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RESUMO
No presente artigo apresentam-se as simulações numéricas feitas utilizando o código OpenFOAM® para dois
escoamentos bifásicos com superfície livre: a Instabilidade de Rayleigh-Taylor e a Queda/Rutura de uma
Coluna de Água. O código numérico resolve as equações de Navier-Stokes em regime transitório e utiliza um
esquema do tipo VoF (Volume of Fluid) para identificar a superfície livre. É feito um estudo da dependência da
solução com o refinamento da malha e com o passo de tempo e comparados os resultados com os obtidos por
outros autores em estudos numéricos e experimentais. Constata-se que os resultados obtidos, embora não
correspondam à solução assintótica, apresentam valores muito próximos para as malhas mais refinadas e para
os passos de tempo menores. Verifica-se um comportamento das soluções concordante com os obtidos por
outros autores.
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1. INTRODUÇÃO
Os escoamentos bifásicos com superfície livre em regime transitório podem ser encontrados num grande
número de aplicações nos domínios industriais e ambientais. O desenvolvimento e aplicação de métodos
computacionais eficientes e precisos para descrever estes escoamentos complexos têm sido um tema amplamente
abordado nas últimas décadas. Existem inúmeras técnicas/métodos numéricos para resolver os mais variados
problemas: métodos de elementos finitos, métodos de diferenças/volumes finitos, métodos de partículas, etc.
No âmbito da engenharia costeira os códigos de resolução numérica são tradicionalmente baseados em
equações do tipo Boussinesq. Recentemente, graças ao aumento da capacidade computacional, os códigos que
resolvem as equações de Navier-Stokes em valor médio, RANS (Reynolds averaged Navier-Stokes), tornaram-se
de uso mais generalizado. As equações RANS têm a vantagem de permitir determinar, por exemplo, as
características da turbulência que ocorre na zona de rebentação e os esforços resultantes dos impactos das ondas
nas estruturas costeiras.
O OpenFOAM® (Open Field Operation and Manipulation) é um pacote de software (bibliotecas) gratuito e
de código fonte aberto (Open Source) que pode ser utilizado para resolução de problemas de mecânica dos
fluidos computacional, CFD (Computational Fluid Dynamics), entre outros. É desenvolvido pela OpenCFD Ltd
(ESI Group) e distribuído pela OpenFOAM® Foundation. Por estar sob a Licença Pública Geral da GNU (GNU
GPL), o utilizador tem a total liberdade de executar, adaptar, redistribuir e aperfeiçoar o OpenFOAM®.

Recentemente foram desenvolvidos dois códigos, baseados no OpenFOAM®, para resolver problemas de
engenharia costeira, a biblioteca waves2Foam (Jacobsen et al., 2012) e o código IHFoam (Higguera et al., 2013),
que apresentam potencial para permite resolver a grande maioria dos problemas associados a estruturas costeiras.
Neste artigo apresenta-se a aplicação do código OpenFOAM® a dois problemas clássicos: a instabilidade de
Rayleigh-Taylor e a queda/rutura de uma coluna de água. Para estes casos é feito um estudo da dependência da
solução com o refinamento da malha e com o passo de tempo.
2. CÓDIGO OPENFOAM®
O código OpenFOAM® é tradicionalmente compilado em sistema operativo Linux. Nas simulações efetuadas
neste trabalho foi utilizada a versão OpenFOAM® 1.7.1 (OpenCFD, 2010), instalada em sistema operativo
Ubuntu 10.04 LTS.
Nas simulações apresentadas neste artigo foi utilizado o solver InterFoam que permite resolver escoamentos
bifásicos com superfície livre. O InterFoam resolve as equações RANS, Eq. (1), e da continuidade, Eq. (2), para
dois fluidos incompressíveis, imiscíveis, e isotérmicos, juntamente com a equação de transporte da fração de
volume, , que toma o valor 0 no ar e 1 na água, Eq. (3). O algoritmo é baseado no método VoF (Volume of
Fluid). Este solver utiliza o método limitador multidimensional universal para solução explícita, MULES
(Multidimensional Universal Limiter for Explicit Solution), para manter os limites da fração de volume
independentes do esquema numérico subjacente, estrutura da malha, etc.. Na versão 1.7.1 é utilizado o algoritmo
de acoplamento PISO.
 u
     uuT     p  g  x     u   τ    T  
t

