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Resumo: Este trabalho tem por finalidade validar o uso do software de Dinâmica dos 

Fluidos Computacional (DFC) OpenFOAM®. Foram analisados os perfis de velocidade, 

evolução temporal e as linhas de corrente do escoamento para diferentes números de 

Reynolds e refinamentos de malha. Observou-se a convergência numérica do método 

escolhido. Dessa forma, pode-se utilizar o software em simulações numéricas de DFC com 

consistência e de forma adequada. 
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INTRODUÇÃO 

O problema da cavidade com tampa deslizante é um 

problema clássico de Mecânica dos Fluidos que, 

devido a sua relativa simplicidade geométrica, permite 

comparar e validar novos métodos e programas de 

simulação fluidodinâmica. Além disso, há aplicações 

práticas, como por exemplo, o compartimento do trem 

de pouso de aeronaves que, quando se encontra aberto 

e experimenta o escoamento do ar durante uma 

aterrissagem ou decolagem, é uma importante fonte 

ruído (ARRUDA, 2004).  

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o 

comportamento de um fluido encerrado em um 

recipiente (cavidade) de seção quadrada de lado L = 

1,0 m com a tampa movendo-se a uma velocidade 

horizontal u = 1,0 m/s e as outras paredes fixas, como 

mostrado na Figura 1. Para isto, utilizou-se os 

softwares OpenFOAM® e ParaView®, ambos de 

domínio público. 

 

Figura 1. Seção da cavidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Método matemático 

Antes de formular o problema em questão algumas 

hipóteses foram feitas, tais como: fluido newtoniano, 

escoamento bidimensional, incompressível e 

isotérmico com viscosidade constante. Com base 

nessas hipóteses aplicou-se as equações de Navier-

Stokes para escoamento incompressível (Equação 1) e 

a equação da continuidade (Equação 2). 
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∇⃗⃗ ∙ �⃗� = 0 (2) 

Onde, �⃗�  é o vetor velocidade de componentes (u,v), 𝑃   

é a pressão do escoamento, 𝑔  é o vetor aceleração da 

gravidade, 𝜇 e 𝜌 são as viscosidade e a massa 

específica do fluido, respectivamente, ∇⃗⃗  é o operador 

gradiente ou divergente e ∇2 é o operador laplaciano. 

 Como mostrado na Figura 1, as paredes da 

cavidade são fixas com exceção da tampa, que se 

move na direção X a uma velocidade constante. Com 

isso, tem-se as condições de contorno: u = v = 0,0; se 

X = 0,0 ou Y = 0,0 ou X = L e u = 1,0 m/s; se Y= L. 

No instante t = 0,0 s, tanto a pressão quanto as 

componentes de velocidade u e v são nulas. 

 

 



 

Algoritmo 

O algoritmo utilizado é o “Pressure Implicit with 

Spliting of Operators” (PISO), apresentado nos 

trabalhos de MALISKA (1995) e FORTUNA (2000), 

que basicamente, executa uma estimativa de 

velocidade e duas correções, uma de velocidade e 

outra de pressão, resolvendo as Equações de Navier-

Stokes (Equação 1) e da continuidade (Equação 2), 

para calcular os campos de pressão e velocidade a cada 

iteração temporal. Tal algoritmo encontra-se 

implementado no software OpenFOAM® intitulado 

“pisofoam” e se aplica a escoamentos 

incompressíveis, turbulentos e de regimes transientes. 

 

Abordagem 

Para a análise do problema tanto em regime laminar, 

quanto turbulento, determinou-se os números de 

Reynolds (Re) como sendo iguais à 100, 1000 e 

10000. Para isso, variou-se a viscosidade cinemática 

do fluido (𝜈) mantendo os outros parâmetros 

constantes de acordo com a Equação 3. 

 

 
𝑅𝑒 =

𝑈𝐿

𝜈
 (3) 

Onde, 𝑈 é a magnitude da velocidade da tampa da 

cavidade e 𝐿  é o comprimento da cavidade, como 

pode ser visto na Figura 1. 

