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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma introdução ao estudo da hidrodinâmica do nado de peixes, para 

uma futura análise no que diz respeito aos impactos que uma turbina hidrocinética pode causar 

a estes. Este trabalho será realizado com modelo simplificado quasi-estacionáro de nado e 

geometria tridimensional de dois peixes: lambari, para criação da metodologia e atum para 

validação com base na literatura. Foi utilizado o software comercial ANSYS e o solver Fluent, 

com escoamento permanente empregando modelo de turbulência. Os resultados obtidos foram 

as componentes de forças do campo de pressão e atrito viscoso e comportamento do campo de 

velocidade e pressão no domínio computacional, além da evolução de tais forças para um 

período de nado, no caso do atum. Espera-se com isso obter um comportamento geral de como 

as forças provenientes do escoamento evoluem ao longo dos períodos de movimento de peixes. 

 

Palavras chave: nado de peixes, CFD, ansys fluent. 

 

ABSTRACT 

 

This work presents an introduction to the study of fish swimming, for a future analysis regarding 

to the impacts that a hydrokinetic turbine may cause them. This analysis used a simplified model 

with semi-steady state flow and a tridimensional geometry of the fish  commonly known as 

lambari and the tuna fish. The Ansys Fluent software was used, with steady flow and turbulence 

model. The results were the components of the forces of pressure field and viscous friction and 

the behavior of the velocity field and pressure field in the computational domain for both fish 

and the analysis of those forces for an entire period for the tuna fish. With those results, the 

behavior of the forces acting in the fish resulting of the flow with the periodic oscillations of its 

tail beat can be modelled. 

 

Key-Words: swimming fish, CFD, ansys fluent 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

Turbinas hidrocinéticas são máquinas capazes de converter a energia cinética do 

escoamento de rios e mares em energia elétrica. Este tipo de conversão de energia vem 

sendo utilizada desde quando a humanidade fazia uso de rodas d’água ( BRASIL JUNIOR 

et al. 2007). Com o passar dos anos, as turbinas hidráulicas foram colocadas em evidência 

devido a capacidade de gerar energia ser maior quando comparadas a turbinas 

hidrocinéticas. Entretanto, grande capacidade de conversão de energia, turbinas 

hidráulicas de usinas hidrelétricas estão associadas a grandes impactos ambientais de 

áreas alagadas, cursos de rios desviados e enormes barragens que afetam como um todo 

a natureza local.  

A crescente busca por energias renováveis assim como propagação das mesmas em 

áreas onde até então eletricidade era escassa ou inexistente, fez com que turbinas 

hidrocinéticas mais tecnológicas venham sendo desenvolvidas para suprir esta demanda. 

Tal tipo de turbina possui um nível de complexidade baixo e de forma geral seus 

componentes podem ser facilmente substituídos, com baixo custo e facilidade associados 

à sua manutenção.  

Países em desenvolvimento como o Brasil apresentam comunidades onde não há 

energia elétrica disponível. Dentre estas comunidades, muitas se encontram em margens 

de rios com água corrente, e podem fazer proveito da energia gerada por pequenas 

turbinas hidrocinéticas para um abastecimento em escala local (BRASIL JUNIOR et al. 

2007). Desta maneira, o desenvolvimento destas turbinas pode oferecer a estas remotas 

comunidades a oportunidade de uso de energia elétrica, que já é algo presente no cotidiano 

a nível mundial, sendo a falta de acesso ao recurso como este, a exceção. 

O Brasil é destaque por possuir uma vasta rede hidrográfica, com rios que possuem 

grandes dimensões em largura, extensão e profundidade, além de um relevo com declives 

que favorecem o curso de seus rios (FELIZOLA et al., 2007). Estes fatores geológicos 

fazem com a o uso de energia gerada pelo movimento da água de rios se torne ainda mais 

atraente. 

Somando estes fatores ao fato de que, para sua implementação, o curso dos rios onde 

são instaladas não precisa ser alterado, as turbinas hidrocinéticas se tornam uma opção 

não só interessante como também bastante viável no que diz respeito à geração de energia 

renovável em lugares onde basta haver um fluxo contínuo de água. 

1.2. Impactos Ambientais de Turbinas Hidrocinéticas 

Apesar de não serem tão aparentes quanto os impactos gerados por termelétricas 

alimentadas por combustíveis fósseis ou usinas hidrelétricas, a geração de energia por 

meio de turbinas hidrocinéticas também possui impactos ambientais negativos 
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relacionados a ela. Tais impactos precisam ser considerados, já que existe uma tendência 

crescente em sua utilização tanto para área de pesquisa quanto para sua utilização para 

geração de energia. 

Saber identificar e quantificar os impactos causados nos processos de geração de 

energia é imprescindível para o desenvolvimento de novas tecnologias que sejam cada 

vez menos nocivas ao meio ambiente. Com isso então, o foco em geração de energia não 

só renovável, mas também limpa, pode ser alcançado. 

Os principais impactos gerados por turbinas hidrocinéticas já identificados são os 

seguintes (VÉLEZ, MACHUCA): 

• Alteração da intensidade e da direção de correntes; 

• Alteração de substratos, transporte e deposição de sedimentos; 

• Ruídos gerados durante a operação; 

• Geração de campos eletromagnéticos; 

• Interferência com movimentos e migração da fauna; 

• Colisão com organismos aquáticos nas pás do rotor (U.S DEPARTMENT OF 

ENERGY, 2009); (BONAR P. A. J.; BRYDEN,2015). 

O presente trabalho tem enfoque na influência que uma correnteza de rio causa a um 

peixe em movimento. Com estes resultados, é possível então se aprofundar no que uma 

correnteza modificada pela presença de uma turbina tem sobre os peixes deste rio. 

1.3. Objetivos 

Este trabalho tem então como objetivo a análise hidrodinâmica quasi-estacionária do 

movimento de nado de um peixe, criando a metodologia com o modelo de um lambari, 

muito presente em rios brasileiros, e a validando com o nado de um atum, ambos em 

escoamento permanente. Mais especificamente, os objetivos são: 

• Desenvolvimento de um modelo CAD similar ao lambari para diversas 

posições de nado; 

• Desenvolvimento de um modelo CAD retirado da literatura para o atum em 

um período completo de nado; 

• Análise de comportamento de peixes do tipo carangiforme e thunninforme 

para obtenção de parâmetros de ensaio; 

• Estudo de sensibilidade do domínio computacional  na influência de 

resultados obtidos; 

• Refinamento de malha para otimização de recursos computacionais e 

precisão de resultados; 

• Obtenção de resultados para componentes das forças geradas pelo 

escoamento sobre o lambari para duas posições distintas de nado; 
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• Obtenção de resultados para componentes das forças geradas pelo 

escoamento sobre o atum para vinte posições sequenciais em um período 

completo de nado; 

• Obtenção do campo de pressão, de velocidades e linhas de corrente para os 

diversos casos simulados; 

• Obtenção das forças médias pelo escoamento em um período completo de 

oscilação de cauda utilizando os resultados adquiridos, assim como potência 

de nado; 

• Comparação entre resultados obtidos com modelo e metodologia adotada 

com dados da literatura para experimento similar. 

 

1.4. Revisão Bibliográfica 

É publicado pelo departamento de Engenharia de Oceanos do Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts em conjunto com o Departamento de Física do Oceano e Engenharia 

do Instituto Woods Hole de Oceanografia um estudo de dinâmica do escoamento em nado 

de Peixes (Wolfgang, M. J. et al., 1999). Nesse estudo foram considerados os padrões de 

nado do danio gigante em simulação tridimensional para previsão do campo de 

velocidades ao redor do peixe. Posteriormente, foram comparados com dados obtidos 

experimentalmente para campo de velocidade e vorticidade. Com isso, foi possível 

determinar que o comportamento de nado do peixe se beneficia do escoamento suave 

perto de seu corpo com geração de vórtices que se propagam até sua cauda e manipulados 

pelo movimento fazendo com que haja economia de energia em seu movimento como um 

todo. Dessa maneira, a manipulação de vórtices pelo movimento de nado é essencial para 

a propulsão e mudanças de direção de peixes como este. 

Dados experimentais comparativos de força e energia são apresentados para casos de 

translação de corpos rígidos em contraste com translação de corpos oscilatórios para a 

mesma velocidade de deslocamento (D. S. Barrett et al. 1999). É concluído então que 

animais que apresentam movimento oscilatório para propulsão o fazem para terem mais 

eficiência em seu movimento com perda de arrasto, em especial quando a velocidade de 

propagação da onda oscilatória pelo corpo é maior que a velocidade do deslocamento do 

próprio peixe. Comparações feitas a partir de métodos numéricos corroboram os dados 

coletados experimentalmente. 

Uma revisão sobre mecanismos de nado de peixes com foco em produção de  conteúdo 

adicional para área de engenharia e biomecânica aquática (M. Sfakiotakis et al., 1999). 

Os tipos de mecanismos de nado são apresentados e classificados de acordo com suas 

características e por fim nomeados e acordo com nomenclaturas já antes utilizadas. A 

diferença entre Body Caudal Fin e Median Paired e as consequências dos dois tipos 

principais de nado são discutidas e as consequências em questão de performance para 

estes tipos de nados comentadas. 
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É empregado uma metodologia numérica invíscida não linear em conjunto com dados 

experimentais de peixes vivos e mecanismos com movimento similar para comparação 

entre características tridimensionais do escoamento envolta de peixes nadando em linha 

reta (Q. Zhu et al., 2002). Modelos de atum e danio gigante são utilizados. Controle de 

vórtices gerados e sua influência na propulsão gerada também são investigados e 

discutidos. 

O Laboratório de Mecânica dos Fluidos da Escola Central de Nantes publica um 

estudo sobre os métodos numéricos para simulação utilizando equações médias de 

Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations - RANS) de corpos com 

formato de peixe e auto-propulsão (Leroyer, A., Visonneau, M., 2005). É feita a descrição 

da metodologia pelas RANS, resolução das leis de Newton com parametrização dos 

movimentos, descrição de movimento e deformação do corpo e especificação do 

escoamento e métodos de acoplamento. A interação fluido-estrutura também é abordada 

e resolvida, já que as posições do corpo são calculadas e não impostas. 

A Escola de Built Environment da Universidade de Nottingham publica um estudo 

sobre simulação por dinâmica dos fluidos computacional (CFD) de corpos similares ao 

de peixes se movendo em fluidos líquidos viscosos (Adkins, D.; Yan, Y. Y., 2006). O 

efeito da causa oscilante é analisado ao redor do corpo em fluidos viscosos também. Uma 

análise paramétrica das variáveis que afetam o escoamento ao redor do corpo é 

apresentada justamente com visualizações do escoamento em uma tentativa de quantificar 

e qualificar o efeito destas variáveis apresentam na performance do nado. A análise se dá 

de maneira não estacionária transiente e permite que o estudo de escoamento ao redor do 

corpo sobre oscilações periódicas ser estudada. 

O Departamento de Neurobiologia e Comportamento da Universidade de Cornell 

publica uma revisão da mecânica de nado de peixes em escoamento perturbado (Liao, 

James C., 2007). Este trabalho contém o entendimento da mecânica por trás do nado dos 

peixes e a influência que escoamentos perturbados tem sobre o comportamento deles, 

assim como a turbulência influencia os modos de nado. Também foram analisadas 

formações de nado em cardumes e as vantagens implicadas em nadar em comunidade. 

O St. Anthony Falls Laboratory, da Universidade de Minnesota faz uma investigação 

numérica da hidrodinâmica de nadadores carangiformes em escoamentos de transição e 

em regimes inerciais (Borazjani, Iman; Sotiropoulos, Fotis, 2008). Para tal fazem o uso 

de diferentes números de Reynolds (inclusive com caso invíscido e Re tendendo a 

infinito) e fazendo também a análise do número de Strouhal, que quantifica a oscilação 

do escoamento. 

O Laboratório de Biomecânica de Locomoção Animal da Universidade de Graduação 

de Academia de Ciências da China, em conjunto com o Departamento de Mecânica 

Moderna da Universidade de Ciência e Tecnologia da China e o State Key Laboratory of 

Precision Measurement Technology and Instruments da Universidade de Tsinghua 

publicam um trabalho de movimento de peixes auto-propulsores bidimensionais por 

método de dinâmica dos corpos deformados e dinâmica dos fluidos não estacionária (Yan, 

Yang et al., 2008). Apresentando as equações referentes aos problemas abordados para 
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modelagem de auto-propulsão dos peixes, descrevendo a cinemática e os mecanismos 

utilizados para tal. 

Theodore Castro-Santos e Alex Haro pesquisam a sobrevivência e comportamento de 

peixes mediante a exposição de turbinas hidrocinéticas. Com uma série de experimentos 

feitos para medir estes impactos de sobrevivência e comportamento com populações 

pequenas de peixes de forma controlada. Nenhum ferimento a população foi observado e 

não houve aumento de mortalidade associado a passagem pelas turbinas (Castro-Santos, 

Theodore; Haro, Alex, 2015). 