(1)

u  0

(2)


   u     u r 1     0
t

(3)

Nestas equações, u   u v w é o campo de velocidades em coordenadas cartesianas x   x

y
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a pressão subtraindo a componente hidrostática, g a aceleração gravítica, a massa volúmica e  a viscosidade
dinâmica molecular. O último termo da Eq. (1) contabiliza o efeito da tensão superficial, onde  T é a tensão
superficial e  a curvatura da superfície. O tensor das tensões de Reynolds é definido pela Eq. (4) onde t é a
viscosidade turbulenta e k a energia cinética turbulenta. Na equação de transporte da fração de volume, Eq. (3), o
último termo do membro esquerdo é um termo compressivo estabilizador da superfície livre, sendo ur é a
velocidade relativa (Jacobsen et al., 2012).
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3. DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS, RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Instabilidade de Rayleigh-Taylor
A instabilidade de Rayleigh–Taylor pode ocorrer em muitos fenómenos físicos, desde a dinâmica dos fluidos
até à astrofísica. Este fenómeno, que foi inicialmente estudado por Rayleigh (1883) e posteriormente por Taylor
(1950), ocorre, por exemplo, na interface entre duas camadas planas de fluidos imiscíveis de densidades
diferentes. Esta interface torna-se instável quando sujeita a uma aceleração, por exemplo da gravidade, dirigida
do fluido mais denso para menos denso.
Este fenómeno tem sido estudado experimentalmente e numericamente por muitos autores. O caso
considerado neste artigo corresponde a uma configuração utilizada por alguns autores (e.g.: Bell e Marcus, 1992;
Puckett et al., 1997; Gómez et al., 2005; Didier, 2007; Raessi et al., 2010) para validar códigos numéricos de
captura de superfície livre. O fluido mais denso, 1 1.225 kg/m3 , ocupa a metade superior de um domínio
retangular bidimensional com 1 m de largura, W, por 4 m de altura, H  4W , enquanto o fluido menos denso,
2  0.1694 kg/m3 , preenche a metade inferior. A aceleração da gravidade é g  9.81 m/s2 dirigida para baixo.
Ambos os fluidos têm a mesma viscosidade dinâmica, isto é, µ1  µ2  3.13 103 Pa s . Este fenómeno pode ser
estudado com e sem tensão superficial entre os fluidos. À semelhança do adotado por Gómez et al. (2005) e

Raessi et al. (2010), considerou-se que a tensão superficial é  0.1337 N/m . Para o caso em análise a razão de
densidades, 1 2 , é igual a 7.23 e o número de Atwood, A   1  2  /  1  2  , é igual a 0.757.
Nestas simulações avalia-se o crescimento de uma perturbação na interface com a forma de um cosseno com
0.05 m de amplitude e comprimento de onda igual à largura do domínio,   W , ou seja: y  0.05 cos  2 x / W  .
A origem do referencial está a meia altura no plano de simetria vertical e as direções positivas dos eixos são para
a direita e para baixo, respetivamente, para os eixos dos xx e dos yy. A Fig. 3a) apresenta o domínio
computacional, o sistema de eixos e a condição inicial. Nestas condições o número de Bond,
Bo   1  2  AgW 2  , é igual a 77.45. Tomou-se como dimensão característica o comprimento de onda da
perturbação, que neste caso coincide com a largura do domínio. A escala de tempo nestas condições, que pode
ser definida como t *   Agk  , é igual a 0.1464 s, sendo k  2  .
Foram consideradas cinco malhas ortogonais com diferentes refinamentos. Dada a simetria do problema, as
malhas RT1, RT2 e RT3 representam apenas metade do domínio, divido pelo eixo de simetria vertical; as malhas
RT4 e RT5 discretizam a totalidade do domínio físico considerado. A malha RT4 foi discretizada para que a
fronteira dos volumes de controlo seguisse o contorno da perturbação inicial imposta na superfície livre.
Na caracterização feita na Tab. 1, nx e ny, são o número de volumes de controlo segundo o eixo dos xx e
segundo o eixo dos yy, x=y a dimensão dos volumes de controlo e Δt é o passo de tempo fixo utilizado nas
simulações. Na Fig. 1 estão representadas em pormenor as malhas RT1, RT2 e RT4.
1 2

