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Abstract-- Researches conducted in the northern coast of 

Brazil reported significant potential indicators of tidal energy 

(tides and tidal currents) especially at the coast of the states of 

Amapá, Pará and Maranhão. Those regions are characterized by 

the strong influence of large rivers, especially of the Amazon 

river, with an enormous volume of sediments. The performance of 

a submerged hydrokinetic turbine considering a marine 

environment with high sediment content is yet unknown. In this 

paper, the study of the impact of the sedimentation level on the 

performance of hydrokinetic turbines in oceanic estuaries is 

presented. Studies and simulations were performed using the 

ANSYS platform. As case study, a site located in the Bay of São 

Marcos (State of Maranhão) was considered. The data of ocean 

currents was collected in March of 2017 and used to elaborate a 

mathematical model to analyze the behavior of a marine 

hydrokinetic turbine in environments with high sediment content. 

Results of performance of the turbine are reported, including 

sensitivity analysis in relation to sediment concentration and 

ocean depth as well. 

 
Index Terms— Marine technology, Renewable energy sources, 

Turbines, Wave power, Navier-Stokes equations. 

I.  INTRODUÇÃO 

S fontes renováveis de energia provavelmente terão uma 

participação cada vez mais relevante na matriz energética 

global durante as próximas décadas. As fontes de energias 

oceânicas vêm sendo estudadas e difundidas, principalmente 

na Europa e na Ásia nas últimas quatro décadas, desde a 

implantação da usina maremotriz de La Rance na França 

[1][2]. A geração de energia utilizando  
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turbina hidrocinética surgiu como uma alternativa sustentável, 

com um gerador é capaz de transformar a energia cinética dos  

rios, correntes marinhas ou até mesmo energia de marés em 

energia elétrica, sem interromper o curso natural da água. Seu 

uso na geração de energia elétrica é amplamente aplicável, 

inclusive no Brasil. As pesquisas sobre as correntes marítimas 

e fenômenos naturais de sedimentação não são aprofundados 

para complementação de estudos relacionados à 

implementação de micro central maremotrizes[3] e o 

transporte de sedimentos dependente do tempo é de interesse 

considerável para este campo de pesquisa. O fenômeno de 

transporte de sedimentação é provocado por precipitações 

moderadas, mas permanentes, ou por precipitações bastantes 

intensas concentradas no tempo, correspondentes a um excesso 

de sedimentação. A forma como o fluxo de sedimentação se 

processa nos fenômenos do efeito maré que não se encontra 

bem definido, principalmente devido às zonas de interação do 

escoamento que é mais lento devido a alta concentração de 

sedimentos e nos leitos de cheia com o escoamento mais 

rápido. E o excesso desta concentração de sedimentos poderá 

causar impactos nas turbinas hidrocinéticas gerando um efeito 

retrocessivo na potência hidráulica na turbina [4]. Embora haja 

modelos personalizados para os cálculos da dinâmica dos 

fluxos de fluidos e teorias sofisticadas para os estudos de 

transporte de sedimentos [5], porém a análise da potência 

hidráulica da turbina hidrocinética nesses parâmetros ainda 

estão sendo pesquisadas [6]. A necessidade da utilização de 

recursos computacionais, especialmente para a modelagem 

multidimensional a aplicação e desenvolvimento de modelos 

numérico-dinâmicos para turbinas hidrocinética é de 

importância considerável e o campo de estudo da 

Fluidodinâmica Computacional (CFD) [7] é uma ferramenta 

útil na pesquisa de sedimentação.  