M. C. Richmond e P. Romero Gomez simulam a passagem de peixes em turbinas 

hidrocinéticas e utilizam o método de elementos discretos para investigar a colisão de pás 

com peixes. Também avaliam os efeitos causados pela diferença de pressão em que os 

peixes estão expostos durante a passagem. Com os resultados obtidos, fizeram a análise 

de percurso dos peixes (Richmond, Marshall C., 2014). 

Stephen V. Amaral et al. fazem testes laboratoriais avaliando a sobrevivência e o 

comportamento de peixes expostos a escoamento axial de turbinas hidrocinéticas. Nestes 

testes são avaliados a habilidade do peixe em desviar das turbinas, avaliar os ferimentos 

quando aconteciam e comparar efeitos de diferentes turbinas hidrocinéticas (Amaral, 

Stephen V. et al., 2015). 

O Departamento de Ciências Animais da Universidade de Wageningen faz um estudo 

de reconstrução de movimentos, forças e torques tridimensionais de peixes. Para tal, a 

reconstrução do movimento dos peixes foi feita utilizando filmagens em alta velocidade 

(Voesenek, Cees J. et al., 2016). Resultados obtidos foram de posição, orientação e 

curvatura de corpo. Com o pós-processamento dos dados, a cinemática dos corpos foi 

feita e uma metodologia de engenharia reversa foi proposta para obter as forças e troques 

resultantes. 

O Laboratório de Energia e Ambiente da Universidade de Brasília faz um estudo sobe 

impactos ambientais gerados por turbinas hidrocinéticas (Vélez, Sandra M.; Machuca, 

Marianela M.). Dentre os quais se destacam a geração de campos eletromagnéticos, a 

toxicidade de tintas, lubrificantes e revestimentos anti-incrustantes, interferência com 

movimentos e migrações de animais e colisão de organismos aquáticos com as pás do 

rotor ou outras partes móveis. 

Um método transiente tridimensional de elementos de contorno invíscido é 

empregado para análise do atum e do danio gigante, com ênfase em análise hidrodinâmica 

destes peixes (S. Najafi, M. Abbaspour, 2017). A cada passo temporal a equação de 

Bernoulli é aplicada para encontrar a distribuição de pressão ao redor do corpo e então o 

cálculo do impulso gerado é feito. Não é feita interação fluido-estrutura nas análises. Para 

validação do modelo, foram comparados dados com Zhu et al. e Barrett et al., mostrando 

que a metodologia empregada pode ser uma rápida e confiável abordagem de propulsores 

flexíveis. 

Harbin Insitute of Technology do Departamento de Engenharia de Harbin fez um 

estudo de dinâmica dos fluidos computacional dos efeitos de ondas na performance de 

peixes carangiformes. Um modelo de nado de peixe foi desenvolvido e o método de 
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fronteira imersa também foi aplicado (Cui, Zuo et al., 2017). Diferentes frequências de 

nado também foram analisadas e foi observado que a eficiência de nado é aumentada 

junto com a frequência de nado. 

Uma revisão é feita sobre a interação entre hidrodinâmica e organismos aquáticos em 

rios e escoamentos turbulentos (Trinci, Giuditta et al., 2017). São feitas abordagens 

experimentais e numéricas e como animais e plantas modificam escoamentos naturais e 

como isso pode vir a beneficiar a vida destes seres.  
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2. ESCOAMENTO TURBULENTO E NADO DE 

PEIXES 

2.1. Escoamento turbulento 

O escoamento de um fluido pode ser caracterizado por seu comportamento. Um 

escoamento que apresenta movimento altamente ordenado, com camadas suaves é 

denominado laminar. Enquanto um escoamento com movimento que apresenta grande 

desordem, decorrente em altas velocidades é denominado turbulento (Çengel, 2015). 

Escoamento de fluidos com altas velocidades e baixa viscosidade é tipicamente 

classificado como sendo turbulento. 

A Figura 2.1 a seguir ilustra a diferença de comportamento dos dois regimes de 

escoamento em um tubo. Para este caso em particular, o escoamento laminar tem perfil 

parabólico devido à condição de não deslizamento, que faz com que o fluido seja 

completamente aderido às paredes, e se comporte de maneira parecida a um corpo rígido 

em movimento de translação. O escoamento turbulento, por outro lado, apresenta um 

comportamento desordenado, com grandes flutuações no campo de velocidade. Tal 

fenômeno é considerado aleatório. 

 

Figura 2.1 - Escoamento Laminar (a) vs. Escoamento Turbulento (b)  

Fonte: https://www.simscale.com/forum/t/what-is-laminar-flow/70247 

Para determinar, utilizando grandezas mensuráveis, se o regime de um escoamento é 

laminar ou turbulento, Osborn Reynolds fez experimentos e criou um parâmetro 

adimensional, chamada de número de Reynolds (Re). A equação 2.1 traz a forma de 

calcular Re. Este número consiste em um produto da velocidade do escoamento (U) pela 

dimensão característica da situação analisada (L) sobre a viscosidade cinemática do fluido 

escoando (ν). 

Para o caso de um peixe nadando, a velocidade considerada será a relativa entre o 

peixe e o escoamento e o comprimento característico será o comprimento do peixe até o 

pedúnculo caudal (Q. Zhu et al. 2002).  

 

 𝑅𝑒 =
𝑈𝐿

𝜈
 (2.1) 
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O fenômeno de turbulência é considerado aleatório, como já mencionado, e 

comummente é analisado de forma estatística. Existem também modelos matemáticos 

que tentam prever seu comportamento. Um destes modelos foi implementado nas 

simulações numéricas que seguirão mais adiante neste trabalho, a partir da seção 4. 

Modelos diferentes servem para diferentes propósitos, como simular melhor a região 

próxima da parede ou regiões mais afastadas, para análise de esteiras de turbulência. Não 

existe um modelo analítico exato para este fenômeno, sendo a turbulência o problema da 

física clássica que ainda não possui solução. 

Umas das características da turbulência é a capacidade de dissipação de energia 

cinética do escoamento. Provém do fato de que existe geração de calor devido ao atrito 

viscoso do escoamento, provocando irreversibilidades no sistema. Outra característica 

importante é a difusividade, ou alta capacidade de difundir quantidade de movimento, 

calor e/ou massa.  

A turbulência é um fenômeno típico do regime do escoamento, sendo independente 

do fluido. Um fluido pode estar associado ou não a um regime de escoamento turbulento, 

dependendo de sua velocidade e do comprimento característico. Por conta disso, a 

turbulência não é caracterizada como uma variável de estado, não existindo então 

propriedades termodinâmicas turbulentas. 

Um método de estudo para turbulência é a análise de escalas, onde as ordens de 

grandeza das variáveis são comparadas e o equacionamento físico-matemático é aplicado 

para variáveis com mesma magnitude. Escoamentos turbulentos apresentam várias 

escalas diferentes, sendo denominadas grandes escalas, escalas intermediárias ou 

pequenas escalas. 

As maiores escalas de turbulência são da ordem de grandeza da dimensão 

característica do problema. Transportam a maior parte da quantidade de movimento do 

escoamento e dissipam pouca energia por atrito viscoso.  

Já as pequenas escalas turbulentas são independentes da geometria do problema e 

tem dependência somente da viscosidade cinemática ν do fluido do escoamento. Estas 

são responsáveis pela quase totalidade de dissipação de energia cinética do escoamento 

por atrito viscoso.  

A turbulência é dita estacionária quando a taxa de produção de turbulência se iguala 

a taxa de dissipação. Devido à complexidade deste fenômeno, os modelos de turbulência 

utilizados fazem uso desta condição. 

2.2. Regime permanente e quasi-estacionário 

Um escoamento em regime permanente tem como característica a independência do 

tempo para propriedades do mesmo, como pressão e velocidade. Muitas vezes é também 

chamado de regime estacionário. Deste modo, todas as variáveis do escoamento passam 

a ser somente função da posição da partícula que constitui o fluido escoando, não mais 

da posição e do tempo, como em regime transiente. Desse modo, ao analisarmos uma 

região específica, esta será invariante em relação ao tempo. 



   19 

É possível, no entanto, fazer uma abordagem ao problema deste trabalho como um 

regime quasi-estacionário, onde as propriedades variam de fato ao longo do tempo, porém 

possuem valores médios que permanecem constantes. 

Com esta abordagem então, o problema em questão será resolvido com condições 

em regime permanente para momentos diferentes, com o propósito de se obter os valores 

estacionários para as variáveis do escoamento. 

2.3. Vorticidade e Geração de Vórtices 

A vorticidade é definida matematicamente como sendo o rotacional do campo de 

velocidades de um escoamento. É a grandeza utilizada na mecânica dos fluidos para medir 

a taxa de rotação de uma partícula fluida dentro de um escoamento. Segue descrita 

matematicamente na equação 2.2, sendo 𝜉  o vetor vorticidade, ∇ o operador de derivadas 

parciais em relação às coordenadas e �⃗⃗�  o vetor campo de velocidade. 

 

 𝜉 = ∇ × �⃗⃗� (𝑥 , 𝑡) (2.2) 

 

Quando a vorticidade não é nula em um ponto do escoamento, a partícula que está 

ocupando o espaço deste ponto está sujeita a uma rotação. Por outro lado, se o campo de 

velocidades tem a sua vorticidade nula em um ponto, tal ponto é denominado irrotacional. 

A rotação de elementos fluidos está associada com a condição de não escorregamento 

de paredes e à camada limite, região do escoamento onde forças inercias são da mesma 

ordem de grandeza que forças viscosas. Também pode ser relacionada a fenômenos de 

compressibilidade do escoamento, que não serão abordados neste trabalho. A Figura 2.2 

mostra a diferença entre uma partícula de um escoamento com comportamento 

irrotacional, onde a mesma somente apresenta movimento de translação e uma partícula 

cujo rotacional é não nulo, por consequência também apresenta movimento de rotação. 

 

 

Figura 2.2 - Comparação entre escoamento irrotacional a esquerda e rotacional à direita  
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Uma região do escoamento que apresenta rotacionalidade não nula concentrada é 

chamada de vórtice. As linhas de corrente nesta parte do escoamento são circulares ou 

em forma espiral. Ocorre devido a diferença de pressão entre regiões vizinhas do 

escoamento. 

 A Figura 2.3 ilustra, de forma simplificada, a formação de vórtices a jusantes de um 

escoamento em um cilindro. Tal fenômeno em particular é chamado de esteira de Von 

Kárman. 

 

Figura 2.3 - Formação de vórtices a jusante de um cilindro  

Fonte: https://help.scia.net/16.0/cs/tb/dynamics/karman_vibration.htm 

Na natureza existem vórtices se formando em escoamentos atmosféricos, em 

redemoinhos em rios, devido à presença de pedras, por exemplo, ou associados ao nado 

de peixes, como será melhor descrito a seguir. 
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2.4. Configurações de nado 

O nado está relacionado à transferência de momento linear de um corpo para a água 

ao seus redor e vice-versa. Esta transferência gera a resultante necessária para impulsionar 

o corpo. No caso de peixes, estes movimentos podem ser periódicos ou instáveis. No 

primeiro caso, para se locomoverem grandes distâncias sem gastos elevados de energia. 

Já o segundo caso envolve movimentos de rápidas mudanças de direção, geralmente 

empregados em momentos de fuga ou de caça de alimentos. 

No caso dos movimentos oscilatórios e periódicos, tais oscilações podem ser de 

corpo inteiro para anguiliformes ou concentrados na parte posterior do corpo, 

principalmente na região caudal, para carangiformes e thunninformes. O movimento 

oscilatório pode ser também associado a uma perda de arrasto quando comparado ao 

movimento de um corpo rígido, para a mesma velocidade (D. S. Barrett et al., 1999). 

Anguiliforme é a ordem dos peixes de corpos cilíndricos, como enguias e moreias. 

Já o modo de nado carangiforme e thunninforme é tipo de movimento adotado pelos 

peixes de nado mais veloz. Muitos peixes comuns utilizam esta configuração, como o 

lambari ou o atum, respectivamente. Estas duas últimas são formas semelhantes de nado, 

tendo como diferença a parcela do corpo do peixe que participa mais ativamente do 

movimento e a amplitude máxima do movimento. A Figura 2.4 ilustra estes diferentes 

tipos de nados. A imagem à esquerda é tipicamente um nado anguiliforme (a), 

carangiforme (c) e thunninforme (d).  

 

 

Figura 2.4 - Tipos de oscilação de corpos de peixe 

 Fonte: Sfakiotakis, Michael et al. 1999 

O modo carangiforme e thunninforme se destacam por movimentos rápidos caudais 

e a propagação de uma onda com amplitude variável ao longo do corpo, na direção oposta 

ao movimento. Por causa do caráter oscilatório de nado, o escoamento gerado pela cauda 

dos peixes faz com que os fenômenos ao redor deles não sejam estacionários. Porém, o 

escoamento pode ser caracterizado como periódico por oscilar em torno de um valor 
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médio central. Este valor, de fato, é estacionário e permanece constante ao longo do 

tempo. 