Tabela 1. Caracterização das malhas e do passo de tempo utilizado para a Instabilidade de Rayleigh-Taylor.
Malha
nx
ny
Domínio
Volumes
x=y (m)
t (s)
RT1

32

256

1/64

Simetria

8192

0.001

RT2

64

512

1/128

Simetria

32768

0.0005

RT3

128

1024

1/256

Simetria

131072

0.00025

RT4

100

400

1/100

Completo

40000

0.0005

RT5

128

512

1/128

Completo

65536

0.0005

Como condições de fronteira foram impostas: condições de simetria nas paredes esquerda e direita; condições
de escorregamento para a velocidade e condição de gradiente nulo para a pressão e para a fração de volume nas
paredes inferior e superior. No instante inicial, os campos de velocidade e de pressão no interior do domínio são
nulos, e a posição da superfície livre é definida pela perturbação sinusoidal.
Relativamente aos esquemas numéricos: para a derivada temporal utilizou-se o esquema de discretização de
Euler; para os termos difusivos utilizou-se o esquema de discretização de Gauss com interpolação linear; foi
utilizado o método Gauss para discretizar os termos convectivos; o termo da velocidade foi interpolado com o
esquema limitedLinearV; o termo da fração de volume foi interpolado pelo esquema van Leer; e o termo
responsável pela compressão da interface foi interpolado com o esquema interfaceCompression. Os termos
laplacianos foram discretizados com o esquema Gauss e interpolados linearmente com correção. A equação da
pressão foi resolvida pelo PCG solver e com o pré-condicionador DIC; a equação da velocidade foi resolvida
com o PBiCG solver com o pré-condicionador DILU; como critério de paragem dos processos iterativos
considerou-se uma diminuição de sete ordens de grandeza nos resíduos de cada uma das equações. O algoritmo
PISO é responsável pelo acoplamento das duas equações, e utilizaram-se duas passagens. Os coeficientes de
relaxação da pressão e da velocidade são, respetivamente, αp = 0.3 e αU = 0.8.

a)
b)
c)
Figura 1. Malhas utilizadas (Instabilidade de Rayleigh-Taylor): a) RT1; b) RT2; c) RT4.
Na Fig. 2 apresenta-se a evolução da posição da superfície livre ao longo do tempo, para as diferentes malhas
em dois planos. Os resultados obtidos com as diferentes malhas para x=0 são semelhantes nos instantes iniciais,
mas à medida que a velocidade da frente de bolha aumenta, as soluções vão divergindo umas das outras. Nos

resultados com tensão superficial, a malha RT3 é a que se destaca mais das outras; nos resultados sem tensão
superficial, as malhas RT2, RT3 e RT5, apresentam uma solução mais próxima.
Para a evolução da superfície livre, em x   W 2 , na ausência de tensão superficial, as soluções obtidas com
as malhas mais grosseiras (RT1 e RT2) apresentam um comportamento oposto ao normal, ou seja, a superfície
livre desce em vez de subir. Para a malha RT4, isto é, a malha cujos elementos seguem a forma inicial da
perturbação na superfície livre, obtêm-se resultados idênticos aos da malha mais fina, RT3. Os resultados obtidos
com tensão superficial são todos muito idênticos, e nas malhas mais grosseiras já não se verifica o fenómeno
anterior. A tensão superficial tende a estabilizar a forma da interface. Para malhas RT4 e RT5, os resultados
obtidos nos planos x   W 2 são idênticos, ou seja preserva-se a simetria da solução.

a)

b)