 No presente trabalho estudam-se as velocidades e 

trajetórias das partículas sedimentares em função das suas 

escalas de dimensão para pesquisas de impacto do nível de 

sedimentação no desempenho da potência hidráulica de uma 

turbina hidrocinética nos estuários oceânicos no simulador 

fluidodinâmico do ANSYS: Fluent. Como estudo de caso são 

considerados os dados de um ponto selecionado das estações 
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amostrais de concentração de sedimentos na Baia de São 

Marcos que foram coletados em colaboração com o 

Laboratório de Hidrodinâmica Costeira, Estuarina e de Águas 

Interiores (LHiCEAI) da UFMA. Estes dados são necessários 

para o pré-processamento da modelagem matemática e 

geométrica para criação do ambiente computacional para 

simular um fluxo de sedimento num fluído e determinar as 

variáveis envolvidas no seu comportamento, teórico, mas 

economicamente e com resultados próximos com a realidade. 

II.  PROCEDIMENTOS E MÉTODOS  

i. Modelos matemáticos e físicos 

 

Para simular uma turbina hidrocinética num ambiente com 

alto teor de concentração de sedimentos, o processo de entrada 

de dados do problema de escoamento e rastreamento de fluxo 

de sedimentos na plataforma CFD, ANSYS, inicialmente 

foram adotados os modelos analíticos para o campo de estudo 

do ponto de concentração de sedimentos: Modelagem de 

partículas no fluxo multifásico, método de Euler-Lagrange e 

modelo de Simulação Numérica de Escoamentos Turbulentos 

via Equações Reynolds Averaged Navier Stokes ( RANS). 

 

Método Euler-Lagrange (EL): Este método permite estudar as 

características de fluído com partículas suspensas ou 

movimento de conjunto de partículas no espaço considerado, 

identificando as partículas não coesivas (não interativa, sem 

formação de flocos). O método preocupa-se com o que 

acontece em dado instante t  nos vários pontos de certo espaço 

preenchido por um fluído. Definido um ponto por seu vetor 

posição r , a velocidade das partículas que passam, no 

decorrer do tempo, por determinado ponto será expressa por: 

 

     ,V V r t                  (1) 

As partículas se deslocam em todas as direções de um modo 

desordenado e caótico, gerando fortes gradientes de 

velocidade com formação de redemoinhos intensos, que giram 

e perambulam pelo fluido [8]. As passagens das partículas 

sedimentares originam flutuações da velocidade nos diferentes 

pontos da corrente de marés [9].  As flutuações da velocidade 

podem ser descritas em função   do vetor velocidade média, 

 V r , função do vetor posição r , e pelas componentes 

variáveis (flutuações) segundo os três eixos de coordenadas 

retangulares. Em um dado instante t , o vetor velocidade no 

ponto  1 2 3, ,r x x x  será dado por (2): 

           , ( ) ( , )V r t V r v r t         (2) 

 

Onde ( , )v r t  é o vetor flutuação de velocidade que pode ser 

decomposto em suas componentes (3): 

 

       1 1 2 2 3 3( , ) ( , ) ( , ) ( , )v r t v x t v x t v x t          (3) 

 

O intervalo de tempo t, é fisicamente, um período de tempo 

suficientemente longo para ter um valor representativo como 

média estatística. Para o estudo do aproveitamento de energia 

das marés, as flutuações podem-se referir os períodos que vão 

de alguns minutos a uma hora num determinado registro no 

tempo do fenômeno em estudo. 

 

 Modelagem de partículas no fluxo multifásico (MPM): Para 

tratar os pontos de Concentração de Sedimentos o processo de 

sedimentação de partículas (sólido) num fluido é analisado por 

multifase bidimensional [10]. A modelagem multifásica 

consiste em fluxo simultâneo de materiais com estados ou 

fases (isto é, gás, líquido ou sólido) ou propriedades químicas 

diferentes nas fases iguais (sistema líquido-líquido) ou 

diferentes (sistema sólido-líquido). A fase primária foi 

considerada água e a fases secundarias são especificadas com 

sedimento. Para o composto sedimento têm-se três fases: areia 

grossa (AG), areia média (AM) e areia fina (AF). Foi 

preparado o ambiente virtual no ANSYS Fluent de forma que 

pudesse rastrear-se a trajetória (ou velocidade) média das 

nuvens de partículas (sedimento). A cada intervalo de tempo, a 

trajetória do sedimento (4) é calculada integrando o equilíbrio 

de forca de partículas em movimento no fluido: 

 

  
( )

( )
i pp p i

i D i

p

g F
dv dt F v v

 

 


          (4) 

Para  1,2...i n  partículas no dentro do fluido. 

