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RESUMO – Muitos problemas em recursos hídricos envolvem fenômenos da dinâmica dos 

fluidos que não possuem soluções analíticas de fácil solução. Simulações numéricas usando CFD 

apresentam soluções aproximadas bem satisfatórias. É uma técnica cada vez mais difundida nas 

empresas de engenharia e meios acadêmicos, pois permitem resultados detalhados de parâmetros em 

qualquer ponto do espaço e tempo. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a eficiência de uma estação 

de bombeamento de um canal de drenagem urbano em Recife através de uma modelagem 

hidrodinâmica tridimensional usando CFD. Os resultados mostram que o reservatório possui regiões 

de recirculação de água e um volume útil baixo de operação. 

ABSTRACT– Many problems in water resources involve phenomena of fluid dynamics that do not 

have analytical solutions that are easy to solve. Numerical simulations using CFDs present very 

satisfactory approximate solutions. It is a technique increasingly used in engineering companies and 

academic circles, as it allows detailed results of parameters at any point in space and time. This article 

aims to evaluate the efficiency of an urban open channel pumping station in Recife through three-

dimensional hydrodynamic modeling using CFD. The results show that the reservoir has regions of 

water recirculation and a low useful volume of operation. 
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INTRODUÇÃO 

A importância do manejo de águas pluviais urbana principalmente dos canais e rios que 

compõem o sistema de drenagem está sendo mais valorizada pela população das grandes cidades na 

medida em que se acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundações, 

deslizamentos e perda de rios e lagos.  A obstrução de canais artificiais e naturais por lixo além de 

degradar o ambiente urbano, vem aumentando a frequência das inundações e alagamentos, 

ocasionando prejuízos materiais e humanos. 

O entendimento mais detalhado ao que se refere aos fenômenos que envolvem a mecânica dos 

fluidos dos escoamentos em canais é um passo importantíssimo na elaboração de projetos que visem 

uma melhor eficiência dos escoamentos superficiais. Essa compreensão mais refinada dos estudos 

vem sendo possível com a ajuda dos avanços da engenharia computacional nos processadores 

computacionais dos últimos anos que vêm possibilitando o avanço da modelagem numérica de 

escoamentos com configurações geométricas complexas. A técnica de CFD se tornou uma parte 

fundamental no projeto e análise de produtos e processos de muitas empresas, devido a sua habilidade 

de predizer o desempenho destes equipamentos e processos antes mesmo de serem produzidos ou 

implementados e ao baixo custo envolvido na simulação. (DIAS, 2009). No mercado são encontrados 

diversos softwares de análise numérica para fluidodinâmica computacional – CFD. 

A equação de Navier-Stokes é uma equação diferencial parcial não linear de segunda ordem 

que caracteriza os movimentos dos fluidos nas três dimensões e no tempo. Essa equação é a mais 

famosa na literatura pois descreve melhor o comportamento dinâmico dos escoamentos mais 

complexos e tridimensionais em rios e canais, porém ainda não possui solução analítica. As soluções 

numéricas exigem um enorme esforço computacional de modo a obter todas as características 

associadas à transferência de quantidade de movimento, da conservação de massa e do perfil da linha 

de energia. 

 

OBJETIVO 

O principal objetivo desse trabalho é realizar uma modelagem hidrodinâmica tridimensional 

usando a ferramenta de CFD na estação de bombeamento, no trecho do leito norte, do Canal Derby-

Tacaruna. 
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METODOLOGIA 

a.) Equações  

As leis básicas que regem a fenômenos da mecânica dos fluidos e os escoamentos livre são: o 

princípio conservação da massa, o princípio da conservação da quantidade de movimento e a equação 

de Navier-Stokes.  

 A conservação de massa é um princípio fundamental que estabelece que a relação entre as 

formulações de sistema e de volume de controle permanece constante. Essa equação na forma 

diferencial é a mostrada abaixo. O primeiro termo representa a taxa de variação da massa e o segundo 

termo representa a taxa liquida de massa. Note que a soma dos termos igual a zero, essa equação é 

também conhecida como equação da continuidade.  

(1) 

 Onde: x, y, z = são as variáveis dimensionais nas direções dos eixos; µ, ν, w = são as 

componentes vetoriais da velocidade; ρ = massa especifica do fluido; t = tempo. 

 Aplicando o operador vetorial ∇ temos que a equação da conservação de massa passa a ser 

descrita como: 

(2) 

 Onde: �⃗�  = vetor velocidade; ρ = massa especifica do fluido; t = tempo. 