Peixes podem melhorar sua performance de nado ao manipular vórtice de grandes 

escalas que surgem ao longo de seu corpo durante o nado. A sensibilidade e manipulação 

destes vórtices faz parte do método de locomoção e os ajuda a ter um bom desempenho, 

importante já que passam a maioria do tempo em movimento na água. (ADKINS, D.; 

YAN, Y. Y., 2006). 

Para então caracterizar melhor um escoamento periódico, outro grupo adimensional 

deve ser definido. O número de Strouhal. Este parâmetro adimensional descreve o 

mecanismo de fluxo oscilante de um escoamento periódico. Também pode ser tratado 

como a razão estre as forças não estacionárias e inerciais no escoamento (M. Sfakiotakis 

et al., 1999). 

É definido a partir da velocidade do escoamento, amplitude do movimento da ponta 

da cauda e frequência característica do problema, como na equação 2.3, sendo f a 

frequência, A a amplitude e U a velocidade. 

 

 𝑆𝑡 =
𝑓𝐴

𝑈
 (2.3) 

 

Para carangiformes e thunninformes, o número de Strouhal médio é entre 0,2 e 0,4, 

sendo o Strouhal ótimo para propulsão valores em torno de 0,25, em regimes de 

escoamento onde Re se encontra entre 104 e 106 (BORAZJANI, Iman; 

SOTIROPOULOS, Fotis, 2008), (M. Sfakiotakis et al., 1999). 

A cinemática do nado, mais especificamente dos thunninformes será detalhada mais 

adiante e a relação com os parâmetros adimensionais do escoamento será feita. 
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2.5. Lambari 

O lambari é um exemplo de peixe que nada de forma carangiforme. É a designação 

de várias espécies de peixes do gênero Astyanax, muito comum em lagoas e rios no Brasil. 

A Figura 2.5 traz a ilustração de um típico lambari. 

 

Figura 2.5 - Ilustração de um lambari  

Fonte: http://jairclopes.blogspot.com/2011/11/o-lambari.html 

É também conhecido como sardinha de água doce. Pertence à família Charanidae, da 

ordem Characiformes e possui 300 espécies diferentes no Brasil 

Por ser facilmente achado nos rios de todo o território brasileiro, locais importantes 

para instalação de turbinas hidrocinéticas, o lambari foi selecionado para ser estudado de 

forma específica. A partir de dimensões reais ele será modelado e uma simulações serão 

feitas a partir dos modelos gerados. 

2.6. Atum 

Já o atum nada de forma thunninforme. Faz farte do gênero Thunnus e são peixes de 

extrema importância na atividade pesqueira pelo mundo. Foi escolhido para estudo por 

se tratar de um peixe com muitos trabalhos já realizados acerca de sua cinemática de nado 

e modelo geométrico padronizado entre diversos estudos feitos. 

A Figura 2.6 e Figura 2.7 trazem a ilustração de um atum da cauda azul e um modelo 

geométrico simplificado gerado a partir de equações para seu perfil, elipses e perfis 

aerodinâmicos NACA. Esta geometria será detalhada no capítulo seguinte, assim como a 

construção de uma geometria sólida a partir dela. 
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Figura 2.6 - Atum da Cauda Azul  

Fonte: https://www.nationalgeographic.com.au/people/bluefin-tuna-resources.aspx 

 

Figura 2.7 - Modelo geométrico de atum  

Fonte: Q. Zhu et al. 2002  
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3. MODELAGEM CAD  

3.1. Geometria do Lambari 

O lambari pode possuir de 100 mm a 150 mm da ponta da cauda até sua boca, quando 

em fase adulta. Foi então adotado um valor médio de 120 mm para o modelo 

computacional a ser utilizado nas simulações. 

O modelo foi gerado a partir de ilustrações de lambaris reais e perfis elipsoides, de 

maneira a se conseguir seções similares a de peixes. 

3.2. Modelagem no Solidworks 

A partir do comprimento médio adotado de 120 mm, foi importado para o Solidworks 

ilustrações para auxiliar na modelagem do peixe. 

Primeiramente foi traçado um perfil de acordo com a Figura 2.5. Então foram criados 

esboços em diversos planos correspondentes a seção transversal do lambari. A Figura 3.1 

traz os contornos traçados sobrepostos à ilustração do lambari em escala e a Figura 3.2 

uma vista em perspectiva de todos os esboços criados para a modelagem em CAD. 

O perfil superior foi estimado a partir de um sólido disponibilizado de trabalhos 

antigos e criado a partir de elipses, procurando se adequar a forma geral de um peixe. 

 

 

Figura 3.1 - Linhas de esboço em cima da ilustração do lambari 
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Figura 3.2 - Esqueleto do lambari no Solidworks 

Com as seções feitas, o recurso Loft foi utilizado para ligar todas os esboços de acordo 

com o perfil previamente traçado. A Figura 3.3 traz o modelo logo após a aplicação do 

Loft. 

 

Figura 3.3 - Passo 1 da modelagem 

O segundo passo foi a modelagem da nadadeira da cauda e algumas correções de 

perfil utilizando cortes. Além da inclusão das nadadeiras dorsais por recursos de extrusão. 
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Com isso, a geometria do lambari com a cauda alinhada ao restante do seu corpo se 

encontra finalizada, como mostram é mostrado na Figura 3.4 e Figura 3.5. 

 

Figura 3.4 - Geometria final com linhas de esboço 

 

Figura 3.5 - Geometria final sem linhas de esboço 
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A Figura 3.6 e Figura 3.7 ilustras as vistas de perfil e superior após o término da 

modelagem. 

 

Figura 3.6 - Vista de perfil do lambari pronto 

 

Figura 3.7 - Vista superior do lambari pronto 

Para simular uma posição com o movimento da cauda, foi utilizado um recurso de 

flexão. O plano da extremidade da cauda e o plano central foram selecionados. O recurso 

aplica então uma flexão tomando como referência estes dois planos e o ângulo escolhido. 

A Figura 3.8 traz a aplicação da flexão, os planos de referência e o eixo dorsal flexionado. 
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Figura 3.8 - Aplicação do recurso de flexão 

Foi escolhido um ângulo de flexão de 45°, com aproximadamente 27,6 mm de 

amplitude, entre os planos de aparagem 1 e 2, para uma amplitude de movimento similar 

ao que observado na natureza. Esta geometria será adotada para o caso 2 e a geometria 

sem flexão será adotada para o caso 1. 

Com uma versão do modelo sem flexão e outra com uma flexão de 45°, os arquivos 

foram salvos com a extensão de arquivo .IGS para serem interpretadas como sólidos e 

importadas sem complicações para o software de simulação. 

Foram criadas duas geometrias para simulação. Uma delas sem a flexão da cauda e a 

outra com a flexão, como mostra a Figura 3.8. 

Com a amplitude máxima do movimento definida e a velocidade a ser adotada mais a 

frente, a frequência de nado é facilmente definida para o St ótimo próximo a 0,3. 
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3.3. Geometria do Atum 

Para a construção da geometria sólida do atum, foi empregado o modelo adotado por 

Barrett et al. na construção de um mecanismo similar ao deste peixe, porém mecânico. 

As equações a seguir trazem as curvas de forma adimensional a partir das quais o 

modelo foi construído.  Sendo a Equação (3.1) e Equação (3.2) para o perfil lateral do 

corpo do peixe e a Equação (3.3) e Equação (3.4) para o bordo de ataque e o bordo de 

fuga da cauda, respectivamente. 

 

 
𝑧(𝑥) 𝐿⁄ =  ±0,152 tanh(6𝑥 𝐿⁄ + 1,8) 

𝑝𝑎𝑟𝑎 − 0,3 ≤ 𝑥 𝐿⁄ ≤ 0,1 
(3.1) 

 
𝑧(𝑥) 𝐿⁄ =  ±(0,075 − 0,076 tanh(7𝑥 𝐿⁄ + 3,15)) 

𝑝𝑎𝑟𝑎 − 0,1 < 𝑥 𝐿⁄ ≤ 0,7 
(3.2) 

   

 
𝑥(𝑧)𝐵𝐴 𝐿⁄ = 39,543|𝑧 𝐿⁄ |3 − 3,685(𝑧 𝐿⁄ )2 + 0,636|𝑧 𝐿⁄ | + 0,7 

𝑝𝑎𝑟𝑎 − 0,15 ≤ 𝑧 ≤ 0,15 
(3.3) 

 
𝑥(𝑧)𝐵𝐹 𝐿⁄ = 40,74|𝑧 𝐿⁄ |3 − 9,666(𝑧 𝐿⁄ )2 + 0,77 

𝑝𝑎𝑟𝑎 − 0,15 ≤ 𝑧 ≤ 0,15 
(3.4) 

 

O comprimento L adotado foi de 1,066 m, assim como feito em Q. Zhu et al. 

A partir destas equações, foram traçadas as curvas bidimensionais da geometria do 

atum. A Figura 3.9 traz estas tais curvas, sendo a parte em azul correspondente às 

equações (3.1) e (3.2), para o corpo, e a parte em vermelho correspondente ao bordo de 

ataque e fuga da cauda, correspondente às equações (3.3) e (3.4). 

 

Figura 3.9 - Perfil geométrico frontal do Atum 

Para construção da geometria tridimensional, foram utilizadas 25 elipses com razão 

de aspecto 1,5, sendo o eixo vertical o maior, ao longo do corpo e vinte perfis  NACA 

0016 ao longo da cauda. As elipses e os perfis unitários tiveram seus comprimentos 

modificados para se adaptarem aos limites das curvas traçadas. 
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A Figura 3.10 mostra as elipses e  perfis gerados, novamente sendo a parte azul 

referente ao corpo e a parte em vermelho referente à cauda. 

 

Figura 3.10 - Geometria tridimensional para o atum 

 As curvas então foram exportadas para o Solidworks, como mostra a Figura 3.11. 

Devido a uma incompatibilidade com o algoritmo de exportação e coordenadas negativas, 

a parte inferior da cauda não pode ser importada pelo software corretamente. 

 

Figura 3.11 - Curvas exportadas para Solidworks 

Com as curvas importadas, o recurso de Loft foi utilizado para união dos perfis e 

espelhar para o restante da cauda. A Figura 3.12 mostra a geometria final do atum em 

modelo sólido. Está foi a geometria base criada. 
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Figura 3.12 - Sólido tridimensional gerado para o atum 

3.4. Cinemática do Atum 

Como mencionado anteriormente, o movimento que permite o nado de peixes e um 

aumento na eficiência por redução de arrasto é a propagação de uma onda periódica com 

amplitude variável ao longo de todo o corpo. As equações  (3.5) a (3.7) trazem o 

comportamento geral da espinha dorsal ao longo do tempo 

 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑎(𝑥) sin(𝑘𝑤𝑥 − 𝜔𝑡) (3.5) 

 𝑎(𝑥) = 𝑐1𝑥 + 𝑐2𝑥
2 (3.6) 

 𝜃(𝑡) = 𝛼 sin(𝑘𝑤𝑥𝑝 − 𝜔𝑡 − 𝜑) , (3.7) 

 

sendo y a amplitude, x a coordenada longitudinal, t o instante de tempo, 𝑘𝑤 o número de 

onda definido como 𝑘𝑤 = 2𝜋 𝜆⁄ , λ o comprimento de onda, ω a frequência angular em 

radianos por segundo, a o fator multiplicador para amplitude de onda variável ajustado 

para os parâmetros 𝑐1 𝑒 𝑐2.  

O ângulo θ entre a cauda e o eixo longitudinal é definido pela equação (3.7), sendo 𝑥𝑝 

a coordenada longitudinal do pendúculo caudal e φ o ângulo de fase de movimento da 

onda com a cauda. Vale ressaltar que enquanto o corpo se comporta como uma onda de 

amplitude variável, a cauda executa somente movimentos de rotação e translação, sendo 

considerada como um corpo rígido. 

Para definição dos parâmetros ω, 𝑐1, 𝑐2, α e φ, os seis casos estudados por Q. Zhu et 

al. foram analisados e o caso 5 foi escolhido, por ter o St mais próximo do valor ótimo de 

0,3 (0,281). A Tabela 3.1 traz estes valores listados, bem como outros parâmetros para o 

caso em análise. 
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Tabela 3.1 - Parâmetros definidos para cinemática do atum 

Número de Strouhal St 0,281 

Velocidade de Nado (m/s) 0,7 

Comprimento de onda λ (m) 1,297 

Frequência de Oscilação ω (rad/s) 8,390 

Ângulo de ataque máximo α ( °) 17,77 

Fase da cauda φ ( °) 97,7 

Coeficiente de Amplitude 𝒄𝟏 0,00042 

Coeficiente de Amplitude 𝒄𝟐 (m-1) -0,108 

Deslocamento Máximo da Cauda A (m) 0,147 

Período de uma oscilação completa T (s) 0,7489 

 

Assim como foi feito para o Lambari, outras posições referentes a diferentes instantes 

do nado foram produzidas. A partir da equação de propagação de onda, curvas para a 

dorsal do atum para cada instante de tempo em um período de oscilação podem ser 

determinadas. 

