na modelagem das forças interfaciais do 

escoamento multifásico, ou seja, foram utilizadas a mesma geometria, malha, condições de 

contorno e inicial, os mesmo métodos numéricos etc. Logo, mesmo sendo idênticos todos os 

casos, quando são apenas considerados os modelos de arrasto e massa virtual, há violação no 

princípio de indiferença ao referencial. Ainda, quando considerada a força de sustentação, 

além da de arrasto e massa virtual, os resultados são diferentes para valores distintos de Cvm e 

CS.  

Portanto, sugere-se a utilização da modelagem do Caso 2 para análise fluidodinâmica 

de escoamento multifásico em colunas de borbulhamento, por ela apresentar maior 

proximidade com o respectivo caso transladado. 

 

4.1.2.2 Análises da Coluna de Borbulhamento no ANSYS CFX 

 

Os casos analisados no ANSYS CFX foram simulados no regime transiente, com 

passo de tempo igual a 5x10-3 segundos, por 35 segundos. A Figura 4.6 mostra os gráficos de 

contorno para a fração de volume do ar e a velocidade do ar para o Caso 1. Pode-se perceber 

que visualmente o resultado está inferior aquele obtido pelo OpenFOAM. Além disso, o 

respectivo caso deslocado gerou erro e não foi possível simular. Portanto, acredita-se que 

como a modelagem de tal caso está incompleta, o deslocamento da coluna gerou um erro tal 

que interrompeu a simulação.  

Vale comentar que o ANSYS CFX e OpenFOAM tratam as equações do problema 

de forma diferente. Isto é, o ANSYS CFX resolve de maneira acoplada todas as equações, ao 

passo que o OpenFOAM as resolve desacopladas. Assim, o OpenFOAM conseguiu gerar 

resultados, mesmo com a modelagem de forças incompleta, ao contrário do ANSYS CFX. 

As Figura 4.7 e 4.8 mostram o Caso 2 e o mesmo deslocado, respectivamente. 

Acredita-se que o ANSYS CFX utilizado está com algum bug pois o Caso 2 apresentou como 

resultado a diminuição no nível da água, o que não poderia ter acontecido, visto que as 

condições de contorno só permitiam a saída de ar. Ainda, as Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 mostram 

os resíduos obtidos para o caso, e verifica-se que o mesmo convergiu. 
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                                                                (a)                                       (b) 

Figura 4.6: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 
Ar (b) no Plano XY no Caso 1 – ANSYS CFX 

 

 
                                                                 (a)                                          (b) 
Figura 4.7: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 

Ar (b) no Plano XY no Caso 2 – ANSYS CFX 
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                                                                 (a)                                          (b) 

Figura 4.8: Gráficos de Contorno para a Fração de Volume do Ar (a) e a Velocidade Média do 
Ar (b) no Plano no Caso 2 deslocado – ANSYS CFX 

 

 

 
Figura 4.9: Gráfico de Resíduos para as Equações de Momento obtido pelo Solver Manager 

do ANSYS CFX para o Caso 2 
 



 
 

 

65 

 
Figura 4.10: Gráfico de Resíduos para a Fração de Volume do Ar e da Água obtido pelo 

Solver Manager do ANSYS CFX para o Caso 2 

 

 
Figura 4.11: Balanço de Massa de Ar e de Água obtido pelo Solver Manager do ANSYS CFX 

para o Caso 2 
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4.1.2.3 Comparação entre OpenFOAM e ANSYS CFX 

 

Considerando as análises feitas separadamente nos software OpenFOAM e ANSYS 

CFX, e o fato de que ambas apresentaram resultados um pouco diferentes, foi necessário gerar 

gráficos de linha para comparar com mais precisão os resultados obtidos. Vale comentar que 

diferenças eram esperadas, visto que são software com códigos distintos. 

Desta forma, a Figura 4.12 mostra os gráficos de linha para a fração de volume do ar 

no Caso 1, e é possível verificar que os dois resultados apresentam de fato diferenças, isto é, o 

OpenFOAM captou variações na distribuição da fase dispersa ao longo da coluna, ao passo 

que para o ANSYS tais variações são mais sutis. E a Figura 4.13 mostra o gráfico de linhas 

para a velocidade do ar, deixando bem clara a diferença entre os resultados.  

