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RESUMO
O potencial da energia das ondas na região sul do Brasil, com potência estimada em 30
kW/m, motivou o estudo da viabilidade do uso de equipamentos de extração desse tipo de
energia por uma equipa de investigadores da Universidade Federal do Rio Grande, com o
apoio da empresa petrolífera brasileira Petrobras. Actualmente existem vários tipos de
equipamentos disponíveis e um dos primeiros desenvolvido e instalado no mar foi o do tipo
coluna de água oscilante (Oscillating water column – OWC). É neste âmbito que se insere o
presente trabalho, cujo objectivo é o de simular numericamente a acção de ondas regulares
sobre um OWC, utilizando o modelo de Navier-Stokes 3D FLUINCO (Teixeira [15]). O modelo
integra as equações de Navier-Stokes adoptando o método semi-implícito de Taylor-Galerkin
de dois passos e uma formulação lagrangeana-euleriana arbitrária para tratar os movimentos
da superfície livre. Os casos seleccionados correspondem à incidência de ondas de diferentes
frequências sobre um cilindro vazado vertical centrado em um canal. Os resultados são
comparados com os experimentais, constatando-se que o modelo consegue reproduzir bem as
elevações de superfície e as defasagens das ondas dentro e fora do cilindro.
PALAVRAS-CHAVE: Energia das ondas, OWC, Simulação numérica, FLUINCO, Método dos
elementos finitos.