Agora aplicando a segunda Lei de Newton para o mesmo sistema a equação estabelece que a 

força total atuando sobre o volume leva a taxa de variação da quantidade de movimento dentro do 

volume. A forma diferencial da conservação da quantidade de movimento para as três dimensões é 

apresentada abaixo. Essas equações são válidas para qualquer partícula fluida dos meios contínuos. 
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 Onde: x, y, z = são as variáveis dimensionais nas direções dos eixos; µ, ν, w = são as 

componentes vetoriais da velocidade; ρ = massa especifica do fluido; g = aceleração da gravidade; 𝜎 

= tensão normal; 𝜏 = tensão de cisalhamento; t = tempo. 

 Para simulação de escoamentos mais complexos e tridimensionais em rios e canais é utilizada 

a equação de Navier-Stokes. São equações diferenciais que descrevem o escoamento de fluidos e que 

permitem determinar os campos de velocidade e de pressão. Claude-Louis Navier e George Gabriel 

Stokes desenvolverem um conjunto de equações baseados nos princípios de conservação da massa, 

da quantidade de movimento e da energia. Abaixo é apresentada a equação. 

(6) 

 Onde:  ρ = massa específica do fluido; µ = viscosidade dinâmica do fluido; v = velocidade de 

fluido; t = tempo; p = pressão; f = força externa. 

 Até o momento não existe solução analítica da equação de Navier-Stokes, portanto é 

necessário reescrevê-la em forma algébrica e resolvê-la por meio de algum método de discretização. 

Os métodos de discretização mais difundidos são o método das diferenças finitas, o método dos 

elementos finitos e o método dos volumes finitos, sendo este último o mais utilizado em CFD. Com 

esses métodos, troca-se o domínio contínuo por um domínio discreto, onde um conjunto de volumes 

de controle é utilizado para representar o domínio original. 

b.) Computational Fluid Dynamics – CFD 

Dinâmica dos fluidos computacional (em inglês: Computational Fluid Dynamics - CFD) pode 

ser descrito como o processo de simulação numérica que descreve todo o processo físico e/ou químico 

que caracterizam o escoamento. Foi desenvolvida com base na famosa equação de Navier-Stokes, 

sendo ela acoplada a uma equação não linear parcial diferencial, que descreve o escoamento de 

entrada e saída e um volume de controle. As principais características dos escoamentos capazes de 

serem simuladas são: transferência de calor, transferência de massa, mudança de fase, reações 

químicas, aspectos mecânicos, tensões e deslocamento de sólidos imersos ou circundantes. 

 As principais vantagens do uso do CFD são: Permitem decisões facilitadas em sistemas 

caracterizados por elevado número de variáveis; Permitem número maior de simulações e mais 

rapidamente produzíveis; Reduzem os custos de experimentação em laboratórios com equipamentos, 

modelos físicos e redução de tempo; Permitem que os parâmetros característicos do objeto de estudo 

sejam facilmente variados em uma larga faixa, conduzindo um estudo mais completo e simplificando 

𝜌  
𝜕𝑣
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a otimização; Fornecem informações mais detalhadas dos parâmetros que muitas vezes não podem 

ser obtidas através de medidas; Permitem a investigação de situações de risco que não podem ser 

reproduzidas ou criadas em laboratório. 

 No presente trabalho será utilizado as licenças do software Fluent do ANSYS que é ferramenta 

com foco exclusivo nas soluções de CFD, essa ferramenta permite realizar diferentes análises dos 

fenômenos que envolvem a mecânica dos fluidos. O software é bastante difundido no mercado e no 

meio acadêmico com diversos estudos de aplicação na engenharia como também estudos de avaliação 

do próprio software. 

c.) Estudo de caso 

 A cidade de Recife, situado na confluência de vários rios com baixa altitude relativa ao nível 

do mar, possui extensa rede de canais com cerca de 100 quilômetros que atravessam o seu território 

em várias direções e exigem um cuidado muito especial da população e da administração pública. 

Mantém-los fluindo para assegurar uma drenagem perene sem o risco de obstruções danosas à saúde 

e prejudiciais ao tráfego é uma tarefa complexa que exige muito trabalho e um eficiente e detalhado 

planejamento, segundo a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB. A cidade possui 

registrados quase 100 canais que vazam para as cinco bacias de concentração, desses se destaca o 

canal Derby-Tacaruna que possui uma extensão 5,28 km.  