Na (4) têm-se termos de força de arrasto ( DF ) das partículas 

em relação à velocidade do fluido ( v ), as velocidades das 

partículas de sedimentos ( p
iv ), força gravitacional ( g ) em 

relação à massa específica das partículas ( p ), forças 

adicionais de acordo com o sistema envolvido, que neste caso, 

e o gradiente de pressão ( iF ). Para calcular a velocidade dos 

sedimentos: 
2

(( ) / )g
18

p

i p c

d
v k         (5) 

 Equação (5) possui informações do diâmetro das partículas 

( d ), aceleração gravitacional ( g ) e a viscosidade cinemática 

( ck ).  

Na Tabela I apresentam-se as concentrações dos sólidos totais 

em suspensão (S.T.S) e as concentrações dos sólidos totais de 

fundo (S.T.F) da amostra coletada no ponto P04 da Baia de 

São Marcos (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1.  Localização das estações amostrais na Baia de São Marcos 
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De acordo os métodos fluidodinâmicos de E.L e M.P.M 

calcularam-se as velocidades dos sedimentos em função da sua 

dimensão e concentração. Os dados estão disponíveis na 

Tabela II. A Tabela III possuem resultados para programação 

do fluído e dos sólidos no ANSYS.  
 

TABELA I 

CONCENTRAÇÃO DOS SÓLIDOS TOTAIS  
(TSS, STF) 

 
 

TABELA II 

VELOCIDADES DOS SEDIMENTOS DE ACORDO COM SUA DIMENSÃO E 

CONCENTRAÇÃO

 
 

TABELA III 

DADOS DE INTERAÇÃO FLUIDO-SÓLIDO 

 

 
 

Modelo de Escoamentos Turbulentos via Reynolds Averaged 

Navier Stokes (RANS): Para um escoamento incompressível de 

fluídos newtonianos, a aplicação da decomposição de 

Reynolds às equações de Navier-Stokes permite obter as 

equações de conservação envolvendo as velocidades médias 

no tempo como variáveis dependentes, usualmente designadas 

por equações RANS [11]. O modelo RANS é uma modelagem 

matemática importante para analisar o comportamento das 

partículas após passarem por uma turbulência e determinar em 

que se haverá deposição de partículas e as suas trajetórias 

dentro do fluxo e possui informações das tensões turbulentas 

que mostra os efeitos das variações turbulentas de pressão e 

velocidades: 

 
1

i i i
j i i j

j j j

V V Vp
V f p v v

t x x x x
  
      

                 

   (7) 

 

Na expressão (7) o traço   acima significa média temporal 

(ou média de Reynolds). O lado esquerdo desta equação 

representa a taxa de variação de quantidade de movimento 

devido à instabilidade média no escoamento e à convecção 

média do escoamento. Esta mudança é equilibrada pelo tempo 

médio da sua força de massa  1f , pela tensão isotrópica ( p ) 

que é a pressão média no tempo, pelas tensões devidas à 

viscosidade (  i i jV x x    ) e pelas tensões (
i jv v ) 

devidas ao campo de velocidade que gera os vórtices e as 

variações de gradiente de pressão [12]. 

 

ii. Princípios adotados para modelagem computacional 

fluidodinâmica (CFD). 