 

 
                                          (a)                                                                      (b) 

 
       (c) 

Figura 4.12: Gráficos de Linha para a Fração de Volume do Ar ao longo das Linhas 1 
(X=0,75m) (a), 2 (X=0,0375m) (b) e 3 (X=0,1125m) (c) para o Caso 1 – ANSYS CFX e 

OpenFOAM 
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                                     (a)                                                                   (b) 

 
(c) 

Figura 4.13: Gráficos de Linha para a Velocidade do Ar ao longo das Linhas 1 (X=0,075m) 
(a), 2 (X=0,0375m) (b) e 3 (X=0,1125m) (c) para o Caso 1 – ANSYS CFX e OpenFOAM 

 
As Figuras 4.14 e 4.15 mostram os gráficos de linha para a fração de volume e 

velocidade do ar para o Caso 2 deslocado. É possível verificar que assim como para a Figura 

4.11, o ANSYS CFX não mostra variações na fração de volume ao longo da coluna na região 

com água, ao contrário do OpenFOAM. E também as diferenças entre os resultados de ambos 

os software é mais clara para a velocidade do ar. 

  
                                           (a)                                                                 (b) 
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      (c) 

Figura 4.14: Gráficos de Linha para a Fração de Volume do Ar ao longo das Linhas 1 
(X=0,075m) (a), 2 (X=0,0375) (b) e 3 (X=0,1125m) (c) para o Caso 2 Deslocado – ANSYS 

CFX e OpenFOAM 

 
 

 
                                    (a)                                                                 (b) 

 
    (c) 

Figura 4.15: Gráficos de Linha para a Velocidade do Ar ao longo das Linhas 1 (X=0,075m) 
(a), 2 (X=0,0375) (b) e 3 (X=0,1125m) (c) para o Caso 2 Deslocado – ANSYS CFX e 

OpenFOAM 
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4.2 ANÁLISE DO NAVIO QUEBRA-GELO 

 

4.2.1 Convergência de Malha do Navio Quebra-Gelo 

 

Com relação à análise do escoamento multifásico ao redor do navio quebra-gelo, e de 

acordo com a Tabela 3.4, a malha escolhida para as simulações foi a Malha 3, e suas 

características podem ser vistas na Tabela 4.1. Não foi possível obter convergência de malha, 

e a principal razão é o custo computacional envolvido. No entanto, assim como para análise 

de convergência da coluna de borbulhamento, a malha utilizada foi escolhida por apresentar 

um refino satisfatório quando comparada com as outras malhas da Tabela 3.4. Tal fato pode 

ser constatado nas Figuras 4.16 e 4.17. 

 

Tabela 4.1: Dimensões da Malha da Análise do Navio-Quebra Gelo 

Número de Nós 274.814 

Número de Elementos 1.204.232 

 

 

 
Figura 4.16: Malha da Geometria do Domínio do Navio Quebra-Gelo 

 

 
A principal área na qual o refino de malha foi analisado é a região de Entrada de Ar 

1, isto porque quanto maior o número de elementos, mais acurado seria o gráfico de contorno 

da fração de volume de ar, parâmetro importante na presente análise. Pode-se perceber que 
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para a Malha 1, há apenas dois elementos na vertical, com esta malha não seria possível 

analisar com precisão a superfície livre, ao contrário da Malha 3, na qual há no mínimo 8 

elementos. 

 

           
                          (a)                                                                    (b) 

 

 
(c) 

Figura 4.17: Vista Lateral Direita da Malha do Domínio do Navio Quebra-Gelo, para as 
Malhas 1 (a), 2 (b) e 3 (c) 

 

 

4.2.2 Análise da Modelagem do Navio Quebra-Gelo 

 

A simulação realizada para analisar o escoamento multifásico ao redor do navio 

quebra-gelo considerou o estado estacionário, e os gráficos de resíduos RMS das equações 

para as velocidades do ar e da água, pressão, kappa, epsilon e fração de volume do ar e da 

água foram monitorados.  

Com isso, o passo de tempo inicial foi de 5x10-3 segundos, e o mesmo teve que ser 

reduzido para obter convergência. De tal forma, o último passo de tempo utilizado foi de 
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1x10-7 segundo, e a simulação foi interrompida após um total de 135 iterações. Isto é, o caso 

não apresentou uma convergência satisfatória. 