Assim sendo, o período de oscilação completo foi dividido em vinte partes com 

mesmo intervalo temporal entre elas, de 0,039 s aproximadamente, e foram traçados os 

perfis superiores com a dorsal destacada para cada um destes momentos. A Figura 3.13 

traz estas curvas de forma progressiva.  

 

Figura 3.13 - Comportamento da espinha dorsal do atum em cada instante 

As elipses presentes na Figura 3.10 tiveram seu centro ajustado de acordo com o 

comportamento da dorsal ao longo de um período e cada instante temporal gerou uma 

nova geometria para o corpo do atum. A Figura 3.14 traz como exemplo o sólido gerado 

para o instante 1, com os mesmo recursos do sólido criado anteriormente. 
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Figura 3.14 - Sólido gerado para corpo do atum em instante 1 

Por fim, o posicionamento da cauda foi feito usando os resultados da equação (3.7) 

com os parâmetros presentes na Tabela 3.1 para os vinte instantes temporais. Dessa 

maneira, o a cauda pôde ser posicionada. Este procedimento foi repetido para os demais 

instantes, gerando sólidos que se adequam fielmente ao modelo cinemático descrito. 

A Figura 3.15 traz como exemplo a geometria completa de corpo e cauda do atum 

para o instante de tempo 1. 

 

Figura 3.15 - Geometria completa para instante de tempo 1 

Ao todo foram vinte geometrias criadas e analisadas para o atum, fora a geometria 

base, que não possui influência do movimento oscilatório. 

A Figura 3.16 mostra a vista superior das vinte geometrias geradas de forma 

sequencial. 
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Figura 3.16 - Vinte geometrias completas em vista superior 
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4. MODELAGEM NUMÉRICA 

4.1. Equações Governantes 

As equações governantes de qualquer problema envolvendo Mecânica dos Fluidos 

são a da continuidade (conservação de massa) e do movimento (segunda lei de Newton). 

A equação da energia não é utilizada neste caso por se tratar de um problema isotérmico, 

não havendo, portanto, trocas de calor. 

A primeira descreve a evolução da quantidade de matéria em um volume de controle 

e a segunda a quantidade de movimento. 

Tais equações são descritas a seguir, respectivamente: 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� ) = 0, (4.1) 

 

sendo ρ a massa específica do fluido e �⃗⃗�  o vetor de velocidade, e 

 

 
𝜕(𝜌�⃗⃗� )

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏̿ + 𝜌𝑔 + 𝐹 , 

(4.2) 

 

sendo p o campo de pressão, τ o tensor de tensões cisalhantes, g a gravidade e F forças de 

campo por unidade de volume. Os dois últimos termos não serão considerados, já que 

forças de campo serão desconsideradas na análise apresentada neste trabalho, só sendo de 

interesse as forças devido ao escoamento, seja ela de origem do campo de pressão ou 

atrito viscoso. 

O tensor τ presente na equação (4.2) é detalhado na equação (4.3) 

 

 𝜏̿ = 𝜇 [(∇�⃗⃗� + ∇�⃗⃗� 𝑇) −
2

3
∇ ∙ �⃗⃗� ]. (4.3) 

 

Devido ao fato de haver turbulência em situações reais no ambiente do lambari e do 

atum, é preciso aplicar um modelo deste fenômeno à simulação. Como já mencionado, a 

turbulência não apresenta modelos perfeitos e é tratada estatisticamente. Uma das 

maneiras de realizar esta análise é pela decomposição de Reynolds, descrita na equação 

(4.4) 

 

 𝑎𝑖 = �̅�𝑖 + 𝑎′𝑖, 
(4.4) 

 

sendo 𝑎𝑖 a variável em um instante e ponto qualquer, �̅�𝑖 a média e 𝑎′𝑖 a flutuação. 
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As variáveis do problema são descompostas em um termo médio estacionário e uma 

flutuação, tratada como variável aleatória. A equações governantes do problema, 

realizando a decomposição de Reynolds para as variáveis se tornam então: 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0, (4.5) 

 

para a equação da continuidade e 

  

 
𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑗
)] +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(−𝜌𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) (4.6) 

 

para a equação do movimento, sendo o último termo a variação espacial do tensor de 

Reynolds, que descreve a difusão da quantidade de movimento devido á flutuações 

turbulentas. 

Para o fechamento do problema, que devido à decomposição de Reynolds apresenta 

novas variáveis, é feita uma hipótese. A hipótese de Boussinesq assume a existência de 

uma propriedade nova, chamada de viscosidade turbulenta 𝜇𝑇.  

Com esta nova propriedade, o tensor de Reynolds é definido então a partir de 

variáveis já descritas na equação do movimento, se tornando então: 

 

 −𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑇

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
) 𝛿𝑖𝑗. 

(4.7) 

 

Com a hipótese de Boussinesq e o modelo para a viscosidade turbulenta 𝜇𝑇 de 

Wilcox (Wilcox, D., 1998), as equações apresentem fechamento, tendo o mesmo número 

de incógnitas do que de variáveis e podem então ser resolvidas.  

Apesar de ser suficiente para o fechamento do problema, esta hipótese apresenta 

algumas falhas. A mais importante sendo a existência de propriedades termodinâmicas 

de turbulência, fazendo com que a viscosidade turbulenta tenha dependência do 

escoamento. 

4.2. Simulação no Fluent 

4.2.1. Geometria e Geração de Domínio Computacional: lambari 

Primeiramente a geometria feita para o lambari é importada como um sólido para o 

Design Modeler do Ansys. O sólido então é gerado. A Figura 4.1 ilustra a importação 

completa. 
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Figura 4.1 - Importação da geometria para o Ansys 

O passo seguinte é modelar o domínio computacional. Este será assimétrico em relação 

ao perfil do peixe, para que não haja gasto computacional desnecessário com o cálculo de 

regiões à montante do escoamento que não sofrem influência da presença do lambari. 

A Figura 4.2 traz o perfil com as dimensões verticais e horizontais já definidas. Sendo 

H1 = 0,2 m, H2 = 0,8 m, V3 = V4 = 0,3 m. 

 

Figura 4.2 - Modelagem do domínio computacional 

Após a definição do esboço do domínio, este é extrudado simetricamente em 0,25 m 

para cada direção normal a sua superfície. 
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Figura 4.3 - Extrusão bidirecional do domínio computacional 

Após a extrusão, existem duas geometrias. Para o Fluent, é preciso que a geometria 

seja somente o domínio computacional fluido, fazendo que a parte interna da geometria 

do lambari seja dispensável.  É preciso então excluir a interseção destas duas geometrias, 

para que desta forma sobre só o que seria a região onde acontece escoamento ao redor do 

lambari. 

Para isso é usada a ferramenta Boolean com opção de subtração de corpos. O corpo 

alvo é o domínio computacional e o corpo ferramenta é o lambari. Feito isso, a região da 

simulação já possui a correta geometria para o problema. Como último passo, é preciso 

definir como fluido a geometria final modelada. 

 

 

Figura 4.4 - Geometria finalizada vista e modo Wireframe 

Vale ressaltar que o procedimento para importação de ambas as geometrias do lambari 

criadas é o mesmo, assim como para o atum. 
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4.2.2. Geração e Refinamento de malha: Lambari 

Após a importação da geometria, o passo seguinte é a geração de uma malha 

computacional. A malha é responsável pela discretização do domínio computacional e 

definição das células (ou volumes de controle) para as quais as equações governantes do 

problema serão solucionadas e as variáveis do problema, como velocidade e pressão serão 

calculadas. 

É importante ressaltar condições de contorno (que serão discutidas na seção 4.2.5) 

aplicadas de maneira correta em conjunto com uma malha bem gerada possuem relação 

direta com a precisão dos resultados obtidos na simulação. 

Primeiramente é gerada uma malha grosseira. A partir da visualização da malha 

grosseira, é possível identificar os pontos onde os refinamento são necessários. 

Foram geradas um total de 7 malhas com número crescente de nós e elementos. O 

elemento de malha utilizado foi tetraédrico. Este tipo de elemento apresenta adaptações 

melhores a geometrias mais complexas, que se aplica as duas geometrias ensaiadas do 

lambari. 

A Tabela 4.1 traz o número de nós e elementos para cada uma das malhas geradas e a 

Figura 4.5 traz comparação do tamanho e distribuição dos elementos pelo domínio, na 

parte superior e próximo ao lambari na parte inferior. As imagens da direita dizem 

respeito a malha 1 e à esquerda, da malha 7. Por falta de conhecimentos de recursos para 

geração de malhas à época do estudo do lambari, o refinamento foi feito de forma igual 

por todo o domínio. 

Tabela 4.1 - Malhas geradas para simulação do caso 1 

Malha Nós Elementos 

1 34111 48493 

2 40043 227098 

3 65924 368664 

4 98404 543402 

5 182268 983408 

6 257188 1381621 

7 438687 2357353 
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Figura 4.5 - Malha 1 a esquerda e 7 a direita – Caso 1 

 

Com as simulações realizadas para o caso onde não há flexão da cauda e com flexão 

de 45°, foram extraídos resultados para as componentes das forças geradas devido ao 

escoamento nas três direções. 

Os resultados obtidos para o estudo de convergência de malha do primeiro caso se 

encontram na Tabela 4.2 a Tabela 4.4 e trazem as componentes das forças para o caso 

onde não há flexão de cauda. 

Tabela 4.2 - Componentes no eixo x para caso 1 

Fx (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 

1 0,7558 0,3743 1,1301 - 
2 0,5387 0,4256 0,96430 14,67 
3 0,528 0,4441 0,9721 0,81 
4 0,5303 0,4513 0,9816 0,98 
5 0,5494 0,4554 1,0048 2,36 
6 0,532 0,4565 0,9885 1,62 
7 0,5357 0,4565 0,9922 0,37 
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Tabela 4.3 - Componentes no eixo y para caso 1 

Fy (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 
1 -0,0526 0,00419 -0,0484 - 
2 -0,0855 0,002706 -0,08280 71,05 
3 -0,08924 0,001809 -0,087431 5,59 
4 -0,09016 0,0016 -0,08856 1,29 
5 -0,09853 0,001709 -0,096821 9,33 
6 -0,09246 0,00184 -0,09062 6,40 
7 -0,10166 0,00132 -0,10034 10,73 

 

Tabela 4.4 - Componente no eixo z para caso 1 

Fz (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 

1 0,13480 -0,00057 0,13423 - 
2 0,03097 0,00020 0,03117 76,78 
3 0,04156 0,00019 0,04175 33,97 
4 0,02670 0,00012 0,02682 35,76 
5 0,03853 -0,00023 0,03830 42,79 
6 0,0427 -0,00015 0,04255 11,11 
7 0,03956 -0,00029 0,03927 7,72 

A partir dos dados destas tabelas, foram gerados gráficos para ilustrar a convergência 

dos valores obtidos, apresentados na Figura 4.6, Figura 4.7e Figura 4.8. 

 

Figura 4.6 - Forças na Direção x vs. Número de Nós Caso 1 
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Figura 4.7- Forças na Direção y vs. Número de Nós Caso 1 

 

Figura 4.8 - Forças na Direção z vs. Número de Nós Caso 1 
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A partir destes gráficos, é possível verificar que apesar dos resultados convergirem 

para o caso das forças nos eixos x e z (com erros de 0,37% e 10% respectivamente), as 

componentes no eixo y não apresentam o mesmo comportamento, tendo erros acima de 

10%. Para se obter resultados mais precisos, é então necessário se fazer uma malha mais 

refinada. 

Agora, considerando o caso 2, com flexão de cauda, a Tabela 4.5 traz o número de nós 

e elementos para cada uma das malhas geradas, da mesma forma, a Figura 4.9 traz 

comparação do tamanho e distribuição dos elementos pelo domínio, na parte superior e 

próximo ao lambari na parte inferior. As imagens da direita dizem respeito a malha 1 e à 

esquerda, da malha 7.  

Assim como para o caso 1, o refinamento foi feito de forma homogênea por todo o 

domínio. 

Tabela 4.5 - Malhas geradas para simulação do caso 2 

Malha Nós Elementos 

1 40460 229242 
2 63095 346232 

3 93361 515467 

4 678273 3667714 

5 792980 4286929 

6 1664475 8963212 

7 2497954 13519559 

 
 

  

Figura 4.9 - Malha 1 a esquerda e 7 a direita – Caso 2 
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Os resultados obtidos para o estudo de convergência de malha referente ao segundo 

caso se encontram na Tabela 4.6 a Tabela 4.8 e trazem as componentes das forças para o 

caso onde há flexão de 45° de cauda. 