 A entrada de dados de sedimentação da Tabela I para cria 

um ambiente virtual marinho para incluir modelo de rotor e 

pás de turbina hidrocinética hipotética no software ANSYS 

,seguiu-se as etapas de atividades do usuário do CFD no pré-

processamento: definição da geometria da região de interesse 

(domínio computacional), geração da malha que na subdivisão 

do domínio gera subdomínios menores, seleção dos fenômenos 

físicos e químicos que precisam ser modelados; definição das 

propriedades dos fluidos; definição das propriedades dos 

materiais no interior dos fluidos , especificação das condições 

iniciais e de fronteira adequadas ao problema e ao domínio 

definido [13].  

O software utilizado para a construção da malha foi o 

pacote ICEM (ANSYS), como pode ser visto na Fig. 2, para a 

construção da geometria do ambiente marinho. Para a 

construção da malha utilizou-se artifícios para torná-la ao 

máximo ortogonal no encontro com o objeto de confronto, 

com a finalidade de permitir cálculos mais precisos e seguros. 

A malha construída é estruturada, do tipo multibloco, isto é, 

para construí-la foi necessária sua separação em quatro 

domínios: inlet (parte esquerda para entrada das velocidades 

do fluido e dos sedimentos), botton (parte inferior onde ficam 

sólidos totais do fundo do mar), top (parte superior para a 

pressão atmosférica) e outlet (dados de saída da variação de 

pressão na parte direita do domínio). Utilizando o conceito dos 

códigos CFD, foi dividida a geometria do ambiente virtual em 

elementos ou células e, em seguida, foi resolvida uma equação 

para cada célula. Utilizou-se a equação RANS (7) que 

modelou um escoamento de faixa entre nível inferior e 

superior de turbulência. Para análise de S.F.T e S.T.S foram 

feitas configurações de sedimentação no Fluent, uma malha 

geométrica retangular com camada intermediária e inferior do 

mar formada por areia de dimensões e concentrações 

diferentes para inclusão do rotor e das pás de uma turbina 

hidrocinética (Fig. 2). 

 

 
Fig.  2. Malha gerada para o ambiente marinho 

 

Com as informações das Tabelas II-III, foi gerada no Fluent 

(ANSYS) a Fig. 3 com um ambiente com água (camada azul) e 

uma camada inferior de mistura de três tipos de areia (AF, AM 

e AG).  

A Fig.  4 e Fig.  5 representam o resultado da simulação as 

linhas espectrais dos rastreamentos dos sedimentos na água. 
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As simulações mostram os rastros dos sedimentos nas faixas 

de espectro verde (AF), amarelo (AM) e o vermelho (AG) 

representando a fase secundaria e a água (fase primaria, o 

espectro azul).  

 

 
Fig.  3. Camada azul (água) e camada inferior de areia no Fluent. 

 

Esta simulação mostra que AG não acompanha a trajetória do 

fluido (Fig. 5), a AM está na fase intermediaria e AF segue o 

fluxo do fluido (Fig. 4). À medida que a fração de volume de 

sólidos aumenta o arrasto das partículas sedimentares [14].  

O modelo M.P.M e a equação de estado RANS são 

aplicáveis à modelagem do arrasto de partículas em nuvem e o 

modelo Euler-Lagrange serviu para analisar o fluxo de fase 

diluída, cuja fração de volume da fase secundária total é 

significativamente menor do que a da fase primária. 

 
Fig.  4. Trajetória Inicial do fluxo mássico no Fluent.  

 

 
Fig.  5. Trajetória final do fluxo mássico no Fluent. 

 

 

iii. Caracterização inicial do modelo hipotético do rotor e 

das pás de uma turbina hidrocinética 

 

A turbina hidrocinética é uma máquina de fluxo que 

aproveita energia cinética contida em correntes marítimas em 

energia mecânica e logo em energia elétrica [15]. 

Não serão tratadas aqui todas as análises ou caracterização 

das partes que compõem as máquinas de fluxo (sua carcaça e 

suas outras peças hidráulicas), mas a intenção de caracterizar 

os elementos construtivos fundamentais para uma pesquisa 

inicial para o estudo da interação máquina e fluido, nos quais 

acontecem fenômenos fluidodinâmicos essenciais para 

funcionamento da máquina: rotor e as pás (Fig. 6). O rotor 

onde acontece a transformação de energia mecânica e é 

constituído por certos números de pás giratórias que dividem o 

espaço ocupado por canais, por onde circula o fluido de 

trabalho.  