1. INTRODUÇÃO
A utilização da energia das ondas ao longo das zonas costeiras é uma opção atrativa
particularmente em regiões de latitude alta. Ao longo das costas do Norte da Europa, Norte da
América, Nova Zelândia, Chile e Argentina, por exemplo, são encontradas densidades altas de
energia médias anuais de ondas (tipicamente entre 40 e 100 kW/m de frente de onda) (Pontes
e Falcão [13]). O potencial da energia das ondas na região sul do Brasil, com potência
estimada em 30.kW/m, motivou o estudo da viabilidade do uso de equipamentos de extração
desse tipo de energia na região. Uma equipa de pesquisadores da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG), com o apoio da empresa petrolífera brasileira Petrobras, está investigando,
com detalhe, o potencial energético e a viabilidade de instalação de equipamentos offshore e
onshore próximo a cidade de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul.
O desenvolvimento da tecnologia de aproveitamento de energia das ondas para a produção
de energia elétrica em larga escala teve início em meados dos anos 1970, quando ocorreu o
primeiro choque petrolífero. As tecnologias de transformação da energia contida nas ondas
marítimas integram grande multidisciplinaridade de conhecimentos.
Actualmente existem diversas propostas de conceitos e tecnologias de extração de energia
das ondas, em diferentes estágios de desenvolvimento. No entanto, continuam investigações
em busca de novas propostas, uma vez que nenhuma pode ser considerada ainda como a
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mais adequada e eficiente. Basicamente, os sistemas de extração de energia das ondas
podem ser classificados conforme dois critérios. Citam-se: a localização da instalação e o modo
de conversão de energia (Barreiro e Gil [1], Falcão [7]). Quanto ao primeiro critério, os
dispositivos se agrupam em três classes: costeiros (shoreline); próximos da costa (near-shore)
e ao largo (offshore). Conforme o segundo critério, os sistemas são classificados em: coluna de
água oscilante (Oscillating water column – OWC); corpos oscilantes, podendo ser de absorção
pontual (point absorbers) ou progressivos (surging devices); galgamento (overtopping devices).
Um dos primeiros equipamentos de captação de energia das ondas desenvolvidos e
instalados no mar é o do tipo OWC. Simplificadamente, este equipamento consiste em uma
câmara com uma abertura em comunicação com o mar e a outra com a atmosfera. Pela ação
das ondas, a superfície livre dentro da câmara oscila e desloca o ar acima da superfície livre. O
ar, então, é forçado a escoar através de uma turbina que gera energia elétrica. Quanto mais
próximos forem os períodos das ondas com o período natural da coluna de água, maior será a
energia a ser captada.
No final da década de 80, foram desenvolvidos os primeiros protótipos desse tipo de
sistema na costa. Entre outros, destacam-se as centrais de Tofteshallen (Noruega), Sakata
(Japão), Pico (Portugal) e Limpet (Escócia). Embora os sistemas costeiros tenham as
vantagens da facilidade de acesso e da ausência de amarrações, nesse caso a energia
incidente é menor, comparada à do largo, devido aos efeitos dissipativos da rebentação e do
atrito com o fundo. Por isso, foram desenvolvidos sistemas OWC do tipo flutuante, citam-se:
Migthy Whale (Japão), Energetech (Austrália), OE buoy (Irlanda), Sperboy (Inglaterra).
Algumas técnicas foram usadas para simular a interação do OWC com as ondas incidentes.
Evans [4] simulou a superfície livre pelo movimento de um pistão rígido sem massa para o caso
de um tubo vertical de diâmetro pequeno em relação ao comprimento da onda. Nesse modelo
teórico, o sistema de captação de energia (power take-off, PTO) é simulado por um sistema
linear massa-mola-amortecedor. Falcão e Sarmento [8] e Evans [5] consideram uma superfície
oscilante com distribuição de pressão uniforme. A potência instantânea absorvida das ondas é
o produto do fluxo de volume deslocado pela superfície livre interna e a pressão de ar na
câmara acima do OWC. Outros autores usaram códigos baseados no método dos elementos
de contorno (Boundary Element Method – BEM), destacando-se os trabalhos de Lee et al. [10],
Brito e Melo [2], Delauré e Lewis [3], Lopes et al. [11].
A investigação desse tipo de problema está mais próxima da realidade, se na simulação
numérica for usado um modelo que considere as equações completas de Navier-Stokes. Por
isso, no presente trabalho é aplicado o modelo FLUINCO (Teixeira [15]) para simular a acção
de uma onda regular sobre um OWC. O modelo utiliza o método semi-implícito de TaylorGalerkin de dois passos para discretizar no tempo e no espaço as equações de Navier-Stokes.
Adopta um elemento tetraédrico linear, o qual tem a vantagem de se adaptar aos domínios de
geometrias complexas e de ser um elemento de boa eficiência computacional. Uma formulação
lagrangeana-euleriana arbitrária (ALE, Arbitrary Lagrangian-Eulerian) é utilizada para permitir a
solução de problemas que envolvem grandes movimentos relativos entre corpos e superfícies e
movimentos da superfície livre. A distribuição espacial da velocidade da malha é tal que a
distorção dos elementos é minimizada pela sua suavização através do uso de funções que
ponderam a influência da velocidade de cada nó pertencente às superfícies de contorno.
Os casos de teste seleccionados correspondem à incidência de ondas de amplitudes iguais
a 0.015m e diferentes frequências sobre um cilindro vazado vertical centrado em um canal com
0.4m de profundidade e 0.7m de largura. O cilindro tem raio interno de 0.025m, espessura de
0.0025m e comprimento submerso de 0.18m. A superfície livre dentro do cilindro tem pressão
uniforme. Na aplicação a estes casos de estudo avaliam-se as potencialidades e limitações
deste modelo através da comparação dos resultados de elevação de onda dentro e fora do
cilindro com os resultados experimentais (Lopes et al. [11]).
Neste trabalho, o Capítulo 2 apresenta uma descrição das equações e dos métodos
numéricos usados no modelo FLUINCO. A descrição dos problemas estudados e das
condições de simulação e os resultados e discussões são apresentados no Capítulo 3. Por
último, tem-se no Capítulo 4 a conclusão do artigo.
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2. O MODELO FLUINCO
O código desenvolvido por Teixeira [15], denominado de FLUINCO, integra as equações de
Navier-Stokes de forma completa. O modelo utiliza um método fraccionado para simular
problemas de escoamentos 3D de fluidos incompressíveis com superfície livre. Emprega o
método semi-implícito de Taylor-Galerkin de dois passos para discretizar no tempo e no espaço
as equações de Navier-Stokes. É empregada uma formulação lagrangeana-euleriana arbitrária,
ALE, para permitir a solução de problemas que envolvem grandes movimentos relativos entre
corpos e superfícies e movimentos da superfície livre.
Basicamente, o algoritmo consiste nos passos descritos a seguir (Teixeira e Awruch [16]):
(a) Cálculo da velocidade não-corrigida no instante ∆t/2, a qual o termo de pressão está no
instante t, conforme a Equação (1).
n
n
n
 n
~ n+1 / 2 = n − ∆t  ∂f ij − ∂τ ij + ∂p − n ∂U i  (i,j=1,2,3) ,
Ui
wj
Ui
2  ∂x j ∂x j ∂xi
∂xi 