 Segundo a EMLURB o Canal Derby-Tacaruna possui duas comportas que foram construídas 

para evitar o transbordamento nas imediações do Parque Amorim, facilitando o trânsito na Avenida 

Agamenon Magalhães, que é um dos mais estratégicos corredores de tráfego da capital. As duas 

comportas funcionam, portanto para o controle do escoamento das águas. Uma foi instalada no leito 

sul do Canal Derby-Tacaruna, em frente ao Hospital Português e o outra no eixo Norte, em frente ao 

Shopping Tacaruna. Estas vão evitar o transbordamento nas imediações do Parque Amorim, cena 

comum para os recifenses em dias de maré alta e garantir a perenidade da lâmina das águas. As 

comportas de ferro têm três metros de altura e descem ao nível do canal. Toda vez que a maré for 

atingir 2,20m, as comportas serão fechadas, evitando que as águas avancem pelo canal. 

 No trecho norte do Canal Derby-Tacaruna há uma estação de bombeamento composta de três 

conjuntos motor-bomba do tipo VUPX 0601 60 HZ com diâmetro de sucção de 800mm apresentando 

um rendimento máximo de 77% para uma vazão de 4.850 m³/h e altura manométrica de 3,5 m.c.a. 

(ver Figura 02)  
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d.) Etapas do software 

 A modelagem computacional é comumente dividida em três etapas: pré-processamento, 

processamento e pós-processamento. 

 - Pré-processamento 

 1. Geometria 

 Nessa etapa cria-se a geometria sólida da região de estudo, ou seja, define-se o domínio e os 

locais das faces de contorno. Para tanto é necessário o conhecimento dos fenômenos envolvidos de 

forma que as faces do contorno sejam adequadas para que os resultados obtidos para os escoamentos 

sejam representativos. A geometria foi criada em 3D no software AutoCAD 2017. A estação de 

bombeamento do canal criado tem aproximadamente 9,45 m de comprimento, 4,95 m de largura e 

2,56 m de profundidade. 

 2. Malha 

 Nessa etapa será definido o grau de refinamento da malha através dos tipos de elementos, 

dimensões e quantidade elementos. Quanto maior o refinamento maior será a precisão dos resultados. 

Gerar a malha é realizar uma divisão do domínio computacional em subdomínios. Existem vários 

tipos elementos tridimensionais disponíveis no modulo do Mesh. Para o estudo de caso foi utilizado 

elementos tetraédricos pois possuem as vantagens de adaptar-se melhor às geometrias complexas e 

mais fácil de atingir melhor qualidade. Foram utilizados diversos tamanhos de malhas até que os 

resultados calculados convergissem obtendo assim o refinamento ideal e resultados satisfatórios. A 

malha que apresentou uma boa precisão nos resultados e uma economia computacional possui seus 

elementos com dimensões 0,05 m e um total de 1.663.971 elementos tetraédricos. A Figura 01 mostra 

a quantidade de elementos necessários para atingir a convergência. 

 

Figura 01 – Convergência de malha 
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 - Processamento 

 1. Setup e Solution 

 São divididas em duas partes: o Setup e o Solution. São nessas etapas que serão definidas os 

tipos de materiais empregados, tipos de fluidos, quantidade de fases dos fluidos, os regimes de 

escoamentos, os modelos de turbulência mais adequados, as condições contorno tais como entrada, 

saída e paredes do domínio. Todos os dados relevantes das condições iniciais para representação fiel 

do fenômeno são inseridos neste passo. 

 As condições de contorno da estação de bombeamento foram determinadas conforme 

apresentas na Figura 03 abaixo: 

 
Figura 02 – Geometria da estação de bombeamento. 

 

 
Figura 03 – Condições de contorno 

 No Fluent está disponível o modelo multifásico Euler-Euler denominado de Modelo de 

Volume de fluido (VOF). Esse modelo usa uma técnica de rastreamento de superfície aplicada a uma 

malha Euleriana fixa. Ele é projetado para dois ou mais fluidos imiscíveis, onde a posição entre os 

fluidos é de interesse. No modelo VOF, um único conjunto de equações de momento é compartilhado 

pelos fluidos, e a fração de volume de cada um dos fluidos em cada célula computacional é rastreada 

em todo o domínio. As aplicações do modelo VOF incluem escoamento em superfícies livres e 

escoamento por ruptura de barragem 

 No presente trabalho foi aplicado um modelo VOF em regime de escoamento transiente 

multifásico gás-líquido composto de ar e água. 