Tabela 4.6 - Componente no eixo x para caso 2 

Fx 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 

1 6,0989 0,4039 6,5028 - 

2 6,1906 0,4885 6,6791 2,71 
3 6,1662 0,4135 6,5797 1,49 
4 6,5301 0,4297 6,9598 5,78 
5 6,5064 0,5302 7,0366 1,10 
6 6,1648 0,4261 6,5909 6,33 
7 6,1220 0,4391 6,5611 0,45 

 

Tabela 4.7 - Componente no eixo y para caso 2 

Fy 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 

1 0,34485 0,0041 0,3490 - 

2 0,4342 0,0072 0,4414 26,49 
3 0,3310 0,0031 0,3341 24,31 
4 0,3362 0,00717 0,3434 2,77 
5 0,4356 0,01330 0,4489 30,73 
6 0,3390 0,002713 0,3417 23,88 
7 0,31895 0,00403 0,3230 5,48 

 

Tabela 4.8 - Componente no eixo z para caso 2 

Fz 

Malha Pressão Viscoso Resultante Erro % 

1 -16,4574 0,0491 -16,4083 - 

2 -16,8503 0,0501 -16,8002 2,39 
3 -16,6468 0,0499 -16,5969 1,21 
4 -17,2999 0,0534 -17,2465 3,91 
5 -17,0762 0,0519 -17,0243 1,29 
6 -16,6614 0,0499 -16,6115 2,42 
7 -16,6811 0,0511 -16,6300 0,11 

 

Assim como feito para o caso 1, a partir dos dados das tabelas, foram gerados gráficos 

para ilustrar a convergência dos valores obtidos, apresentados na Figura 4.10, Figura 4.11, 

e Figura 4.12. 
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Figura 4.10 - Forças na Direção x vs. Número de Nós Caso 2 

 

Figura 4.11 - Forças na Direção y vs. Número de Nós Caso 2 
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Figura 4.12 -Forças na Direção z vs. Número de Nós Caso 2 

Como também para o caso 1, as forças nas direções em x e z obtiveram maior nível 

de convergência (erros de 0,45% e 5,48%, respectivamente), enquanto os valores obtidos 

na direção y apresentaram divergências com malhas mais refinadas, apresentando nível 

baixo de convergência 

Após gerada a malha, são criadas Named Selections. Estas seleções correspondem aos 

contornos do problema e auxiliarão a imposição de condições de contorno no Fluent. A 

seleção de cada uma das faces segue da Figura 4.13 a Figura 4.16. 
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Figura 4.13 - Face de entrada do escoamento 

 

Figura 4.14 - Face de saída do escoamento 



   49 

 

Figura 4.15 - Paredes do domínio computacional 

 

 

Figura 4.16 - Superfície do lambari 

Novamente, este procedimento é igual para as duas geometrias. 
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4.2.3. Geometria e Geração de Domínio Computacional: atum 

Para a importação da geometria do atum para o Ansys, se repetem os procedimentos 

feitos para o lambari. Porém, desta vez um estudo de sensibilidade ao domínio é feita.  

Tal estudo tem como objetivo garantir que os resultados obtidos pela simulação não 

sejam influenciados pelas dimensões do domínio. Dessa forma, o tamanho do domínio 

sofre graduais acréscimos em suas dimensões até que os resultados obtidos tenham erro 

relativo ao passo anterior da ordem de 1% ou menor, quando então o critério de 

convergência para este estudo é satisfeito. 

Começa-se com um domínio pequeno arbitrário. Cada direção dele é então expandida 

em incrementos até se obter uma convergência do parâmetro analisado. Neste caso as 

forças devido ao escoamento. Para este estudo, foi importada a geometria base do atum 

(com a dorsal reta) e o parâmetro observado foi a força de arrasto.  

Esta geometria possui simetria total em relação ao plano frontal e superior, portanto as 

forças na direção y e z encontradas não passaram da ordem de grandeza do erro numérico, 

se mostrando apenas resíduo computacional. 

Primeiramente, variou-se o montante do domínio, em seguida a dimensão vertical, a 

profundidade de extrusão e, por fim, a jusante. 

Os dados obtidos para a força de arrasto (componente de pressão e atrito viscoso) e o 

erro relativo entre cada alteração para variação do domínio para a montante seguem na 

Tabela 4.9 e Figura 4.17. 

Tabela 4.9 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Montante 

Sensibilidade ao Domínio - Montante 

Montante (m) Nós Elementos Fx P (N) Fx V (N) Fx (N) Erro Fx % 

1,5 519677 3021517 0,1687 0,6184 0,7871 - 

1,5 519722 3021650 0,1681 0,6207 0,7889 0,22 

2,0 518139 3008186 0,1655 0,6188 0,7843 0,58 

2,5 514792 2984843 0,1647 0,6179 0,7825 0,23 

3,0 524656 3039953 0,1644 0,6177 0,7821 0,05 
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Figura 4.17 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Montante 

Os dados obtidos para a força de arrasto (componente de pressão e atrito viscoso) e o 

erro relativo entre cada alteração para variação do domínio para a altura seguem na Tabela 

4.10 e Figura 4.18.  

Tabela 4.10 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Altura 

Sensibilidade ao Domínio – Altura 

Altura (m) Nós Elementos Fx P (N) Fx V (N) Fx (N) Erro Fx % 

2,00 518139 3008186 0,16551 0,61884 0,78434 - 

2,50 527000 3053330 0,17195 0,62420 0,79615 1,51 

3,00 534818 3092573 0,17557 0,62471 0,80027 0,52 

4,00 547642 3154245 0,17820 0,62238 0,80058 0,04 

5,00 563213 3232006 0,17908 0,62725 0,80634 0,72 
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Figura 4.18 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Altura 

Os dados obtidos para a força de arrasto (componente de pressão e atrito viscoso) e o 

erro relativo entre cada alteração para variação do domínio para a profundidade (para 

cada direção) seguem na Tabela 4.11 e Figura 4.19.  

Tabela 4.11 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Profundidade 

Sensibilidade ao Domínio - Profundidade 

Profundidade (m) Nós Elementos Fx P (N) Fx V (N) Fx (N) Erro Fx % 

1,00 527000 3053330 0,1719 0,6242 0,7962 - 

1,25 536784 3103923 0,1767 0,6262 0,8029 0,84 

1,50 543369 3134830 0,1779 0,6234 0,8013 0,20 

1,75 552221 3180144 0,1766 0,6260 0,8026 0,16 

2,00 561205 3224678 0,1812 0,6258 0,8071 0,56 
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Figura 4.19 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Profundidade 

Os dados obtidos para a força de arrasto (componente de pressão e atrito viscoso) e o 

erro relativo entre cada alteração para variação do domínio para a jusante seguem na 

Tabela 4.12 e Figura 4.20.  

Tabela 4.12 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Jusante 

Sensibilidade ao Domínio - Jusante 

Jusante (m) Nós Elementos Fx P (N) Fx V (N) Fx (N) Erro Fx % 

3,00 536784 3103923 0,1767 0,6262 0,8029 - 

4,00 544910 3142626 0,1711 0,6187 0,7897 1,63 

5,00 551746 3173479 0,1686 0,6158 0,7844 0,67 

6,00 555705 3186472 0,1673 0,6142 0,7815 0,37 

10,00 590808 3354525 0,1717 0,6008 0,7725 1,16 
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Figura 4.20 - Estudo de Sensibilidade do Domínio: Jusante 

Com o estudo de sensibilidade feito, foi observada uma convergência para o domínio, 

com erros inferiores a 1% em relação ao caso anterior, para montante com 2 m, a jusante 

com 5 m, a altura total 2,5 m e a profundidade 2,5 m (extrusão de1,25 m em cada sentido). 

A Figura 4.21 traz o domínio computacional com o tamanho de geometria final pós 

estudo de sensibilidade ao domínio. 

 

Figura 4.21 - Geometria com tamanho de domínio definido. 
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4.2.4. Geração e Refinamento de malha: atum 

Diferentemente do lambari, o atum obteve uma metodologia de refinamento de malha 

mais localizada. Primeiramente, foram criados na geometria, cilindros que atuaram como 

corpos de influência, que facilitam a geração da malha. Para cada cilindro é possível 

definir o tamanho do elemento na região interior do mesmo. Além da adição de corpos 

de influência, foi utilizado o recurso de inflation, que permite um controle melhor da 

malha nas proximidades da superfície do peixe. 

A Figura 4.22 ilustra a geometria com o atum, ambos os cilindros de influência e o 

domínio computacional com suas dimensões finais. 

 

Figura 4.22 - Geometria com cilindros de influência criados 

Desta vez, a geometria analisada para o refinamento de malha foi a referente ao 

primeiro instante de tempo, já possuindo deformação no corpo. Com isso, além da força 

de arrasto, é possível observar convergência da força na direção transversal ao peixe, 

correspondente ao eixo z no Ansys. 

A geometria final foi gerada com os dois cilindro novos, assim como mostrado na 

Figura 4.22. Um cilindro pequeno foi feito de forma que fosse grande o suficiente para 

capturar completamente a geometria do atum. E um cilindro grande por sua vez com um 

diâmetro cerca de quatro vezes maior que a altura da maior seção transversal do atum e 

foi levado até o final do domínio computacional. Desta maneira, a esteira a jusante do 

atum também possui refinamento. 

A Figura 4.23 mostra a malha automática gerada, em primeiro momento, sem nenhum 

tipo de refinamento. Ambos os cilindros criados foram suprimidos para esta malha e o 

recurso de inflation, desativado. 
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Estas etapas de refinamento foram adicionadas uma por vez. Quando o estudo de 

refinamento para uma das etapas apresenta uma convergência (baixos erros relativos 

porcentuais, da ordem de 1% ou menos), uma nova etapa então é iniciada, mantendo-se 

os parâmetros finais da passo anterior. 

 

Figura 4.23 - Malha gerada sem refinamento 

A primeira etapa da análise de convergência de malha considerou inicialmente apenas 

o cilindro grande. Os elementos no interior deste cilindro foram sendo diminuídos 

gradualmente, até o estudo obter a convergência de acordo com os parâmetros já 

mencionados.   

A Tabela 4.13 traz os dados coletados para esta análise. A Figura 4.24 e Figura 4.25 

trazem os mesmo dados de forma gráfica. Em ambos os casos é possível perceber uma 

convergência a partir da terceira malha, que possui como o maior erro percentual o valor 

de 0,01% para a componente de força na direção z. 

Tabela 4.13 – Estudo de convergência de malha: cilindro 1 

Tamanho de 
Elemento (m) 

Nós Elementos Fx (N) Erro Fx % Fz (N) Erro Fz % 

 69234 391184 1,648 - -2,852 2,98 

0,075 119177 674023 1,623 1,55 -2,765 0,45 

0,05 146951 839132 1,623 0,00 -2,765 0,01 

0,04 184540 1063076 1,620 0,17 -2,757 0,29 
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Figura 4.24 - Convergência de malha componente x: cilindro 1 

 

Figura 4.25 - Convergência de malha componente z: cilindro 1 

 

A malha gerada em que a convergência foi observada foi aquela que apresenta o 

tamanho de elemento igual a 0,05 m. A diferença relativa ao caso anterior, com elemento 

de tamanho igual a 0,075 m é de 0% para as forças na direção x e 0,01% na direção z.  

Tal malha segue representada abaixo na Figura 4.26. 
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Figura 4.26 – Malha com convergência: cilindro 1 

Em seguida, o tamanho dos elementos no cilindro menor, ou cilindro 2, foram 

modificados, de forma análoga ao que foi feito no primeiro estudo, e os mesmo 

parâmetros, coletados.  

A componentes de força nas direções x e z, bem como seus erros seguem na Tabela 

4.14 e graficamente na Figura 4.27 e Figura 4.28. 

Tabela 4.14 - Convergência de malha: cilindro 2 

Tamanho de 
Elemento (m) 

Nós Elementos Fx (N) Erro Fx % Fz (N) Erro Fz % 

- 146951 839132 1,623 - -2,765 - 

0,0250 154486 883757 1,619 0,28 -2,752 0,49 

0,0200 167121 958601 1,638 1,16 -2,823 2,53 

0,0100 359310 2096934 1,649 0,71 -2,723 3,69 

0,0075 642236 3773506 1,646 0,18 -2,626 3,68 

0,0060 1094041 6453779 1,654 0,44 -2,554 2,82 
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Figura 4.27 - Convergência de malha componente x: cilindro 2 

 

Figura 4.28 - Convergência de malha componente z: cilindro 2 
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A malha gerada em que a convergência foi observada para este estudo foi aquela que 

apresenta o tamanho de elemento igual a 0,01 m, desta vez para o segundo cilindro. A 

diferença relativa ao caso anterior, com elemento de tamanho igual a 0,02 m é de 0,71% 

para a força na direção x e 3,69% na direção z.  

Tal malha segue representada abaixo na Figura 4.29 para o domínio completo e em 

detalhe na Figura 4.30. 

 

Figura 4.29 - Malha com convergência: cilindro 2 

 

 

 

Figura 4.30 - Malha com convergência: cilindro 2 

O último passo então foi ativar o recurso de inflation na superfície do atum, variando 

a razão de aspecto da primeira camada e definindo um razão baixa de crescimento para 

as camadas posteriores. Ao aumentar a razão de aspecto da primeira camada, os elementos 

adjacentes a superfície se tornam menores, tornando possível capturar os fenômenos ali 

presentes de maneira mais precisa. 