(1)

onde ρ é a massa específica, p a pressão, U i = ρ vi , f ij = v j (ρ vi ) = v j U i , vi as componentes
de velocidade, wi a velocidade do sistema de referência e τij o tensor de tensões viscosas
(i,j.=1,2,3).
(b) Atualização da pressão dinâmica p para o instante t+∆t, a partir da Equação de Poisson
dada por:

 ∂U~ in +1 / 2 ∆t ∂ ∂∆p 
−
∆
t
−
∆p
=


4 ∂xi ∂xi 
c2
 ∂xi
1

(i = 1,2,3) .

(2)

sendo ∆p = p n+1 − pn .
(c) Correção da velocidade em t+∆t/2, acrescentando o termo de variação da pressão do
instante t para o instante t+∆t/2, conforme a equação:

U in +1 / 2 = U in −
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(3)

(d) Cálculo da velocidade em t+∆t a partir das atualizações realizadas nos passos anteriores,
como segue:

 ∂f ijn +1 / 2 ∂τ ijn +1 / 2 ∂p n +1 / 2

∂U in +1 / 2 

−
+
− wnj +1 / 2
(i,j=1,2,3).
U in +1 = U in − ∆t 
∂x j
∂x j
∂xi
∂xi 



(4)

Para a discretização no espaço é aplicado o método clássico dos resíduos ponderados de
Galerkin nas Eq. (1) a (4), empregando um elemento tetraédrico. Utiliza-se uma função de
interpolação constante para as variáveis no instante t+∆t/2, enquanto que em t e t+∆t é
empregada uma função de interpolação linear. O elemento tetraédrico tem a vantagem de se
adaptar aos domínios de geometrias complexas e de ser um elemento de boa eficiência
computacional.
O modelo FLUINCO considera a superfície livre sujeita a uma pressão atmosférica
constante (geralmente o valor de referência é nulo) e impõe a condição de contorno cinemática
da superfície livre (CCCSL), usando a formulação ALE que é expressa da forma (Ramaswamy
e Kawahara [15]):
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∂η
+
∂t

(

(s)

onde η é a elevação de superfície,

vi − ( s ) w i

) ∂η = 0

(i=1,2,3) ,

∂xi

(5)

vi e (s ) w i são as componentes de velocidade do fluido e
da malha na superfície livre, respectivamente. O sistema de coordenadas adota as direções x e
y no plano horizontal, onde se utiliza uma formulação euleriana, e z na direção vertical, onde a
formulação usada é a ALE. A discretização temporal da CCCSL é realizada de forma análoga à
apresentada para as equações de quantidade de movimento, adoptando elementos
triangulares coincidentes com as faces dos tetraedros da superfície livre.
(s )

A distribuição espacial da velocidade da malha é tal que a distorção dos elementos é
minimizada pela sua suavização através do uso de funções que ponderam a influência da
velocidade de cada nó pertencente às superfícies de contorno.
Para modelar a turbulência utiliza-se uma viscosidade turbulenta (eddy viscosity), definida
por Mittal e Tezduyar [12], como segue:

ν t = ( k lm )

2

2(S ij S ij )

(i,j=1,2,3),

(6)

onde k=0.41 é a constante de Von Kárman, Sij é dado por:

S ij =

1  ∂vi ∂v j 
+
(i,j=1,2,3),
2  ∂x j ∂xi 

(7)

lm é o comprimento de mistura que, para este problema, é calculado conforme a proposta de
Johns [9], como abaixo:

lm =

(z + h + z 0) (η − z + z s )
h + η + z0 + z s

(i,j=1,2,3),

(8)

sendo η a elevação da superfície, z0 e zs os comprimentos de rugosidade do fundo e da
superfície livre, respectivamente (no presente trabalho iguais a 0.0067m e 0.0004m) e h a
profundidade.