 
Fig.  6. Geometria do rotor e pás feitas no ANSYS. 

  

As pás e o rotor serão modelados (Fig. 7) de tal forma que não 

haja na sua parte inicial, qualquer choque do fluido por 

mudança brusca de direções. Muitas vezes é preferível ter um 

rotor eficaz, mas não muito grande, pois o custo aumenta com 

o tamanho do rotor. O perfil das pás foi baseado de acordo 

com os perfis aerodinâmicos padrão da NACA (National 

Advisory Commitee for Aeronautics) [16] que foram 

desenvolvidos para aplicações aeroespaciais, com dados de 

coeficientes de arraste e sustentação obtidos em laboratório. O 

perfil foi construído de acordo o perfil da NACA 419 como 

pode ser visto na Fig.  8. 

 

 

 
Fig.  7. Modelagem estrutural e construção da malha do rotor e das pás 
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Fig.  8. A modelagem estrutural da pá 

  

As equações adotadas para análise do rotor são: 

 

 

 

A área útil do rotor, 

 2 2

4

e iD D
A 


         (7) 

 

 

A solidez do rotor, 

     cnúmerode pás l

r





       (9) 

 

A velocidade meridional,  

 2 2

4
m

e i

Q
v

D D



        (10) 

 

Velocidade tangencial no diâmetro externo e interno, 

 

        
et m ev R D   e    

it m iv R D          (11) 

Os ângulos do escoamento do fluxo na direção tangencial no 

diâmetro interno e externo, 

arctan

2i

m
i

i
t

v

v
v



 
 

  


 
 

   e  arctan

2e

m
e

e
t

v

v
v



 
 

  


 
 

  (12) 

 

A velocidade relativa do escoamento no diâmetro interno do 

rotor, 

sin

m
i

i

v
V


          (13) 

 

As velocidades absolutas na direção tangencial no diâmetro 

externo e interno, 

        

e

e

t

Y
v

v


     e   

i

i

t

Y
v

v


       (14) 

 

A velocidade de ponta da pá em razão da velocidade do fluido,  

 

60

nD

v


           (15) 

 

E a força do fluxo atuante nas pás 

 

  31.3 10
4

i e e iL L D D
F h

  
   

 

     (16) 

 

 

A Tabela IV mostra os valores dos parâmetros hidráulicos e as 

variáveis envolvidas no processo CFD. 

 
TABELA IV 

VARIÁVEIS ENVOLVIDAS PARA DADOS DE ENTRADA NO FLUENT    

 

III.  RESULTADOS 

Com as formulações das modelagens teóricas do CFD, 

foram feitas as configurações computacionais para o estudo 

das partes de uma turbina hidrocinética de maior contato com 

as partículas sedimentares chamadas zonas de impacto. As 

zonas de impacto é dívida em duas regiões: a região da 

interface do estator com rotor e a região do perfil (Fig.  9). Na 

região do perfil fica a superfície da pá onde possui maior 

sensibilidade de interação de choque com o fluxo de 

sedimentos. A configuração de condição de limite com uma 

parte rotativa (setas rotacionais na Fig. 10) e a parte 

estacionária do perfil. 

 
Fig.  9. Zonas de impacto: Interface e o perfil 
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 Fig.  10. A Interface (cinza) rotativa e perfil (verde) estacionário  

 

A zona de impacto foi inserida num determinado ponto fixo 

(referência de 12 metros em relação à região botton 

representando o fundo do mar) numa malha geométrica 

retangular (Fig. 4 e Fig. 5) com camada inferior, intermediária 

e superior possuindo três fases secundárias de areia (AG, AM 

e AF) e uma fase primária (água) no Fluent. Para este caso, 

foram colocadas as UDF (User Defined Function) que é uma 

função ou conjunto de funções programadas pelo usuário em 

linguagem C [17] e conectadas no Fluent. Na UDF têm os 

comandos para executar uma ampla variedade de operações 

com informações das velocidades da água e também as 

informações dos parâmetros hidráulicos nos três domínios 

computacionais principais (inlet, botton e outlet). As 

simulações foram realizadas de acordo com o diagrama de 

blocos do usuário no Fluent Solver, a Fig. 11. 