Foram geradas malhas uniformes com o domínio 

dividido igualmente ao longo das direções X e Y. 

Primeiro, realizou-se a simulação em uma malha 

25X25, ou seja, composta por 625 elementos (células). 

Posteriormente, refinou-se a malha para 50X50, 

100X100 e 200X200. Esse procedimento foi aplicado 

para os três diferentes números de Reynolds. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 são mostrados os perfis de velocidades, 

associados aos diferentes números de Reynolds, na 

direção X desenvolvidos ao longo da seção X = 0,5 m 

da cavidade.  

Além dos resultados obtidos nas simulações, as 

Figuras 2 b e 2 c mostram de forma comparativa, os 

resultados do trabalho de YIANNIS (2016), porém 

para uma malha 1201X1201. 

Para Re=100 e Re=1000 o escoamento atinge o estado 

estacionário, já para Re=10000 o estado é dito 

estatisticamente estacionário, que ocorre quando as 

variáveis oscilam ao longo do tempo, no entanto a 

média tem um valor constante. Tal comportamento 

está ilustrado na Figura 3, onde a velocidade u é 

analisada no centro da cavidade. 

 

 

 

Figura 2. Perfis de velocidade u em X = 0,50 m, para 

a) Re = 100, b) Re = 1000, c) Re = 10000. 

 

Além disso, nas Figuras 2 e 3 é possível notar o efeito 

do refino da malha, principalmente para números de 

Reynolds mais altos. Nos perfis de velocidades 

percebe-se diferenças relativamente grandes para Re = 

10000, já no gráfico 3 c, de velocidade em função do 

tempo, percebe-se com mais clareza as oscilações que 

indicam o regime estatisticamente estacionário. 



 

Figura 3. Velocidade u em função do tempo no ponto 

X = Y = 0,50 m, para a) Re = 100, b) Re = 1000,

  c) Re = 10000 

Uma análise qualitativa pode ser feita ao observar as 

linhas de corrente da Figura 4. As recirculações 

maiores no centro da cavidade podem ser previstas por 

meio dos perfis de velocidade u (Figura 2), pois esses 

apresentam valores negativos e positivos na metade 

inferior e superior da cavidade, respectivamente. 

Além disso, observa-se uma pequena recirculação na 

extremidade inferior direita da Figura 4 a, e com o 

refinamento da malha outra recirculação aparece no 

canto inferior esquerdo (Figura 4 b). Com o aumento 

do número de Reynolds e mantendo a mesma malha 

ocorre a intensificação das recirculações na Figura 4 c 

e o surgimento de uma quarta recirculação no canto 

superior esquerdo da Figura 4 d. 

 

Figura 4 - Linhas de corrente. a) Re = 100 Malha 

25X25, b) Re = 100 Malha 100X100, c) Re = 1000 

Malha 100X100, d) Re = 10000 Malha 100X100. 



 

CONCLUSÃO 

Destaca-se que os comportamentos resultantes das 

análises realizadas no presente trabalho estão de 

acordo com as referências MALISKA (1995) e 

FORTUNA (2000), ou seja, a medida em que se 

aumenta o número de Reynolds o escoamento na 

cavidade tende a ficar simétrico em relação ao centro. 

No que diz respeito ao refinamento da malha, este 

interfere significativamente nos resultados e no tempo 

de convergência dependendo do número de Reynolds 

analisado. Para uma malha mais refinada obtém-se 

resultados mais precisos convergindo rapidamente, no 

entanto o tempo de simulação é maior por conta do 

aumento na quantidade de iterações. Uma outra 

alternativa seria trabalhar com os modelos de 

turbulência. 

A partir do desenvolvimento da habilidade de se 

modelar problemas de DFC e do aprendizado de um 

novo software espera-se contribuir em um novo 

projeto de pesquisa relacionado ao desenvolvimento 

da aerodinâmica de aviões de pequeno porte. Dessa 

forma, pretende-se entregar para a sociedade 

aeronaves mais eficientes, com baixo consumo de 

combustível e amplamente utilizados na agricultura de 

precisão e em monitoramento de territórios. 
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