3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA
3.1 Descrição do problema e condições de simulação
Os casos de estudo seleccionados correspondem a incidência de ondas de amplitude igual
a 0.015m e de diferentes frequências na faixa de 0.6Hz a 1.5Hz sobre um cilindro vazado
vertical centrado em um canal. Esse tem 0.4m de profundidade e 0.7m de largura. O cilindro
tem raio interno de 0.025m, espessura de 0.0025m e comprimento submerso de 0.18m. Uma
análise mais detalhada é feita para a freqüência de 0.9Hz, onde são comparadas as elevações
de superfície e as defasagens das ondas dentro e fora do cilindro com os resultados
experimentais (Lopes et al. [11]).
A Figura 1 mostra o ensaio realizado com protótipo no canal de testes do Departamento de
Arquitetura e Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, Portugal,
descritos por Lopes et al. [11]. Um esquema em corte do cilindro vertical no domínio também é
apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Ensaios em modelo físico e esquema em corte do problema
O domínio computacional usado consiste na metade do domínio real, aproveitando a
simetria do problema em relação ao plano longitudinal e vertical. O canal numérico possui 5.5m
de comprimento e a linha de centro do cilindro vertical está a 2.0m da extremidade de geração
da onda.
A malha de elementos finitos possui 121420 nós e 664383 tetraedros. O tamanho médio da
aresta dos elementos localizados na região a montante do cilindro é de aproximadamente
0.02m. Na região próxima ao cilindro, adotou-se um tamanho médio de aresta de elemento de
0.002m, equivalente a 40 divisões da circunferência interna do cilindro. O passo de tempo
adotado é de 0.0002s, que satisfaz a condição limite de Courant.
O regime de escoamento devido a interação onda-estrutura pode ser melhor entendido pelo
cálculo do número de Keulegan-Carpenter, KC = uT D , onde u é a amplitude da velocidade
máxima do escoamento, T o período da onda e D o diâmetro externo do cilindro. Os valores de
KC para os casos estudados ficaram entre 1.7 e 2.9. Nesta faixa de KC, as forças de inércia
são predominantes em relação às de arrasto (KC.<.3 para um cilindro circular vertical
submerso até o fundo). Assim, não há previsão de formação de vórtices e, por conseqüência, a
teoria do escoamento potencial ainda é válida.
A relação D/L é outro parâmetro usado para analisar a interação onda-estrutura. Para os
casos estudados, esta relação varia de 0.014 a 0.093, sendo que os valores mais elevados se
referem a ondas de freqüências mais altas. Nota-se que quanto maior esta relação, mais
significativo é o efeito de difração sobre a transformação da onda (considera-se que para D/L <
0.2, os efeitos de difração podem ser desprezados).
Ressalta-se que, no presente trabalho, o cilindro é parcialmente submerso, diferentemente
dos casos estudados por diversos autores que estabeleceram limites para estes parâmetros do
escoamento. Além disso, o cilindro é vazado, havendo uma interação entre a massa de fluido
do interior do cilindro com o escoamento externo. Como poderá se observar nos resultados
apresentados na seção seguinte, as simulações realizadas mostraram a presença de
turbulência na região próxima a extremidade submersa do cilindro vazado.
3.2 Resultados e discussões
Primeiramente foi simulado o caso com freqüência de onda de ω=0.9Hz. A Figura 2
apresenta as elevações de superfície livre em duas sondas, uma localizada no interior do
cilindro e outra na mesma linha transversal, mas na posição média entre a parede do canal e a
do cilindro. Observa-se que os resultados do modelo estão muito próximos dos resultados
experimentais.
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Figura 2 – Comparação das elevações interna (vermelho) e externa (preto) com o experimental
(pontos) para o caso ω=0.9Hz.
As Figuras 3 e 4 mostram a malha de elementos finitos e o vetores de velocidade próximos
ao cilindro para oito instantes de tempo ao longo de um período de onda. Na Figura 3 observase que a malha acompanha o movimento da superfície livre sem haver distorção considerável
dos elementos, o que é importante para obter-se uma boa solução. Nota-se também que a
superfície livre dentro do cilindro permanece praticamente plana ao longo da simulação. Esse
comportamento foi constatado por Lopes et al. [11] através de simulação numérica com o uso
do programa comercial WAMIT [17].
A Figura 4 mostra que existe uma forte perturbação do escoamento na região próxima à
extremidade submersa do cilindro. No entanto, ao longo do comprimento do cilindro, o
escoamento se estabiliza à medida que se aproxima da outra extremidade, o que explica o
comportamento plano da superfície livre.