 

 
 

Fig.  11. Fluxograma adotado para análises no Fluent 

 

 Na Fig. 12 vemos o gráfico com certos valores de 

velocidade das partículas sedimentares em choque com as 

zonas de impacto. Esta interação criou um vórtice que gera 

uma diferença no gradiente de pressão na malha que leva ao 

movimento do sedimento. O movimento de sedimento é 

dividido em duas fases: uma fase acelerada e outra fase 

desacelerada. A velocidade de sedimento aumenta 

rapidamente e atinge o valor máximo de 0.814 m/s em 0,235 m 

e depois do contato com perfil começa a perder velocidade.  

Após a interação com a zona de impacto, o sedimento percorre 

uma distância de 1,6 m e em seguida a sua velocidade vai se 

aproximando ao zero e surgindo uma deposição de 

sedimentos. 

 
Fig.  12. Velocidade dos sedimentos após o contato com a zona de impacto 

 

Os choques entre as zonas de impacto e as partículas 

sedimentares faz surgir picos de altíssima pressão (na média de 

50 a 250 MPa), que se propaga pela superfície de contato 

(mais precisamente na região do perfil) e diminuindo 

gradativamente de intensidade. 

Para análise de sensibilidade a porcentagem de quantidade 

de partículas sedimentares no fluxo foi variada em passos de 

10%, como pode ser visto na Tabela V. Entre 20% a 35 % de 

concentração de sedimentos, os contornos de velocidades 

perturbativas dos sedimentos vão se espalhando na zona de 

impacto (Fig. 13) e aumentando nas proximidades do contorno 

da superfície do perfil da pá (Fig. 14). Estes contornos se 

tornam cada vez mais intensos à medida que vai aumentando a 

concentração de 40% a 60% (Fig. 15). 

 
TABELA V 

CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS NO FLUIDO   
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Fig.  13. Contornos de velocidades perturbativas distribuídas na 

zona de impacto (20% a 35%). 

 

 

 
Fig.  14. As linhas coloridas demonstram a fadiga sofrida na pá pela 

alta concentração de areia. 

 

 

 

 
Fig.  15. Contornos de velocidades perturbativas distribuídas na zona 

de impacto (40% a 60 %). 

 

Na faixa entre 70% a 100% (Fig. 16), as zonas de impacto 

são atingidas por golpes altamente concentrados e repetidos, 

causando fadiga. Se aumentar mais a concentração de 

sedimentos poderá causar desagregação do material das zonas 

de impacto. 

 

 
 

Fig. 16. Região de choque de com alta concentração de partículas 

sedimentares  

 

 

i. Potencial Energético da zona de impacto e rendimento 

hidráulico em relação à concentração de 

sedimento 

 

Para análise do potencial energético hidrocinético da zona 

de impacto no ambiente de fluido com sedimentos, usaram-se 

as seguintes equações: 

31
[ ]

2
H PP W C Av       (17) 

 

1
1

mar

mar

mar
s

s

C














 
      

      (18) 

 

A equação (17) fornece o potencial energético ( HP ) em Watts, 

considerando a área da zona de impacto ( A ), as velocidades 

( v ), o rendimento nominal de uma turbina hidrocinética ( ), 

o coeficiente de potência ( PC ), e a densidade do fluxo (  ). A 

densidade dada pela equação (18) é baseada na relação da 

densidade do mar ( mar ), do sedimento composto por areia 

fina, média e grossa ( s ) e a concentração de sedimentos 

 sC . O coeficiente de potência é a razão entre a potência 

extraída da turbina pela potência total do fluxo das correntes 

de água. Para entrada de informações no Fluent, o valor 

numérico do coeficiente de potência utilizado foi baseado no 

modelo deduzido por Betz [17] com limite teórico na faixa de 

0.593.  