Os valores obtidos se encontram na Tabela 4.15 e representados graficamente na 

Figura 4.31 e na Figura 4.32. 
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Tabela 4.15 - Convergência de malha: inflation 

Razão de 
Aspecto 

Nós Elementos Fx Erro Fx % Fz Erro Fz % 

- 467984 2678385 1,741 - -2,336 - 

1,0 887022 3032188 1,783 2,34 -2,455 4,87 

2,0 901647 3119147 1,812 1,61 -2,229 10,14 

5,0 947145 3389657 1,816 0,18 -2,192 1,68 

10,0 966851 3506528 1,822 0,36 -2,242 2,21 

15,0 974706 3553457 1,796 1,45 -2,261 0,84 

 

 

Figura 4.31 - Convergência de malha componente x: inflation 

 

Figura 4.32 - Convergência de malha componente z: inflation 
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Por fim, a malha gerada em que a convergência foi observada neste estudo final foi 

aquela que apresenta o parâmetro “razão de aspecto da primeira camada” igual a 10. A 

diferença relativa ao caso anterior, com este parâmetro igual a 5, é de 0,36% para a força 

na direção x e 2,21% na direção z.  

Tal malha segue representada abaixo na Figura 4.33 para o domínio completo e em 

detalhe na Figura 4.34. 

 

Figura 4.33 - Malha com convergência: inflation 

 

Figura 4.34 - Malha com convergência: inflation 

Apesar de não ter obtido um comportamento assintótico dos parâmetros analisados 

como foi observado em outros estudo, a variação das grandezas analisadas ainda era duas 

ordens de grandeza menores que o parâmetro analisado em si.  
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Foi então portanto definido que a convergência era suficientemente boa para o trabalho 

em questão. Aumentar mais ainda o número de nós não causaria uma precisão de cálculo 

que valesse o custo computacional adicional.  

Assim sendo, a malha para a simulação das posições dos demais instantes do período 

de nado foi obtida a partir da análise de convergência da malha para posição no primeiro 

instante. Seria muito custoso realizar o mesmo estudo de convergência de malha para 

todos os instantes, e a proposta da análise em vários instantes deixaria de ser interessante. 

O parâmetros principais de geração da malha final adotada seguem na Tabela 4.16. 

Tabela 4.16 - Parâmetros da malha adotada 

Tamanho de Elemento: Cilindro Grande 5e-02 m 

Tamanho de Elemento: Cilindro Pequeno 1e-02 m 

Razão de Aspecto Inflation 10 

Número de Camadas Inflation 15 

Taxa de Crescimento Inflation 1,05 

4.2.5. Condições de Contorno 

Para que a solução se apresente de forma correta para o problema proposto, as 

condições de contorno adequadas devem ser impostas. Foram utilizadas condições de 

contorno para a região de entrada do escoamento, região de saída, parede do domínio 

computacional e interface com a superfície do peixe, tanto para o lambari quanto para o 

atum. 

Para a entrada do escoamento, foi definida uma velocidade constante de 5 m/s para o 

lambari e 0,7 m/s para o atum, assumindo estas como as velocidades relativas entre o 

peixe e o escoamento. Tendo em mente uma velocidade média para rios de 2 m/s ( 

BRASIL JUNIOR, ACP et al, 2015) e uma velocidade de nado para peixes do porte de 

um lambari 3 m/s (10,8 km/h), uma hipótese de nado rápido. Para o atum foi definida a 

partir dos parâmetro do trabalho de Q. Zhu et al. Com esta condição de contorno e 

utilizando a Equação (2.1), obtém-se um número de Reynolds de 6 × 105 para o lambari 

e 7 × 105 , que caracteriza um escoamento turbulento. 

Já para a região de saída do escoamento, foi utilizada uma condição de contorno de 

pressão, padrão para este tipo de região. Dessa forma, o fluido escoa para fora deste 

domínio computacional com uma pressão externa manométrica igual a zero. 

Para as paredes do domínio computacional, a opção escolhida foi tensão cisalhante 

igual a zero. Desta maneira, a condição de não deslizamento não é aplicada e o fluido se 

comporta livremente ao longo da parede. Esta escolha é feita para simular um pequeno 

bloco de fluido imerso em um volume de fluido maior. 

Por fim, a condição de contorno para a superfície do peixe é de impenetrabilidade e de 

não deslizamento, tanto para o atum quanto para o lambari. As componentes de 

velocidade do escoamento são nulas nas direções normais à superfície do peixe e a 

camada de fluido na interface desta superfície permanece imóvel e aderida à ela. 
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4.2.6. Setup da simulação 

Seguindo a árvores de configurações do Fluent, é escolhido o modelo de turbulência 

Stantdart k-ω. Tal modelo tem um bom desempenho no que diz respeito à regiões perto 

da superfície do peixe, importante para a precisão de resultados desejada. Para o material 

do domínio, o fluido escolhido é água, com temperatura de referência 20 °C. 

O tipo e as condições de contorno já mencionadas são impostas às superfícies que 

foram previamente definidas e nomeadas. 

O critério de convergência utilizado é o padrão do Fluent, baseado no resíduo gerado 

em cada iteração, sendo este resíduo a diferença necessária para as equações governantes 

se tornarem igualdades. 

Com todas as malhas definidas então, foi dado início às simulações e a coletada de 

dados. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Dados Obtidos Lambari: Caso 1 

Com as simulações realizadas para o caso onde não há flexão da cauda e com flexão 

de 45°, foram extraídos resultados para as componentes das forças geradas devido ao 

escoamento nas três direções. 

Os resultados do caso 1, para a última malha gerada se encontra na Tabela 5.1, Tabela 

5.2 e Tabela 5.3. 

Tabela 5.1 – Componentes de força na direção x: caso 1 

Fx (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 0,5357 0,4565 0,9922 

 

Tabela 5.2 – Componentes de força na direção y: caso 1 

Fy (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 -0,10166 0,00132 -0,10034 

 

Tabela 5.3 – Componentes de força na direção z: caso 1 

Fz (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 0,03956 -0,00029 0,03927 

 

Além das componentes de força, foram obtidos os campos de pressão, velocidade e 

linhas de corrente do escoamento. Forma feitos planos auxiliares na linha cortando o 

lambari ao meio para melhor visualização do comportamento escoamento ao seu redor. 

A Figura 5.1 e Figura 5.2 mostram o campo de pressão em diferentes regiões. 
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Figura 5.1 - Campo de Pressão no Plano XY Caso 1 

 

Figura 5.2 - Campo de Pressão na superfície do lambari Caso 1 

Observando a Figura 5.1 e Figura 5.2, o ponto de estagnação do escoamento se torna 

evidente na região frontal do peixe. Sendo o escoamento quase perpendicular a esta 

região, este resultado já era esperado e demonstra que as condições de contorno foram 

aplicadas corretamente. 

A Figura 5.3 e Figura 5.4 trazem os campos de velocidade nos planos XY e XZ 

respectivamente. É possível observar bem o ponto de estagnação assim como as regiões 
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onde o fluxo aumenta ao redor do peixe: próximo às nadadeiras dorsais e em sua região 

lateral. 

 

Figura 5.3 - Campo de velocidade Plano XY Caso 1 

 

Figura 5.4 - Campo de Velocidades Plano XZ Caso 1 

Por fim, as linhas de corrente foram plotadas para verificação de regiões onde haveria 

a possível formação de vórtices. Estão ilustradas nas Figura 5.5 e Figura 5.6, para o plano 

XZ e XY respectivamente. 
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Figura 5.5 - Linhas de Corrente Plano XZ Caso 1 

 

Figura 5.6 - Linhas de Corrente Plano XY Caso 1 

Para o caso onde não há flexão da cauda, regiões de recirculação e formação de 

vórtices não são observados nas condições de regime permanente. 
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5.2. Dados Obtidos Lambari: Caso 2 

Os resultados do caso 2, para a última malha gerada se encontra na Tabela 5.4, Tabela 

5.5 e Tabela 5.6. 

Tabela 5.4 – Componentes de força na direção x: caso 2 

Fx (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 6,1220 0,4391 6,5611 

 

Tabela 5.5 – Componentes de força na direção y: caso 2 

Fy (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 0,31895 0,00403 0,3230 

 

Tabela 5.6 – Componentes de força na direção z: caso 2 

Fz (N) 

Malha Pressão Viscoso Resultante 

7 -16,6811 0,0511 -16,6300 

 

Novamente, foram obtidos os campos de pressão, velocidade e linhas de corrente do 

escoamento. Semelhante ao caso 1, foram feitos planos auxiliares na linha cortando o 

lambari ao meio para melhor visualização do comportamento escoamento ao seu redor. 

A Figura 5.7 e Figura 5.8 mostram o campo de pressão em diferentes regiões. 
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Figura 5.7 - Campo de Pressão Caso 2 

 

Figura 5.8 - Campo de Pressão caso 2 

Observando a Figura 5.7 e Figura 5.8, o ponto de estagnação do escoamento se torna 

evidente na região frontal do peixe, assim como no caso 1. Porém, diferente do caso 

anterior, a região interna da cauda também apresenta pressões elevadas, por ser uma 

superfície quase perpendicular à direção do escoamento. Por este motivo, as forças na 

direção x aumentam de maneira significativa, se comparado ao caso anterior, sem flexão. 
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A Figura 5.9 e Figura 5.10 trazem os campos de velocidade nos planos XY e XZ 

respectivamente. De maneira similar ao caso 1, é possível observar bem o ponto de 

estagnação e as regiões onde o fluxo aumenta ao redor do peixe. 

 

 

Figura 5.9 - Campo de Velocidades 

 

Figura 5.10 - Campo de Velocidades 
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Finalmente, as linhas de corrente foram plotadas para verificação de regiões onde há 

formação de vórticea, no caso 2. Estão ilustradas nas Figura 5.11 e Figura 5.12, para o 

plano XZ e XY respectivamente. 

Novamente, não foi observada nenhuma região de recirculação. Possivelmente por 

se tratar se uma simulação e regime permanente. 

 

 

Figura 5.11 - Linhas de Corrente 

 

 
Figura 5.12 - Linhas de Corrente 

Com os resultados obtidos para a convergência de malha para duas situações distintas 

de nado, é criada então uma metodologia de ensaio para um regime quasi-estacionário. 

Os resultados para campo de pressão, velocidade e linhas de corrente estão dentro do que 

se era esperado, indicado que as simulações foram feitas de forma correta e coerente com 

e solução real do problema. 

Assim sendo, esta mesma metodologia foi implementada para os ensaios do atum, 

cujos dados se encontram a seguir.  
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5.3. Dados Obtidos: Atum 

Com as geometrias geradas e a malha já definida para as simulações em todas as 

posições a serem ensaiadas, os dados obtidos para as componentes de força 

hidrodinâmicas sobre o atum na direção x e z foram calculadas.  

A componentes de força na direção y foram desprezadas, por se tratarem de 

geometrias simétricas em relação ao plano superior, fazendo com que a componente na 

direção y sendo da ordem do erro numérico empregado e tratada então como resíduo. 

O período de uma oscilação completa T é 0,749 s, e como mencionado anteriormente, 

foi dividido em vinte instantes, com intervalos entre eles de 0,039 segundos, 

aproximadamente. 

A Tabela 5.7 traz o intervalo analisado com o instante no período referente a ele, o 

número de nós e elementos da malha gerada, assim como a média de número de nós e 

elementos. 

Tabela 5.7 - Número de nós e elementos para cada malha gerada 

Intervalo Instante (s) Nós Elementos 

1 0,000 973740 3527244 

2 0,039 972493 3516505 

3 0,079 956878 3481267 

4 0,118 960391 3488146 

5 0,158 970632 3513751 

6 0,197 962578 3489608 

7 0,236 960630 3489569 

8 0,276 968010 3512813 

9 0,315 967866 3511813 

10 0,355 965329 3500928 

11 0,394 964248 3494772 

12 0,434 965843 3500548 

13 0,473 966579 3506983 

14 0,512 971696 3523981 

15 0,552 966179 3506008 

16 0,591 965678 3504264 

17 0,631 968370 3509276 

18 0,670 964214 3497532 

19 0,709 969640 3512589 

20 0,749 971881 3514776 

Média 966643,75 3505118,65 

 

A Tabela 5.8 e Tabela 5.9 trazem as componentes advindas do campo de pressão e de 

tensões viscosas para os instantes de tempo analisados para a direção x e z, 

respetivamente. Uma regressão para força em função do tempo, do tipo 𝐹(𝑡) =

𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝐵 foi feita para se obter o comportamento da força ao longo do período 

de oscilação. 
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 A Figura 5.13 e  Figura 5.14 trazem tais dados graficamente, mostrando ainda a média 

temporal das forças e a regressão realizada .  

