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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA A DETERMINAÇÃO DA PERDA 

DE CARGA DEVIDO À BIOINCRUSTAÇÃO MARINHA: 

ESTUDO DE CASO EM UM CONDUTO FORÇADO  

 

 

Jonathas Braga Baker 1; Luana Alves do Carmo 2; Vinicius Carvalho Teles 3; Philip Von 

Pritzelwitz 4; Paulo Henrique Vieira Magalhães 3; Ana Letícia Pilz de Castro 5. 

RESUMO – A performance de embarcações marítimas é influenciada – entre outras causas – pela 

fixação de cracas: crustáceos marinhos sésseis. O descaso com o controle desta microfauna 

incrustante redunda em efeitos negativos, como perdas energéticas devido ao aumento de atrito, 

defeitos em equipamentos e a contaminação de produtos. Desta forma, é usual a realização 

periódica da limpeza do casco das embarcações, a fim de preservá-lo e diminuir seu consumo de 

combustível. Diante do exposto, este estudo buscou avaliar a perda de carga em um conduto 

forçado causada pela bioincrustação marinha em placas submersas na Baía de Guanabara utilizando 

o pacote numérico ANSYS CFX. Foram ensaiados dois níveis de incrustação e um grupo controle. 

Devido ao grande número de detalhes geométricos encontrados nas placas reais, as incrustações 

foram simplificadas para cilindros chanfrados, de forma que possuam o mesmo Índice de 

Bioincrustação. Os resultados mostraram que o substituto geométrico das cracas se comporta de 

maneira comparável às cracas reais, e que a gravidade da bioincrustação se correlaciona 

positivamente com a queda de pressão. 

 

ABSTRACT – The performance of maritime vessels is influenced – among other causes – by the 

attachment of barnacles: sessile marine crustaceans. Neglect to control this incrusting microfauna 

imparts negative effects, such as energy losses due to increased friction, defects in equipment, and 

product contamination. Thus, it is usual to periodically clean the hull of vessels, to preserve it and 

reduce the vessel’s fuel consumption. In view of the above, this study seeks to evaluate the head 

loss caused in a pipe by the biofouling of plates submerged in Baía da Guanabara using the ANSYS 

CFX numerical package. Two biofouling grades and a control group were experimented. Due to the 

many geometric details found in the biofouled plates, the incrustations were simplified to chamfered 

cylinders, such that the substitutes have the same Bioincrustation Index. The results showed that the 

geometric substitute for the real barnacles perform in a comparable way to real biofouling, and that 

the intensity of the biofouling is positively correlated with the head loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

O transporte marítimo viabiliza a movimentação de grandes volumes de cargas com baixo 

custo e conta com uma grande abrangência territorial, visto que o planeta Terra conta com cerca de 

70% da sua área superficial coberta por mares. 

As cracas são crustáceos sésseis de substratos duros. Segundo Davis et al. (1989), algumas 

espécies possuem ampla distribuição geográfica, grande tolerância ambiental e têm sido 

consideradas como espécies exóticas e invasoras por todos os continentes. A incrustação das cracas 

em navios também tem sido frequentemente reportada como uma das principais dificuldades em 

diminuir o arrasto hidrodinâmico em embarcações (KIM et al., 2009). 

De acordo com Vrouwenvelder et al. (2010), a capacidade de incrustar, combinada com a 

dispersão larval planctônica na maioria das espécies, comumente via água de lastro, fornece às 

cracas ferramentas adaptativas para invadir e incrustar em diversos ambientes. A capacidade de 

adesão das cracas, tanto química quanto física, dificulta a manutenção das embarcações e, por isso, 

tem gerado altos custos, incluindo limpeza do casco dos navios em docas secas e por equipes de 

mergulhadores.  

A bioincrustação altera a geometria do casco, o que altera as características dinâmicas das 

embarcações, notadamente aumentando a resistência à propulsão. Isto é relevante, pois os custos 

financeiros e operacionais da embarcação estão relacionados ao consumo do combustível, 

influenciado diretamente pelo arrasto do navio (MENASHA, 1952). Portanto, soluções que 

reduzam o impacto causado pela bioincrustação em cascos são valorizadas para operadoras navais.  