Os resíduos das velocidades do ar e da água ficaram entre 1x10-2 e 1x10-4, o que é 

considerado alto (Figura 4.18). E para as frações de volume do ar e da água, o resíduo ficou 

em 1x10-1 (Figura 4.19). Isto é, pode se dizer que obteve-se convergência após alcançar um 

resíduo de no mínimo da ordem de 1x10-5. 

 

 
Figura 4.18: Gráfico de Resíduos para as Equações de Momento obtido pelo Solver Manager 

do ANSYS CFX 
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Figura 4.19: Gráfico de Resíduos para as Frações de Volume do Ar e da Água obtido pelo 

Solver Manager do ANSYS CFX 

 

Além disso, constatou-se que o balanço de massa para tanto o ar quanto a água do 

mar não zerou, como pode ser visto pela Figura 4.20.  

 

 
Figura 4.20: Balanço de Massa de Ar e de Água obtido pelo Solver Manager do ANSYS CFX 
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Por fim, pode-se dizer que era esperado que o caso do navio quebra-gelo pudesse não 

convergir, visto que quando analisou-se uma coluna de borbulhamento a mesma também 

apresentou problemas de convergência. Logo, a escolha da modelagem para o presente caso 

não se mostrou apropriada para a simulação no ANSYS CFX. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho propôs avaliar a modelagem do escoamento multifásico em uma 

coluna de borbulhamento, e posteriormente avaliar a aplicação da mesma, no escoamento ao 

redor de um navio quebra-gelo com o sistema de borbulhamento de ar. Portanto, foram feitas 

seis simulações de coluna de bolhas em cada software e uma simulação de navio quebra-gelo. 

As simulações das coluna de borbulhamento demonstraram que a utilização dos 

modelos de arrasto (SchillerNaumann), massa virtual (Coeficiente Constante, Cmv = 0,5) e 

sustentação (Coeficiente Constante, Cs = 0,5) juntos, não viola um dos princípios 

fundamentais do escoamento multifásico, o de indiferença ao referencial. Sendo assim, foi 

possível verificar que mesmo utilizando a mesma geometria, malha, condições de contorno, 

métodos numéricos, solver, dentre outros, os software ANSYS CFX e OpenFOAM geram 

resultados diferentes quando a geometria é transladada, caso a modelagem não seja a 

sugerida. 

Além disso, como foram utilizados dois software para a realização das análises, 

comparou-se também os resultados obtidos de cada um. Sabe-se que cada um resolve as 

equações de maneira distinta, ou seja, o OpenFOAM resolve de forma desacoplada, e o 

ANSYS CFX, acoplada. Com isso, pode-se atribuir a isso o fato de não ter sido possível rodar 

o Caso 1 com a coluna de bolhas deslocada em 1,0 m em cada direção (X, Y e Z), visto que o 

deslocamento gera uma solução diferente, quando a modelagem não é aquela sugerida. 

Ainda, atribuiu-se a um bug o fato de o Caso 2 ter apresentado o nível da água 

diminuído com relação a sua condição inicial, visto que o caso convergiu, e não houve saída 

de água por nenhuma das faces. No entanto, foi possível corroborar a modelagem sugerida 

analisando apenas a região com água do Caso 2, e comparando-a com o Caso 2 deslocado. 
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Por outro lado, aplicou-se a modelagem sugerida para análise do escoamento ao 

redor de um navio quebra-gelo. Obteve-se como resultado que a escolha de modelos de forças 

e seus respectivos coeficientes, referentes à modelagem sugerida não estava apropriada para a 

análise no ANSYS CFX. 

Portanto, pode-se concluir que tendo em vista a aplicabilidade de escoamento 

multifásicos, a qual vai desde colunas de bolhas até navios quebra-gelo, e a importância da 

escolha de uma modelagem de forças interfaciais adequada para que a fluidodinâmica 

computacional possa analisar com robustez problemas de engenharia, ainda há a necessidade 

de mais estudos nesta área. Sendo assim, a modelagem impacta diretamente no 

comportamento e resultado de simulações numéricas. 

Por fim, sugere-se para trabalhos futuros a análise do escoamento ao redor do navio 

quebra-gelo utilizando o OpenFOAM. Por ser um software diferente do ANSYS CFX, o 

mesmo pode gerar resultados diferentes daqueles obtidos pelo presente trabalho.   
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