t=0

t = T/8

t = T/4

t = 3T/8

t = T/4

t = 5T/8

t = 3T/4

t = 7T/8

Figura 3 – Malha de elementos finitos a cada T/8 para o caso ω=0.9Hz
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t=0

t = T/8

t = T/4

t = 3T/8

t = T/4

t = 5T/8

t = 3T/4

t = 7T/8

Figura 4 – Vetores de velocidade a cada T/8 para o caso ω=0.9Hz
A Figura 5 apresenta a relação entre as elevações máximas dentro e fora do cilindro,
denominada de fator de amplificação (Q), para freqüências de 0.50Hz a 1.70Hz. Os resultados
obtidos pelo FLUINCO são comparados com os experimentais. Observa-se uma boa
proximidade dos resultados, onde a forma geral da curva está bem representada.
Para um cilindro de pequeno diâmetro em relação ao comprimento da onda, a ressonância
ocorre a uma freqüência de ω = g l , onde l é o comprimento do cilindro imerso na água
(l.=.0.18m para o caso estudado), resultando em ω = 7.382 rad/s = 1.17 Hz. Pode-se observar
na Figura 5 que a freqüência de ressonância encontrada tanto nos ensaios experimentais como
nas simulações foi em torno de 1.1 Hz, próximo ao valor teórico calculado.
3,50
Experimental

3,00

FLUINCO
2,50
Q

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

freq. (Hz)

Figura 4 – Fator de amplificação Q
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A Figura 6 mostra o ângulo de fase (θ), que é a diferença angular entre as ondas medidas
dentro e fora do cilindro. Os resultados do modelo numérico são próximos aos apresentados
pelos ensaios experimentais. Algumas diferenças são encontradas nas frequências próximas a
1.1Hz, em torno da ressonância.
30,00
Experimental

0,00
Âng. (graus)

FLUINCO
-30,00
-60,00
-90,00
-120,00
-150,00
-180,00
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
freq. (Hz)

Figura 5 – Ângulo de fase
4. CONCLUSÕES
Neste trabalho apresentou-se a aplicação do modelo numérico FLUINCO em um
equipamento de extração de energia das ondas do tipo OWC. O modelo é baseado na
integração das equações de Navier-Stokes usando um método fracionário semi-implícito de
Taylor-Galerkin de dois passos. A equação cinemática da superfície livre é usada para
descrever o movimento da superfície livre em conjunto com uma formulação arbritária
lagrangeana-euleriana no domínio.
Foram simuladas as incidências de ondas monocromáticas de altura 0.015m e diferentes
freqüências de 0.6Hz a 1.5Hz em um canal de 0.4m de profundidade e 0.70m de largura sobre
um cilindro vertical vazado submerso colocado no centro. O cilindro tem diâmetro interno de
0.050m e espessura de 0.0025m e sua parte submersa atinge 0.18m da superfície de repouso.
Foi feita uma análise pormenorizada para o caso com freqüência de 0.9Hz, comparando as
elevações dentro e fora do cilindro com os resultados experimentais, obtendo-se bons
resultados. Constatou-se, nesse caso, que o escoamento sofre fortes perturbações em torno da
extremidade submersa do cilindro, mas que se estabiliza a medida que se aproxima da
superfície livre. Essa é a razão pela qual a superfície livre dentro do cilindro permanece
praticamente plana ao longo da simulação.
As outras simulações foram realizadas variando-se as freqüências da onda, o que permitiu
uma análise do fator de amplificação e do ângulo de fase entre as medições dentro e fora do
cilindro. Os resultados numéricos mostraram um comportamento semelhante aos
experimentais, onde foi observado um pico de elevação no interior do cilindro em torno da
freqüência de 1.1Hz, também previsto pela análise teórica.
As análises feitas neste trabalho mostram os fenômenos que ocorrem nas interações entre
um OWC do tipo cilindro vertical e ondas, considerando as equações completas de NavierStokes, onde os efeitos de viscosidade são contemplados. As simulações foram feitas para o
caso em que a superfície livre está submetida a uma pressão constante e igual à atmosférica.
A simulação real exige que se considere a influência da presença do ar na câmara,
responsável pelo movimento da turbina. Para isso, em um trabalho futuro, pretende-se realizar
as mesmas simulações, mas com a referida influência.
AGRADECIMENTOS
Este trabalho insere-se no âmbito do convénio entre o LNEC e a FURG. Os autores
agradecem o financiamento da FCT através do projecto PTDC-EME-MFE-66999-2006, dos