Duas abordagens comuns para o controle da bioincrustação são tintas anti-incrustantes e 

limpeza periódica do casco. Também existe como tecnologia emergente o uso de robôs para 

limpeza de casco, potencialmente capazes de operações de limpeza durante o uso normal da 

embarcação, e o uso de excitadores ultrassom no casco para prevenir a bioincrustação. 

De acordo com Gavira (2003), a simulação computacional tem se tornado relevante como 

ferramenta de “aquisição de conhecimento”. Isto é, com o estudo de sistemas progressivamente 

complexos, a simulação de componentes individuais ou mesmo subsistemas, deixa de capturar 

comportamentos importantes do sistema completo; e dada a complexidade em se simular sistemas 

fisicamente extensos –que é o caso da embarcação– a simulação numérica é suficiente para 

aplicações em que o comportamento dinâmico dos componentes é conhecido, mas não o do sistema 

como um todo. Este fato é particularmente relevante para a mecânica dos fluidos, em que as 
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equações e condições de contorno que regem o escoamento são conhecidas, mas não o escoamento 

em si. 

Neste artigo, o objetivo é determinar através de modelagem computacional a perda de carga em 

um conduto forçado devido à bioincrustação marinha. Isso é realizado pela implementação de um 

gêmeo digital que captura o comportamento de uma bancada de arrasto física. O fluxo de trabalho 

utilizado envolve a digitalização da geometria das cracas nas placas mergulhadas na Baia de 

Guanabara, por fotogrametria, como exposto por Lisboa (2020). Uma simplificação dessa geometria 

também é proposta, para reduzir o poder computacional necessário para realizar a simulação. Ela 

utiliza o Índice de Bioincrustação, também proposto por Lisboa (2020), como métrica de qualidade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Com a geometria das cracas, dois caminhos foram propostos: primeiro, um em que a geometria 

é fabricada em resina e ensaiada em uma bancada física, e um segundo, em que a geometria é 

utilizada diretamente em uma simulação computacional. Embora ambos tenham sido explorados 

pelos autores, este artigo cobre apenas a segunda proposta, da simulação computacional. 

Para a simulação são necessárias a geometria do problema, malha de cálculo com os elementos, 

física a ser considerada, propriedades do contínuo assumidas e as condições de contorno. Existem 

diversos pacotes numéricos capazes de realizar estes requisitos. Neste estudo, foi utilizado o 

software ANSYS Workbench 2021 R2, que contém o solucionador CFX para mecânica dos fluidos. 

 

2.1. A Bancada Numérica 

Foi feito um modelo 3D que aproxima o volume interno da tubulação da bancada física. Por 

conveniência, o software ANSYS SpaceClaim 2021 R2 foi utilizado, por simplificar a posterior 

geração da malha de cálculo. 

A Figura 1 mostra uma vista lateral do volume criado. Nesta figura, o canto inferior esquerdo, 

com a tubulação vertical, é a entrada de água do sistema. Na bancada física, uma bomba é 

posicionada logo antes deste tubo vertical. Na parte inferior ao centro, está localizada a descarga de 

água do sistema físico original, em um tanque mantido a pressão ambiente. Disso também são 

obtidas as condições de contorno para a admissão e escape do fluido, discutidos em detalhe na 

seção 2.4. 

Na Figura 1 também está destacada a seção de ensaio, que possui seção quadrada com 8 cm 

de lado e 105 cm de comprimento, ao contrário das demais seções da bancada, circulares. As três 
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pequenas derivações são pontos de montagem de instrumentos. Na bancada física, a partir da 

admissão de água, estariam montados os sensores de pressão, temperatura e velocidade. Mas como 

este estudo é apenas numérico, os valores calculados nestes pontos não são de interesse. 

 

Figura 1 – Modelo 3D da bancada experimental. 