c)
d)
Figura 2. Evolução da interface entre os fluidos (Instabilidade de Rayleigh-Taylor): a) sem tensão superficial, no
plano x=0; b) com tensão superficial, no plano x=0; c) sem tensão superficial, nos planos x   W 2 ; d) com
tensão superficial, nos planos x   W 2 .
Na Fig. 3 apresenta-se a evolução da interface, em instantes sucessivos, para as soluções correspondentes à
malha RT3. Na Fig. 3a) apresenta-se o instante inicial, na Fig. 3b) encontra-se a solução correspondente à
simulação sem tensão superficial e na Fig. 3c) está a solução correspondente à simulação com tensão superficial.
Constata-se que sem tensão superficial a superfície livre tende a instabilizar em vários pontos dando origem a um
escoamento bastante mais complexo. Com tensão superficial a interface dos dois fluidos torna-se mais estável,
mesmo quando existe a formação de bolhas.
Na Fig. 4 está representada em pormenor a solução obtida sem tensão superficial no instante t = 1.3 s, para
diferentes malhas. Tal como já foi referido, a ausência de tensão superficial amplifica o fenómeno de
instabilidade entre os dois fluidos. Nas Fig. 4 d) e e), a solução aparenta ser simétrica. Conclui-se que a solução é
muito sensível ao refinamento da malha.
Na Fig. 5 está representada em pormenor a solução obtida com tensão superficial no instante t = 1.3 s, para
diferentes malhas. A simetria aparenta uma vez mais ser preservada, como se observa nas Fig. 5 d) e e). A
solução é significativamente diferente da simulação sem tensão superficial.
3.2 Colapso de uma coluna de água num reservatório aberto
O colapso de uma coluna de água é também um caso tradicional de verificação de códigos numéricos para
escoamentos bifásicos. A facilidade com que se define este problema, combinada com a existência de muitos
resultados numéricos, e alguns resultados experimentais, fazem desta simulação uma excelente referência para
validação desses códigos. Uma variante deste caso consiste em introduzir um obstáculo a jusante da coluna de
água de forma a introduzir uma perturbação no escoamento.
Para os casos considerados são utilizados como referência dois ensaios realizados por Koshizuka et al.
(1995), com e sem obstáculo. Na Fig. 6 apresentam-se as dimensões do domínio e a condição inicial para ambos
os casos. As dimensões a e d tomam os valores 0.146 m e 0.024 m, respetivamente. As propriedades

consideradas são: água  1000 kg/m3 ; ar  1.225 kg/m3 ;  água  106 m2 /s ;  ar  1.48 106 m2 /s ; e a
tensão superficial  ar-água  0.07 N/m .
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Figura 3. Instabilidade de Rayleigh-Taylor: domínio computacional, sistema de eixos e condição inicial (a);
Evolução da solução ao longo do tempo (malha RT3) sem tensão superficial (b) e com tensão superficial (c).

a)
b)
c)
d)
e)
Figura 4. Comparação das soluções sem tensão superficial, no instante t = 1.3 s, para diferentes malhas: a) RT1;
b) RT2; c) RT3; d) RT4; e) RT5.

a)
b)
c)
d)
e)
Figura 5. Comparação das soluções com tensão superficial, no instante t = 1.3 s, para diferentes malhas: a) RT1;
b) RT2; c) RT3; d) RT4; e) RT5.
Nas paredes laterais e no fundo do domínio, aplicou-se a condição de escorregamento para a velocidade; para
a pressão e para a fração de volume, foi aplicada a condição de gradiente nulo na direcção normal à superfície.
Considerou-se como pressão de referência a célula que se encontra no canto inferior esquerdo. No topo do
domínio, que se considera aberto para o exterior, a velocidade é calculada de acordo com o fluxo normal à
fronteira; a condição de fronteira para a velocidade e para a pressão alterna entre um valor fixo ou gradiente
nulo, dependendo da direcção da velocidade. É utilizada a condição de totalPressure para que a pressão na
fronteira se modifique de acordo com a velocidade. Para a fração de volume é imposta a condição inletOutlet,
em que tudo pode sair do domínio, mas só pode entrar ar. Os campos de velocidade e de pressão são inicialmente
nulos. A fração de volume está distribuída de forma a criar uma coluna de fluido, correspondente à água, com as
dimensões indicadas na Fig. 6.

a)
b)
Figura 6. Geometria do caso do colapso de uma coluna de água: a) sem obstáculo b) com obstáculo.
Para o colapso da coluna de água foram utilizadas quatro malhas ortogonais com diferentes refinamentos (ver
Tab. 2 e 3).
Tabela 2. Caracterização das malhas para o colapso de uma coluna de água sem obstáculo.
Malha Δx/a=Δy/a Volumes de controlo
B1

0.1

1200

B2

0.05

4800

B3

0.0333

10800

B4

0.025

19200

Tabela 3. Caracterização das malhas para o colapso de uma coluna de água com obstáculo.
Malha nx1 nx2 nx3 ny1 ny2 Volumes de controlo
C1