 O programa Fluent é composto por alguns modelos de turbulência afim de melhor representar 

os fenômenos físicos envolvido no estudo. O Modelo k – ε (Padrão) é um modelo completo mais 

simples de turbulência. É um modelo de duas equações que permitem a solução das equações de 

transporte separadas. Esse modelo é bastante utilizado em diversos problemas práticos na engenharia 
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e demostram-se um modelo prático, econômico e de precisão razoável para uma ampla gama de fluxos 

turbulentos. É um modelo semi-empírico e a derivação das equações do modelo baseia-se em 

considerações fenomenológicas e empirismo. O modelo permite descrever os efeitos das propriedades 

da turbulência no transporte por meio das equações de transporte para k (energia cinética turbulenta) 

e ε (taxa de dissipação da energia cinética turbulenta). Nesse modelo o escoamento é totalmente 

turbulento e os efeitos de viscosidade molecular são desprezíveis, portanto, só é válido então para 

escoamentos completamente turbulentos (MARTINS, 2006). 

 Souza Filho et al. (2014) avaliou o modelo de turbulência k-ε numa simulação de escoamento 

hidrodinâmica tridimensional em canais. O resultado do estudo mostrou que o modelo hidrodinâmico 

k-ε demonstrou ser adequado para as simulações em canais retangulares. O algoritmo SIMPLE 

mostrou um excelente desempenho como preditor determinístico do fluxo turbulento. 

 Magalhães et al. (2007) mostrou que o modelo k-e juntamente com uma malha mais refinada 

foi a configuração que apresentou a melhor concordância com o experimento de simulação de 

escoamento em um canal de contração e expansão brusca. 

  - Pós-processamento 

 A terceira e última etapa do processo permite a análise e visualização dos resultados como: 

distribuição de velocidade, distribuição de pressões, volumes e valores de tensões ou qualquer outro 

tipo de variável de análise. 

 

RESULTADOS 

 O reservatório da estação de bombeamento fica disposto do lado esquerdo do canal urbano de 

drenagem no sentido do escoamento e possui um volume total de 63,10 m³, sendo seu volume útil de 

55,43 m³. A cota de operação do reservatório varia de 0,86 m a 2,30 m. 

 Na simulação foi observado regiões de recirculação água nas proximidades da tubulação de 

sucção antes de atingir os níveis mínimos de operação do reservatório. Portanto o reservatório 

apresenta um baixo aproveitamento de volume obrigando o desligamento das bombas ao atingir a 

cota de água de 1,19 m a partir do fundo do poço de sucção o que corresponde ao 85,6 % do volume 

útil. 

 A análise do comportamento hidráulico foi realizada através das distribuições espaciais das 

velocidades. Na entrada do reservatório a velocidade média variou de 0,18 a 0,62 m/s. As maiores 

velocidades estão localizadas próximas das entradas dos compartimentos de sucção com valores 
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máximos encontrados de 3,15 m/s. Na Figura 04 são apresentadas essas regiões de vetores de 

velocidades elevados. Em todos os compartimentos de sucção foi observado zonas de recirculação de 

água e o aumento dessas zonas com o rebaixamento do nível de água. Essas regiões são mais evidentes 

no terceiro compartimento de sucção (Outlet_3), Figuras 05 a 07, onde são mostrados os vetores de 

velocidades e a evolução das zonas de recirculação em função do tempo. Observou-se também que 

as linhas de correntes do compartimento do Oulet_01 cruzam com os compartimentos do Outlet_2 e 

Outlet_3. 

 
Figura 04 – Tempo 11,5 s 

 
Figura 05 – Tempo = 2,0 s 

 
Figura 06 – Tempo = 6,5 s Figura 07 – Tempo = 11 s 
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CONCLUSÃO 

 A simulação numérica tridimensional utilizando os modelos de CFD do ANSYS Fluent 

apresentou resultados bem satisfatórios. O comportamento hidrodinâmico foi bem capturado pelo 

modelo com boa precisão. O reservatório da estação de bombeamento do canal de drenagem urbano 

apresentou um volume de operação abaixo do necessário. As dimensões do poço de sucção estão 

subdimensionadas apresentando velocidades altas na entrada dos três compartimentos do poço de 

sucção e zonas de recirculação de água. 
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