Na equação (17), a densidade do fluxo de sedimentos na 

água influência o potencial energético do sistema 

fluidodinâmico e devido a esta influência, o rendimento é 

inversamente proporcional à concentração de sedimento no 

processo de interação fluido-sólido; portanto a equação do 

rendimento hidráulico é: 
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31
(%) 100

2
H PP C Av 



 
  

 
   (19) 

 

Inicialmente, na simulação no Fluent [18], a zona de 

impacto possuía rendimento hidráulico de 97% com a taxa de 

porcentagem de concentração de areia de 0% e em seguida foi 

acrescentando as faixas de concentrações de areias (Tabela V). 

No final do processo, o rendimento hidráulico possui o valor 

de 73,5% em relação a 100% do valor tabelado da 

concentração de sedimentos. Na Fig. 17, observa-se que o 

valor do rendimento hidráulico vai decaindo com o aumento 

da porcentagem de concentração de sedimento [19].  

 

     
Fig.  17. A influência da porcentagem de concentração de sedimentos na          

eficiência hidráulica 
 

Os potenciais hidrocinético (17) estão relacionados com a 

velocidade total do fluxo, da área de maior contato, ou seja, do 

perfil da pá (Tabela IV) e os resultados dos rendimentos 

hidráulicos. Para entrada de dados no Fluent, velocidade total 

baseia-se: 

 p
mar iT vv v         (18) 

 

Na (18) possui as velocidades das correntes marítimas 

(Tabela III) e de sedimento (5). Com estas seguintes 

descrições acima obtiveram os resultados dos potenciais 

hidrocinético (foi feita uma transformação de unidade, 

W kW ) e em seguida plotou-se um gráfico em relação às 

soluções do potencial com os resultados do rendimento 

hidráulico e na faixa de concentração de 70%  de sedimentos, 

como pode ser visto na Fig. 18, com ponto de recessão 

( 60%  e 1.8HP kW ), o ponto baixa ( 75%  e 

2.2HP kW ), no ponto intermediário ( 80%  e 

2.4HP kW ) e no ponto ótimo ( 89.9%  e 

2.59HP kW ). 

IV.  CONCLUSÃO 

Para análise da eficiência hidráulica da região da interface e 

do perfil de uma turbina hidrocinética, foi-se feita a 

modelagem fluidodinâmica no Fluent em função da velocidade 

da água com concentração de sedimento composto por areia 

fina, média e grossa. O contato entre as zonas de impacto e as 

partículas sedimentares se torna cada vez mais intensos à 

medida que vai aumentando a concentração, pois os choques 

de velocidades perturbativas dos sedimentos vão se distribuído 

nas proximidades na região da pá, causando fadiga na estrutura 

e decréscimos no rendimento hidráulico.  

 

 
Fig.  18. A potência hidrocinética versus rendimento em função a taxa de 

concentração de 70% de sedimentos no fluido.  

 

Em virtude do decaimento do rendimento, o potencial 

energético da turbina também decresce com aumento de 

sedimento na água, com uma produção mínima de 1.8 kW na 

faixa do rendimento hidráulico de 60% e uma máxima de 2.59  

kW com rendimento de 89.9% em função de 70% de 

concentração de sedimentos . O fato de que o rendimento 

decrescer de acordo com a faixa de porcentagem de 

concentração de sedimento, como pode ser visto na Fig.  17, 

não indica pontos negativos de incluir uma turbina 

hidrocinética na Baia de São Marcos. Os resultados foram 

satisfatórios visando uma produção ótima de potencial 

energético naquela região.  
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