20

2

19

27

4

1271

C2

40

4

38

54

8

5084

C3

60

6

57

81

12

11439

C4

80

8

76

108

16

20336

Na caracterização apresentada na Tab. 2, Δx/a e Δy/a, são as dimensões dos volumes de controlo segundo a
horizontal e a vertical, respetivamente, adimensionalizadas pela dimensão característica da coluna de água.
Relativamente à caracterização feita na Tab. 3, nx1 é o número de volumes a montante do obstáculo; nx2 é o
número de volumes que discretizam o obstáculo segundo a horizontal; nx3 é o número de volumes a jusante do
obstáculo; ny1 é o número de volumes acima do obstáculo segundo a vertical; ny2 é o número de volumes que
discretizam o obstáculo segundo a vertical.
Para discretizar a derivada temporal utilizou-se o esquema Euler. Os termos difusivos foram discretizados
pelo esquema Gauss, e as variáveis interpoladas por um esquema linear. O termo convectivo da velocidade foi
discretizado pelo o esquema Gauss e interpolado pelo o esquema limitedLinearV 1; o termo convectivo da fração
de volume foi discretizado pelo o esquema Gauss, e interpolado pelo esquema van Leer; o termo convectivo
responsável pela compressão da fração de volume foi discretizado pelo esquema Gauss, e interpolado pelo
método interfaceCompression. Os termos laplacianos foram discretizados utilizando o método Gauss com
interpolação linear corrigida.
Para resolver a equação da pressão utilizou-se o PCG solver com o pré-condicionador DIC; para resolver a
equação da velocidade utilizou-se o PBiCG solver com o pré-condicionador DILU. Como critério de paragem do
processo iterativo, considerou-se uma diminuição de sete ordens de grandeza para a pressão, e de seis ordens de
grandeza para a velocidade, face ao resíduo inicial. As equações foram acopladas com o algoritmo PISO
utilizando três passos corretores. O passo de tempo da simulação foi controlado impondo que o número de
Courant máximo no domínio não excedesse 0.5.
Na Fig. 7 comparam-se as solução obtidas no presente trabalho com as soluções numérica de Didier (2007),
para uma malha fina (M.F.) e para uma agrosseira (M.G.), e com os resultados experimentais de Martin e Moyce
(1952). Apresenta-se a posição horizontal da superfície livre adimensionalizada, x/a, na Fig. 7a) e a evolução do
nível da superfície livre adimensionalizada, y  2a  , na Fig. 7b), em função do tempo adimensionalizado. Para
os resultados obtidos, a solução praticamente não varia com o refinamento da malha. Na Fig. 7a), as soluções
obtidas diferem ligeiramente dos dados experimentais, no entanto a forma da curva é semelhante. Na Fig. 7b), os
resultados obtidos aderem bem aos dados experimentais e numéricos.

a)
b)
Figura 7. Evolução temporal da posição da superfície livre (Colapso de uma coluna de água sem obstáculo):
a) frente de onda, x; b) nível da superfície livre, y.
Para avaliar a dependência da solução com o refinamento da malha foi selecionado o instante t  0.15 s . Nas
Fig. 8a) e 8b) apresentam-se, respetivamente, as posições da frente de onda e do nível da superfície livre para os
diferentes refinamentos da malha, hi h1 , onde hi é a dimensão característica da malha, i=1 corresponde à malha
mais fina, B4 (ver Tab. 2). Verifica-se uma dependência significativa da solução de x/a na passagem da malha
B1 para B2; relativamente ao parâmetro b/(2a), só existe alteração na terceira casa decimal do valor, pelo que
não é possível detetar visualmente a diferença nos gráficos da Fig. 7.

a)
b)
Figura 8. Evolução temporal da posição da superfície livre com o refinamento da malha (Colapso de uma coluna
de água sem obstáculo): a) frente de onda, x; b) nível da superfície livre, y.
Utilizando a malha B1, avaliou-se a dependência da solução para o instante, t  0.15 s , com a diminuição do
número de Courant máximo, Comax. Nas Fig. 9a) e 9b) apresentam-se, respetivamente, as posições da frente de
onda e do nível da superfície livre. À medida que se diminui o valor de Comax, os valores dos parâmetros
diminuem, apenas para valores superiores a 0.5 os valores aparentam atingir um patamar de convergência.