Tabela 5.8 – Valores adquiridos para componente de força na direção x: atum 

Fx (N) 

Instante(s) Pressão Viscoso Resultante 

0,000 1,122 0,695 1,816 

0,039 1,200 0,693 1,894 

0,079 1,108 0,694 1,802 

0,118 0,886 0,695 1,581 

0,158 0,608 0,700 1,308 

0,197 0,297 0,779 1,076 

0,236 0,276 0,733 1,009 

0,276 0,426 0,724 1,150 

0,315 0,772 0,710 1,482 

0,355 1,058 0,699 1,757 

0,394 1,196 0,695 1,891 

0,434 1,162 0,691 1,853 

0,473 1,004 0,695 1,699 

0,512 0,738 0,694 1,432 

0,552 0,499 0,715 1,214 

0,591 0,229 0,801 1,030 

0,631 0,266 0,781 1,047 

0,670 0,638 0,705 1,343 

0,709 0,937 0,702 1,639 

0,749 1,141 0,696 1,837 

 

Figura 5.13 – Forças na direção x em um período completo 
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Tabela 5.9 - Valores adquiridos para componente de força na direção z: atum 

Fz (N) 

Tempo Pressão Viscoso Resultante 

0,000 -2,226 0,010 -2,216 

0,039 -2,188 0,011 -2,177 

0,079 -1,990 0,012 -1,978 

0,118 -1,678 0,010 -1,668 

0,158 -1,283 0,008 -1,275 

0,197 -0,731 0,003 -0,729 

0,236 0,353 0,002 0,355 

0,276 1,535 -0,001 1,533 

0,315 2,187 -0,005 2,182 

0,355 2,315 -0,008 2,306 

0,394 2,299 -0,011 2,288 

0,434 2,048 -0,012 2,037 

0,473 1,823 -0,012 1,811 

0,512 1,416 -0,010 1,406 

0,552 1,388 -0,006 1,383 

0,591 -0,907 0,002 -0,904 

0,631 -1,137 0,001 -1,136 

0,670 -1,898 0,002 -1,896 

0,709 -2,300 0,007 -2,293 

0,749 -2,281 0,010 -2,271 

 

Figura 5.14 - Forças na direção z em um período completo 
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Os parâmetros de interesse em ambas as regressões, para a componente na direção x 

e direção z são a frequência e amplitude. Para a direção x, a amplitude obtida foi de 0,44 

N e frequência de 16,89 rad/s. Este valor é aproximadamente o dobro da frequência do 

movimento do atum, de 8,390 rad/s. Tal resultado já era esperado, visto que o atum realiza 

um movimento simétrico em relação ao eixo x. 

A equação (5.1) traz a regressão com todos os parâmetros obtidos pela regressão para 

a direção x. 

 𝐹𝑥(𝑡) = 0,44 sin(16,89𝑡 + 0,90) + 1,47 ; (5.1) 

Para a direção z, foi obtida uma amplitude de 2,29 N e frequência de 8,96 rad/s. Ao 

contrário da força de arrasto, só um pico foi observado ao longo de todo o período. O 

movimento não é simétrico em relação ao eixo z, como acontece para o eixo x. Por isso, 

o valor obtido se aproxima muito do valor de frequência de oscilação do nado. 

A equação (5.2) traz a regressão com todos os parâmetros obtidos pela regressão para 

a direção z. 

 𝐹𝑧(𝑡) = 2,39 sin(8,96𝑡 − 1,97) + 0,09 ; (5.2) 

Por fim, Figura 5.15 a traz a resultante de todas as forças num período completo, bem 

como a soma de ambas as regressões, sendo esta a soma vetorial das componentes na 

direção x e direção z. 

 

Figura 5.15 - Força resultante em um período completo 
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Por fim, a equação (5.3) traz a regressão com todos os parâmetros obtidos pela 

regressão para a direção z, com amplitude de aproximadamente 0,97 N e frequência de 

17,34 rad/s. 

 

 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑡) = 0,969 sin(17,34𝑡 + 0,907) + 2,162 (5.3) 

 

A partir da análise das tabelas e gráficos, fica evidente o caráter oscilatório, com a 

flutuação das forças ao longo nos instantes analisado, bem como periódico, por estas 

forças terem valores que se repetem ao longo do tempo em um período definido. 

A força média na direção x (arrasto hidrodinâmico) obtida foi igual a 1,48 N. Para o 

mesmo modelo de atum trabalho Q. Zhu et al. obteve numericamente uma força média 

de 2,24 N para a força de propulsão.  

Nas análises feitas, a velocidade adotada é considerada constante ao longo do tempo. 

Para que isso ocorra, a força de propulsão deve se igualar à força de arrasto 

hidrodinâmico, fazendo que o nado tenha velocidade constante. Assim sendo, a força de 

arrasto obtida neste trabalho pode ser extrapolada para uma força de propulsão, com 

mesma magnitude e direção oposta.  

Desta maneira, o erro relativo foi 34% comparando os dois resultados alcançados. 

Este erro mostra que apesar de se tratar de uma metodologia simplificada, uma estimativa 

relativamente próxima pode ser alcançada. 

 Na direção z, a média temporal obtida foi -0,053 N, e pode ser considerado zero 

quando comparado aos demais instantes analisados. As forças da direção z variam de 

magnitude e direção de acordo com o movimento na cauda, que é simétrico ao longo de 

um período completo de oscilação. Um resultado satisfatório, dentro do esperado para 

esta análise. 

Em ambas as direções, x e z, a componente de atrito viscoso do escoamento 

permaneceu praticamente constante ao longo da análise, sendo que na direção z, obteve 

valores muito próximos a zero, que podem ser considerados como resíduos numéricos. Já 

para direção x, teve um leve aumento no instante em que a força devido ao campo de 

pressão chegou ao seu mínimo, por causa da variação do comportamento do escoamento 

gerado nestes momentos, em posições onde o corpo do peixe se encontrava mais alinhado 

ao escoamento. 

Com a força resultante média e a velocidade de deslocamento, a potência média foi 

calculada e seu valor foi de 1,56 W, enquanto a potência obtida foi Q. Zhu et al. foi de 

2,45 W, calculada de forma numérica e 2,04 experimentalmente. Os erros entre os dois 

valores são de 36% e 24%, respectivamente. Novamente, não o valor exato, mas próximo 

o suficiente para estimativas. 

  



   78 

6. CONCLUSÕES 

A partir deste trabalho, é possível ter uma compreenssão mais aprofundada sobre o 

mecanismo de nado de peixes carangiformes e thunninformes, assim como as ferramentas 

que os mesmos utilizam para aumentar a eficiência de seu movimento. Com esta análise, 

então foi possível criar um modelo geométrico em CAD e impor parâmetros para a 

simulação de um escoamento sobre a geometria criada. 

Os dados obtidos a partir das simulações realizadas de forças devido ao escoamento 

evidenciam que há uma variação temporal significativa em magnitude na direção do 

escoamento. Isso ocorre devido ao caráter oscilatório periódico do movimento dos peixes:  

para o lambari, a posição da cauda sofre uma variação considerável. Tal variação gerou 

resultados de componentes de força na direção x e z que variavam, aproximadamente, em 

módulo de 1 N a 6,5 N e de 0,40 N a 16 N, respectivamente. Já para o atum, as forças na 

direção x variaram de 1,90 N a 1,01 N, e na direção z de 2,31 N a -2,29 N, com a média 

próxima a zero. Nota-se uma diferença razoável na magnitude das forças atuando em 

ambos os peixes. Embora o lambari tenha tamanho aproximadamente oito vezes menor 

que o atum, a velocidade do escoamento é consideravelmente maior, razão pela qual sofre 

forças de maior intensidade. 

 Apesar de ser apresentado o conceito e estar presente nos mecanismos de 

aproveitamento do escoamento, não foram observados vórtices de grandes escalas nas 

regiões próximas ao lambari na visualização dos campos de velocidade e linhas de 

corrente. Duas suposições podem ser feitas par a ausência deste fenômeno: o escoamento 

possui um número de Reynolds muito baixo para o acontecimento e visualização destas 

estruturas turbulentas ou então uma malha mais refinada nestas regiões precisa ser feita 

para a simulação obter tais resultados. 

Para o atum, os resultados obtidos tiveram divergência se comparados aos da 

literatura, porém tais diferenças se encontram no esperado para esta metodologia, que 

engloba uma série de simplificações.  Acerca destas divergências, as seguintes conclusões 

podem ser feitas: uma quantidade maior de instantes de tempo em um período pode ser 

ensaiado para resultados mais precisos, além dos vinte presentes aqui; Um estudo de 

refinamento de malha para cada posição também pode gerar dados mais certeiros, porém 

tornaria um método que tem propósito de simplificar a análise em algo muito trabalhoso, 

perdendo-se a vantagem do mesmo. 

O método de análise quasi-estacionário possui limitações no que diz respeito a uma 

análise transiente com interação fluido-estrutura, mas mostrou resultados na mesma 

ordem de grandeza de resultados presentes na literatura. Este método acabou se 

mostrando uma forma mais simples de se fazer a simulação, com resultados coerentes, 

com uma margem de erro que já era esperada, perante todas as simplificações feitas. 
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8. ANEXOS 

% ************************************************************************* 

% Universidade de Brasilia 

% Laboratorio de Energia e Ambiente 

% ------------------------------------------------------------------------- 

%    (c) Antonio Augusto Nogueira Espenchitt 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% ************************************************************************* 

clear all 

close all 

clc 

  

%% corpo do peixe, perfil lateral 

L = 1.00; % backbone length 

  

x_L_1 = -0.3:0.01:0.1; 

Z_L_up_1 = (0.152*tanh(((6*x_L_1))+1.8)); 

Z_L_down_1 = - Z_L_up_1; 

  

x_L_2 = 0.1:0.01:0.7; 

Z_L_up_2 = (0.075-0.076*tanh((7*x_L_2)-3.15)); 

Z_L_down_2 = -Z_L_up_2; 

  

Z_upper = [Z_L_up_1 Z_L_up_2]; 

Z_down = [Z_L_down_1 Z_L_down_2]; 

chord = Z_upper-Z_down; 

  

%% cauda do peixe, naca 0016 

z = -0.15:0.01:0.15; 

x_LE_L = (39.543*abs(z).^3-3.685*(z).^2+0.636*abs(z)+0.7); 

x_TE_L = (-40.74*abs(z).^3+9.666*(z).^2+0.77); 

  

%% leitura de perfil naca0016 

airfoil=load('naca0016.txt');   %NACA0016 

% figure 

% plot(airfoil(:,1),airfoil(:,2)); 

% axis equal 

  

%% plot perfil lateral 

%figure 

% subplot(3,1,1) 

% 

plot(x_L_1,Z_L_up_1,'b',x_L_1,Z_L_down_1,'b',x_L_2,Z_L_up_2,'b',x_L_2,Z_L_down_2,'b',x_L

E_L,z,'r', x_TE_L,z,'r'); 

% xlabel('x(m)') 

% ylabel('z(m)') 

% title('Atum - Perfil Lateral') 

% xlim ([-0.4 1.0]) 

% ylim([-0.2 0.2]) 

% pbaspect([1.4 0.4 1]) 

  

%% perfil superior 

  

profile_top = [Z_L_up_1 Z_L_up_2]; 

for l=1:101 

    profile(l) = profile_top(l); 

end 

  

x_prof = linspace(-0.3, 0.7, length(profile)); 

  

%figure  

subplot(2,1,1) 

plot (x_prof, profile/1.5,'b', x_prof, -profile/1.5,'b') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('y(m)') 

title('Atum - Perfil Superior') 

xlim ([-0.4 0.8]) 

ylim([-0.2 0.2]) 

pbaspect([1.2 0.4 1]) 

  

%% espinha dorsal 

w = 8.390; %frenquecia rads/s 

T = 2*pi/w; %periodo 1 oscilação 
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n_T = 1; %numero de oscilações completas 

n_t = 20; %numero de frames totais por período 

t = linspace(0,n_T*T,n_t*n_T); 

  

lambda = 1.207; % comprimento de onda 

kw = 2*pi/lambda; 

  

c1 = 0.00042; %constante perfil 1 

c2 = -0.108; %constante perfil 2 

  

x = -0.3:0.01:0.7; 

  

for i=1:length(x) 

    for j=1:length(t) 

        a(i,j) = c1*x(i)+c2*x(i)^2; 

        y(i,j) = a(i)*sin(kw*x(i)-w*t(j)); 

        y_1(i,j)  = y(i,j)+ profile(i)/1.5; 

        y_2(i,j)  = y(i,j)- profile(i)/1.5; 

    end 

end 

  

chord_superior = y_1-y_2; %matriz com eixo menor das elipses em todo passo temporal 

  

%% Plot Dinamico 

for s=1:length(t) 

    subplot(2,1,2) 

    plot(x,y_1(:,s),'b',x,y_2(:,s),'b',x,y(:,s)) 

    xlabel('x(m)') 

    ylabel('y = a(x)*sin(kw*x-wt)') 

    title('Atum - Perfil Superior Com Movimento') 

    xlim ([-0.4 0.8]) 

    ylim([-0.2 0.2]) 

    pbaspect([1.2 0.4 1]) 

    pause(0.1) 

end 

%% 

figure 

for i=1:20 

            subplot(4,5,i) 

            plot(x,y_1(:,i),'b',x,y_2(:,i),'b',x,y(:,i)) 

