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I. Aplicar as ferramentas de simulação computacional para caracterizar o 

comportamento de sedimentos dentro de um fluído  criando um ambiente 
virtual que simula um canal contendo sedimento no ponto amostral na Baia 
de São Marcos (MA/Brazil);  
 
 

II. Analisar a influência da interação do sedimento na eficiência da turbina 
hidrodinâmica. 
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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 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 da UFMA. 
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Este projeto está inserido no contexto do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais –INEOF: 
 

 UFMA – Federal University of Maranhão  
 UFRJ - Federal University of Rio de Janeiro 
 UFSC - Federal University of  Santa Catarina  
 UNIFEI – Federal University of  Itajubá 
 UFPA - Federal University of  Pará 
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Apoio Financeiro  
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Bay of São Marcos – Maranhão - Brazil 
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Modelos Teóricos 
O modelo Euler-Lagrange (EL): 
O método EL permite estudar as características de fluído com partículas em 
movimento (ou suspensas). As partículas se deslocam em todas as direções, 
gerando fortes gradientes de velocidade 𝑣( 𝑟 , 𝑡) originando flutuações da 
velocidade 𝑉 𝑟  nos pontos do fluxo (1). 
 
 
A modelagem de partículas na multifase 
Na abordagem da MPM, cada partícula é assumida no domínio computacional  e 
abrange várias células computacionais.  
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𝑉 𝑟 , 𝑡 = 𝑉(𝑟) + 𝑣( 𝑟 , 𝑡) (1) 



 
A cada intervalo de tempo,  a equação da trajetória (1) do sedimento é calculada 
integrando o equilíbrio de força de partículas em movimento no fluído: 
 
 
 
 
Em (2) têm-se termos de força de arrasto das partículas em relação a velocidade, 
força gravitacional e forças adicionais de acordo com o sistema envolvido, que 
neste caso, é o gradiente de pressão. 
 
 
 

 

Methodology 

13/11/2017 9 

𝑑𝑣𝑖
𝑝

𝑑𝑡 = 𝐹𝐷(𝑣 − 𝑣 )𝑖
𝑝

+
𝑔𝑖(𝜌𝑝 − 𝜌 

𝜌
+

𝐹𝑖
𝜌𝑝

 (2) 



Modelo de Simulação Numérica de Escoamentos Turbulentos via Equações de 
Medias de Reynolds (RANS) 

 
O modelo RANS e uma modelagem matemática importante para analisar o 
comportamento das partículas apos passarem por uma turbulência. Determinar 
em que áreas haverá deposição das partículas e quantas delas permanecerão 
seguindo dentro do fluxo e possui informações das tensões turbulentas que 
mostra os efeitos das flutuações turbulentas de pressão e velocidades (3).  
Onde possui  média temporal (ou média de Reynolds). O lado esquerdo desta 
equação representa a taxa de variação de quantidade de movimento devido à 
instabilidade média e à convecção média no escoamento 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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Potencial Energético da Turbina Hidrocinética 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 a seguinte equação: 
 
 
 
Na equação (4) fornece o potencial energético (𝑃𝐻) em Watts, a área da zona de 
impacto da turbina (A), as velocidades do fluido com as partículas (𝑣 ), o 
rendimento nominal de uma turbina hidrocinética ( 𝜂 ), o coeficiente de potência 
(𝐶𝑃 ), e a densidade do fluxo ( 𝜌 ).  
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𝑃𝐻 𝑊 = 𝜂𝐶𝑃

1

2
𝜌𝐴𝑣3                         (4) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 01. Fluxograma adotado para análises no Fluent (ANSYS) 

Methodology 

13/11/2017 12 



O Modelo da Turbina 
A turbina hidrocinética GORLOV (THG) é 
uma turbina marítima desenvolvida a 
partir do design da turbina Darrieus, 
alterando-a para terem hidrofólios 
helicoidais. 
As Vantangens  
• Capacidade de operar em canais com 

profundidades e larguras muito 
diferentes; 

• Maior eficiência e estabilidade em 
altas rotações. 

As Desvantagens 
• As eficiências tipicamente inferiores 

às turbinas de fluxo axial. 
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Fig.02-A geometria da Turbina Gorlov  no 
ANSYS 
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Simulações Feitas no ANSYS de acordo com os Modelos Teóricos do CFD 

Fig.02- Trajetórias do movimento das 
partículas no fluido ( Modelo Euler-

Lagrange) 

Fig.03-Escoamento Turbulento (Modelo 
RANS) 



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 I.  

Experimental results 
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TABELA I 
CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE 

SEDIMENTOS NO FLUIDO   



Entre 20% a 35 % de concentração de sedimentos, os contornos de velocidades 
perturbativas dos sedimentos vão se espalhando na zona de impacto (Fig. 8) e 
estes contornos se tornam cada vez mais intensos à medida que vai aumentando 
a concentração de 40% a 60% (Fig. 9). 
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Fig. 8. Contornos de velocidades perturbativas 
distribuídas na zona de impacto (20% a 35%). 

Fig.  9. Contornos de velocidades perturbativas 
distribuídas na zona de impacto (40% a 60 %). 



 
Na faixa entre 70% a 100% (Fig. 10), 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 da 
turbina. 
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Fig. 10. Região de choque de com alta 
concentração de partículas sedimentares  



 

A densidade do fluxo de sedimentos na água influência o potencial 

energético do sistema fluidodinâmico; 

 

Devido a esta influência, o rendimento da turbina se torna sensível à 

concentração de sedimento no processo de interação fluido-sólido; 

 

Inicialmente, na simulação no Fluent, a zona de impacto possuía 

rendimento hidráulico de 95% com a taxa de porcentagem de 

concentração de areia de 0% e em seguida foi acrescentando as 

faixas de concentrações de areias de acordo com a Tabela I.  

 

 

 

Discussion 

13/11/2017 18 



Na Fig. 11, observa-se que o valor do rendimento hidráulico vai 

decaindo com o aumento da porcentagem de concentração 
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Fig.  11. A influência da porcentagem de concentração de sedimentos 
na eficiência hidráulica 



 
 Em virtude do decaimento do rendimento, o potencial energético da turbina 

também decresce com aumento de sedimento na água; 
 

  O fato de  o rendimento decrescer de acordo com a porcentagem de 
concentração de sedimento, não indica pontos negativos de incluir uma 
turbina hidrocinética na Baia de São Marcos.  
 

 Razão: os  sedimentos são maioritariamente finos: baixa concentração. 
 

 Os resultados foram satisfatórios visando um  potencial energético adequado 
naquela região.  
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