a)
b)
Figura 9. Evolução da solução com a variação do número de Courant máximo (Colapso de uma coluna de água
sem obstáculo): a) frente de onda, x; b) nível da superfície livre, y.
Na Fig.10 comparam-se as distribuições da fração de volume obtidas utilizando a malha B3, com as
fotografias dos ensaios experimentais de Koshizuka et al. (1995). Constata-se que a solução numérica
acompanha relativamente bem os resultados experimentais até t = 0.6 s. No instante t = 0.8 s, a solução numérica

apresenta uma bolha de ar que não é visível na experiência, e no instante de tempo, t = 1 s, a simulação numérica
apresenta duas bolhas de ar, enquanto na experiência apenas se vê a bolha do canto inferior esquerdo.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Figura 10. Comparação da distribuição da fração de volume obtida utilizando a malha B3 com fotografias do
ensaio experimental realizado por Koshizuka et al. (1995): a) t = 0 s; b) t = 0,2 s; c) t = 0,4 s; d) t = 0,6 s;
e) t = 0,8 s; f) t = 1,0 s.
Na Fig.11 comparam-se as distribuições da fração de volume obtidas utilizando a malha C4, com as
fotografias dos ensaios experimentais de Koshizuka et al. (1995). Os dados existentes permitem apenas comparar
visualmente a solução obtida para cada instante de tempo, pelo que são meramente qualitativos. Constata-se que,
para cada um dos instantes representado existe boa concordância entre a solução obtida pelo método numérico e
as fotografias do ensaio experimental.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Figura 11. Comparação da distribuição da fração de volume obtida utilizando a malha C4 com fotografias do
ensaio experimental realizado por Koshizuka et al. (1995): a) t = 0 s; b) t = 0,1 s; c) t = 0,2 s; d) t = 0,3 s;
e) t = 0,4 s; f) t = 0,5 s.

Na Fig. 12 apresenta-se a distribuição da fração de volume, no canto inferior direito do domínio, no instante
t = 0.8 s. Constata-se que a solução obtida com a malha B1 é a única em que não se consegue definir com clareza
a superfície livre, pois a malha é demasiado grosseira
Na Fig.13 apresenta-se a distribuição da fração de volume no instante t = 0,5 s. Verifica-se que a malha C1 é
demasiado grosseira para dar uma solução satisfatória, e a superfície livre na zona junto à parede direita sofre
pequenas modificações à medida que se vai refinando a malha. Excluindo a solução obtida com a malha mais
grosseira, verifica-se que a superfície livre fica definida no máximo ao longo de quatro volumes de controlo, o
que é um resultado muito positivo.

a)
b)
c)
d)
Figura 12. Dispersão da fração de volume no instante de tempo t = 0,8 s: a) malha B1; b) malha B2; c) malha B3;
d) malha B4.

a)
b)
c)
d)
Figura 13. Dispersão da fração de volume no instante de tempo t = 0,5 s: a) malha C1; b) malha C2; c) malha C3;
d) malha C4.
4. CONCLUSÕES
No presente artigo apresentaram-se as simulações numéricas feitas utilizando o código OpenFOAM® para
dois escoamentos bifásicos com superfície livre: a Instabilidade de Rayleigh-Taylor e Queda/Rutura de uma
coluna de água. Foi feito um estudo da dependência da solução com o refinamento da malha e com o passo de
tempo e comparados os resultados com os obtidos por outros autores em estudos numéricos e experimentais.
Para a instabilidade R-T constatou-se que quando a malha segue a perturbação na interface no instante inicial
a taxa de crescimento dessa perturbação é igual à obtida com uma malha cartesiana mais refinada. Nas
simulações com tensão superficial as soluções são mais estáveis, enquanto que as soluções sem tensão
superficial tende a ser mais instáveis e logo mais dependentes do refinamento da malha.
No problema de rutura de coluna de água as soluções numéricas reproduzem relativamente bem a forma e
posição da superfície livre até ao instante de impacto na parede oposta. A partir desse instante e com a formação
de bolhas destacadas da massa de água principal com pequena dimensão, a solução numérica tende a afastar-se
dos resultados experimentais. Para minimizar este efeito é necessário refinar a malha e reduzir o passo de tempo
Globalmente constata-se que os resultados obtidos, embora não correspondam à solução assintótica,
apresentam valores muito próximos para as malhas mais refinadas e para os passos de tempo menores. Verificase um comportamento das soluções concordante com os obtidos por outros autores. Em particular verificou-se
uma grande dependência da solução com o refinamento da malha, particularmente nas malhas mais grosseiras e
quando as perturbações na superfície livre são da ordem de grandeza de poucos elementos da malha.
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