%             xlabel('x(m)') 

%             ylabel('y = a(x)*sin(kw*x-wt)') 

             title('Instante num2str(i)') 

%             xlim ([-0.4 0.8]) 

             ylim([-0.2 0.2]) 

            pbaspect([1.2 0.4 1]) 

end 

 

% ************************************************************************* 

% Universidade de Brasilia 

% Laboratorio de Energia e Ambiente 

% ------------------------------------------------------------------------- 

%    (c) Antonio Augusto Nogueira Espenchitt & Marianela Macias Machuca 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% ************************************************************************* 

clear all 

close all 

clc 

%% elipse unitária 

AR = 1.5; % razão de aspecto 

b_e = 0.5; 

a_e = b_e/1.5; 

y_c = 0;  

z_c = 0; % centro da elipse unitária 

  

np_e = 100; %numero de pontos na elipse 

z_e_up = linspace(-b_e,b_e,np_e); 

z_e_down = linspace(b_e,-b_e,np_e); 

y_e_up = sqrt(a_e^2*(1.0-((z_e_up-z_c).^2)/b_e^2)); % y-coordinates parte superior 

y_e_down = -sqrt(a_e^2*(1.0-((z_e_down-z_c).^2)/b_e^2)); %Down y-coordinates parte 

inferior 

  

y_e = [y_e_up y_e_down(2:np_e)]'; 

z_e = [z_e_up z_e_down(2:np_e)]'; 

  

elipse_unit = [y_e z_e]; % coordenadas elipse unitária 
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%plot(elipse_unit(:,1),elipse_unit(:,2)) 

%axis equal 

  

  

%% General Profile 

np = 25; % numero de pontos no perfil do peixe, seções transversais 

  

x=linspace(-0.3,0.71,np); % coordenadas bico até  incicio da cauda 

  

% criação de perfil lateral inferior e superior 

for i=1:np 

    if x(i)>=-0.3 && x(i)<=0.1 

        Z_up(i) = (0.152*tanh(((6*x(i)))+1.8)); 

        Z_down(i) = - Z_up(i); 

    else 

        Z_up(i) = (0.075-0.076*tanh((7*x(i))-3.15)); 

        Z_down(i) = -Z_up(i); 

    end 

end 

chord_z = Z_up-Z_down;  

chord_z(1) = chord_z(2)/10; 

% figure 

% plot (x,Z_up,x,Z_down) 

% axis equal 

%% elipses 3D 

for i=1:np 

    elipse_plot = elipse_unit*chord_z(i); 

    elipse_plot(:,3) = x(i); %insere coordenada x na terceira coluna 

    elipse_plot = [elipse_plot(:,3)+0.3 elipse_plot(:,1) elipse_plot(:,2)]; 

    plot3(elipse_plot(:,1),elipse_plot(:,2),elipse_plot(:,3),'b') 

    hold on 

    if i<10 

    fileprint=['CAD_tuna' num2str(0) num2str(i)]; 

    igesout(elipse_plot,fileprint); 

     

    else 

    fileprint=['CAD_tuna' num2str(i)]; 

    igesout(elipse_plot,fileprint); 

    end 

     

%     fid = fopen('ellipse_tuna.dat' num2str(i),'w'); 

%     fprintf(fid,'%5d %5d\n',fin(:,:)); 

%     fclose(fid); 

     

%     axis equal 

%     xlabel('X') 

%     ylabel('Y') 

%     zlabel('Z') 

    elipse_hold(:,:,i) = elipse_plot; 

end 

  

%% formato da cauda 

z = linspace(-0.15,0.15,19); 

x_LE = (39.543*abs(z).^3-3.685*(z).^2+0.636*abs(z)+0.7); 

x_TE = (-40.74*abs(z).^3+9.666*(z).^2+0.77); 

  

chord_fin = abs(x_LE-x_TE); 

  

%plot(x_TE,z,x_LE,z); 

  

airfoil = load ('naca0016.txt'); 

  

for i=1:length(z) 

    fin = airfoil*chord_fin(i); 

    fin(:,3) = z(i); 

    fin(:,1) = fin(:,1)+x_LE(i)+0.3; 

    plot3(fin(:,1),fin(:,2),fin(:,3),'r') 

    hold on 

    axis equal 

     

    if i<10 

    fileprint=['CAD_tuna_fin' num2str(0) num2str(i)]; 

    igesout(fin,fileprint); 

    else 

    fileprint=['CAD_tuna_fin' num2str(i)]; 

    igesout(fin,fileprint); 

    end 
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end 

xlabel('x(m)') 

ylabel('y(m)') 

zlabel('z(m)') 

title('Curvas de Geometria Base - Tuna') 

ylim([-0.8 0.8]) 

 

% ************************************************************************* 

% Universidade de Brasilia 

% Laboratorio de Energia e Ambiente 

% ------------------------------------------------------------------------- 

%    (c) Antonio Augusto Nogueira Espenchitt 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% ************************************************************************* 

clear all 

close all 

clc 

%% elipse unitária 

AR = 1.5; % razão de aspecto 

b_e = 0.5; 

a_e = b_e/1.5; 

y_c = 0;  

z_c = 0; % centro da elipse unitária 

  

np_e = 100; %numero de pontos na elipse 

z_e_up = linspace(-b_e,b_e,np_e); 

z_e_down = linspace(b_e,-b_e,np_e); 

y_e_up = sqrt(a_e^2*(1.0-((z_e_up-z_c).^2)/b_e^2)); % y-coordinates parte superior 

y_e_down = -sqrt(a_e^2*(1.0-((z_e_down-z_c).^2)/b_e^2)); %Down y-coordinates parte 

inferior 

  

y_e = [y_e_up y_e_down(2:np_e)]'; 

z_e = [z_e_up z_e_down(2:np_e)]'; 

  

elipse_unit = [y_e z_e]; % coordenadas elipse unitária 

  

plot(elipse_unit(:,1),elipse_unit(:,2)) 

axis equal 

  

%% General Profile 

L = 1.066; % comprimento do peixe até cauda 

  

np = 25; % numero de pontos no perfil do peixe 

  

x=linspace(-0.3,0.71,np); % coordenadas bico até  incicio da cauda 

  

  

% criação de perfil lateral inferior e superior 

for i=1:np 

    if x(i)>=-0.3 && x(i)<=0.1 

        Z_up(i) = (0.152*tanh(((6*x(i)))+1.8)); 

        Z_down(i) = - Z_up(i); 

    else 

        Z_up(i) = (0.075-0.076*tanh((7*x(i))-3.15)); 

        Z_down(i) = -Z_up(i); 

    end 

end 

chord_z = Z_up-Z_down;  

chord_z(1) = chord_z(2)/10; 

  

figure 

plot (x,Z_up,x,Z_down) 

axis equal 

  

%% plot 3d peixe sem cauda 

figure 

for i=1:np 

    elipse_plot = elipse_unit*chord_z(i); 

    elipse_plot(:,3) = x(i); %insere coordenada x na terceira coluna 

    elipse_plot = [elipse_plot(:,3)+0.3 elipse_plot(:,1) elipse_plot(:,2)]; 

     

    plot3(elipse_plot(:,1),elipse_plot(:,2),elipse_plot(:,3),'b') 

    hold on 

    axis equal 

    xlabel('X') 

    ylabel('Y') 

    zlabel('Z') 
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    %pause(0.05) 

    elipse_hold(:,:,i) = elipse_plot; 

end 

%% 

figure 

for i=1:np 

    plot3(elipse_hold(:,1,i),elipse_hold(:,2,i),elipse_hold(:,3,i),'r') 

    hold on 

    axis equal 

    xlabel('X') 

    ylabel('Y') 

    zlabel('Z') 

    pause(0.05) 

end 

%% cauda do peixe, naca 0016 

z = -0.15:0.01:0.15; 

x_LE = (39.543*abs(z).^3-3.685*(z).^2+0.636*abs(z)+0.7); 

x_TE = (-40.74*abs(z).^3+9.666*(z).^2+0.77); 

  

chord_fin = abs(x_LE-x_TE); 

  

%plot(x_TE_L,z,x_LE_L,z); 

  

airfoil = load ('naca0016.txt'); 

figure 

for i=1:length(z) 

    fin = airfoil*chord_fin(i); 

    fin(:,3) = z(i); 

    fin(:,1) = fin(:,1)+x_LE(i)+0.3; 

    plot3(fin(:,1),fin(:,2),fin(:,3),'b') 

    hold on 

    axis equal 

end 

  

%% espinha dorsal 

w = 8.390; %frenquecia rads/s 

T = 2*pi/w; %periodo 1 oscilação 

n_T = 1; %numero de oscilações completas 

n_t = 20; %numero de frames totais por período 

t = linspace(0,n_T*T,n_t*n_T); 

  

lambda = 1.207; % comprimento de onda 

kw = 2*pi/lambda; 

  

c1 = 0.00042; %constante perfil 1 

c2 = -0.108; %constante perfil 2 

  

for i=1:length(x-1) 

    for j=1:length(t) 

        a(i,j) = c1*x(i)+c2*x(i)^2; 

        y(i,j) = a(i)*sin(kw*x(i)-w*t(j)); 

    end 

end 

y = y'; 

  

%% Plot Dinamico 

figure 

for s=1:length(t) 

   

    for i=1:np 

        %elipse_hold = [elipse_hold(:,1,i) elipse_hold(:,2,i)+y(s,i) 

elipse_hold(:,3,i)]; 

         

        plot3(elipse_hold(:,1,i),elipse_hold(:,2,i)+y(s,i),elipse_hold(:,3,i),'b') 

         

        xlabel('X') 

        ylabel('Y') 

        zlabel('Z') 

        title('Tuna Motion vs. Time') 

        xlim ([-0.4 0.8]) 

        ylim ([-0.15 0.15]) 

        zlim ([-0.2 0.2]) 

        pbaspect([1.2 0.3 0.4]) 

        hold on 

  

        elipse_time(:,:,i,s) = 

[elipse_hold(:,1,i),elipse_hold(:,2,i)+y(s,i),elipse_hold(:,3,i)]; 
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        elipse_CAD = [elipse_hold(:,1,i) elipse_hold(:,2,i)+y(s,i)+5 

elipse_hold(:,3,i)]; 

         

        if s<10 && i<10 

        %fileprint=['CAD_tuna_time' num2str(0) num2str(s) num2str(0) num2str(i)]; 

        %igesout(elipse_CAD,fileprint); 

  

        else if s<10 && i>=10 

        %fileprint=['CAD_tuna_time' num2str(0) num2str(s) num2str(i)]; 

        %igesout(elipse_CAD,fileprint); 

  

        else if s>=10 && i<10 

        %fileprint=['CAD_tuna_time' num2str(s) num2str(0) num2str(i)]; 

        %igesout(elipse_CAD,fileprint); 

  

  

        else  

        %fileprint=['CAD_tuna_time' num2str(s) num2str(i)]; 

        %igesout(elipse_CAD,fileprint); 

        end 

        end 

        end 

    end         

     pause(0.000001) 

     clf 

end 

  

%% Dinamico Final 

for u=1:length(t) 

    for k=1:np 

    plot3(elipse_time(:,1,k,u),elipse_time(:,2,k,u),elipse_time(:,3,k,u),'b') 

    hold on 

    axis equal 

    end 

    pause(0.000001) 

    clf 

end 

  

%% Coordenadas Espinha dorsal 3D 

  

twist = zeros(1,length(x)); 

for i=1:length(t) 

    y_backbone(:,1,i) = x+0.3; 

    y_backbone(:,2,i) = y(i,:); 

    y_backbone(:,3,i) = twist; 

%     plot3(y_backbone(:,1,i),y_backbone(:,2,i),y_backbone(:,3,i)) 

%     axis equal 

%     pause(0.0005) 

%     fileprint=['CAD_backbone' num2str(i)]; 

%     igesout(y_backbone,fileprint); 

end 

 

% ************************************************************************* 

% Universidade de Brasilia 

% Laboratorio de Energia e Ambiente 

% ------------------------------------------------------------------------- 

%    (c) Antonio Augusto Nogueira Espenchitt 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% ************************************************************************* 

clear all 

close all 

clc 

  

w = 8.390; %frenquecia rads/s 

T = 2*pi/w; %periodo 1 oscilação 

n_T = 1; %numero de oscilações completas 

n_t = 20; %numero de frames por período 

t = linspace(0,n_T*T,n_t*n_T); 

lambda = 1.207; 

  

x_p = 0.7; 

  

k_w = 2*pi/lambda; 

  

alpha_deg = 17.77; 

alpha_rad = deg2rad(alpha_deg); 
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phi_deg = 97.7; 

phi_rad = deg2rad(phi_deg); 

  

for i=1:length(t) 

    theta_rad(i) = alpha_rad*sin(k_w*x_p-w*t(i)-phi_rad); 

    theta_deg(i) = rad2deg(theta_rad(i)); 

end 

 

 

 

 

 