6as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Funchal, 8 e 9 de Outubro de 2009

centros de investigação IDMEC e MARETEC e o financiamento do projecto de pósdoutoramento CAPES: EPDE/CAPES/0857/08-4.
REFERÊNCIAS
[1]

Barreiro, T.G. e Gil, L. Energia das ondas marítimas: tecnologias e a experiência
portuguesa. Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXXXVIII, p. 403-422, 2008.

[2]

Brito-Melo, A. Modelação e pré-dimensionamento de centrais de coluna de água
oscilante: aplicação à central de energia das ondas do Pico, Açores, PhD Thesis, Instituto
Superior Técnico, École Centrale de Nantes, 2000.

[3]

Delauré, Y.M.C. e Lewis, A. 3D hydrodynamic modeling of fixed oscillating water column
wave power plant by a boundary element methods. Ocean Engineering, Vol.30, p.309330, 2003.

[4]

Evans, D.V. The oscillating water column wave-energy device. Journal of the Institute of
Mathematics and Applications. Vol. 22, p. 423-433, 1978.

[5]

Evans, D.V. Wave-power absorption by systems of oscillating surface pressure
distributions. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 114, p. 481-499, 1982.

[6]

Evans D.V. e Porter, R. Hydrodynamic characteristics of an oscillating water column
device. Applied Ocean Research, Vol. 17, p. 115-164, 1996.

[7]

Falcão, A.F.O. The development of wave energy utilisation. International Energy Agency
Implementing Agreement on Ocean Energy Systems, Annual Report, 2008.

[8]

Falcão, A.F.O. e Sarmento, A.J.N.A. Wave generation by a periodic surface pressure and
th
its application in wave-energy extraction. 15 Int. Cong. Theor. Appl. Mech. Toronto, 1980.

[9]

Johns, B. The modeling of the free surface flow of water over topography. Coastal
Engineering. Vol 15, p. 257-278, 1991.

[10] Lee, C.H.; Newman, J.N.; Nielsen, F.G. Wave interactions with an oscillating water
th
column. Proc. Of the 6 Int. Offshore and Polar Eng. Conf., Los Angeles, ISOPE, I: 82-90,
1996.
[11] Lopes, M.F.P.; Ricci, P.; Gato, L.M.C.; Falcão, A.F.O. Experimental and numerical
analysis of the oscillating water column inside a surface-piercing vertical cylinder in regular
th
waves. 7 European Wave and Tidal Energy Conference, Porto, 2007.
[12] Mittal, S. e Tezduyar, T.E. Parallel finite element simulation of 3D incompressible flows—
fluid–structure interaction. International Journal for Numerical Methods in Fluids. Vol 21, p.
933–953, 1995.
[13] Pontes, M. T. e Falcão, A.F.O. Oceans Energies: Resourses and Utilization, 18th World
Energy Conference, Buenos Aires, 2001.
[14] Ramaswamy, R.; Kawahara, M. Arbitrary lagrangian-eulerian finite element method for
unsteady, convective, incompressible viscous free surface fluid flow. International Journal
for Numerical Methods in Fluids. Vol. 7, pp. 1053-1075, 1987.
[15] Teixeira, P.R.F. Simulação numérica da interacção de escoamentos tridimensionais de
fluidos compressíveis e incompressíveis e estruturas deformáveis usando o método de
elementos finitos. Porto Alegre, 2001. Tese de doutorado, PPGEC-UFRGS.
[16] Teixeira, P.R.F. e Awruch, A.M. “Numerical simulation of three dimensional
incompressible flows using the finite element method”, ENCIT, n. 8, Porto Alegre, 2000.
[17] WAMIT manual V.6.2 PC, 2004, www.wamit.com.