 

2.2. As Placas Incrustadas 

Como descrito por Lisboa (2020), algumas placas metálicas com diferentes pinturas navais 

foram deixadas para incrustar na Baia de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro; após sua coleta, 

foi realizado um levantamento da geometria das cracas por fotogrametria. As Figuras 2 e 3 mostram 

algumas geometrias capturadas pelo método da fotogrametria. Estas geometrias são utilizadas como 

substitutas de cracas reais neste estudo, com “poucas” e “muitas” cracas, respectivamente. 

Um critério de avaliação da gravidade da incrustação, também mostrado por Lisboa (2020), é 

o Índice de Bioincrustação (IB). Este índice varia de 0, indicando nenhuma incrustação, até infinito. 

A forma matemática do IB pode ser vista na Equação 1, onde 𝑛 é o número de áreas amostradas, 𝐴𝑖 

é a área incrustada em uma determinada 𝐴𝑎, área amostral, e 𝐸𝑖 é a altura da incrustação na área 

amostral. 

𝐼𝐵 =
1

𝑛
∙ ∑

𝐴𝑖

𝐴𝑎
∙ 𝐸𝑖

𝑛

𝑖

1 

𝐼𝐵 =
1

𝐴
∫ 𝐸𝑖 𝑑𝐴 2 

 

No limite em que a 𝐴𝑎, área amostral, é infinitesimal, a soma pode ser representada por uma 

integral da altura das incrustações ao longo da superfície incrustada, na forma da Equação 2, onde 𝐴 

Entrada de fluxo 

Descarga de fluxo 
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é a área incrustada. E no caso particular em que as incrustações podem ser muito bem discernidas, 

como na Figura 2, a escolha das áreas amostrais pode ser congruente com as próprias cracas. 

Também é possível considerar que as regiões sem cracas da Figura 2 possuem 𝐸𝑖 ≈ 0, ou seja, 

altura desprezível, e com a escolha judiciosa de cilindros chanfrados com forma aproximada às 

cracas capturadas por fotogrametria, é possível gerar uma placa incrustada artificial, como visto na 

Figura 4, que possui IB idêntico à placa real da Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo da placa representando pouca incrustação. 

 

Figura 3 – Modelo da placa representando a placa muito incrustada. 

 

Figura 4 – Modelo proposto para simplificação da geometria original das placas com pouca 

incrustação, mantendo o Índice de Bioincrustação. 
 

Esta simplificação derivada do Índice de Bioincrustação permite a geração de geometrias 

substancialmente mais compactas para a simulação numérica, transformando superfícies de 

centenas de megabytes em sólidos com dezenas de kilobytes. Um potencial desenvolvimento desta 

simplificação seriam robôs de limpeza automática, que se beneficiariam de simplificações 
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geométricas para identificação e classificação automática das regiões mais incrustadas do casco da 

embarcação real. 

Por fim, trens de cracas com sete instâncias dos sólidos foram criados e utilizados como 

ferramenta para remover volume da seção de ensaio, completando o volume de fluido do ensaio. 

2.3. A Malha de Cálculo 

A discretização do domínio é o que permite o uso da Média de Reynolds das Equações de 

Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations – RANS). Métodos numéricos perdem 

informação entre os pontos de cálculo, entretanto, o aumento indiscriminado destes não é capaz de 

garantir por si resultados fiáveis; equações de contorno que modelem a turbulência são 

fundamentais para melhorar a precisão dos resultados. Neste caso, o modelo de turbulência adotado 

foi o 𝑘 − 𝜀, suficiente para análises de contínuos com baixa compressibilidade, que é o caso da 

água. A discretização do espaço foi feita com elementos tetraédricos de 5 mm na seção de teste e 10 

mm no restante do volume, com inflação automática em regiões de ângulos agudos, e a análise foi 

feita em regime permanente. A Figura 5 mostra um detalhe da malha com “muitas cracas”, e a 

Tabela 1 mostra estatísticas de qualidade das malhas geradas. 

 

 

Figura 5 – Malha gerada para o caso com “muitas cracas”. 
 

 

 

Tabela 1 – Estatísticas de qualidade para as malhas geradas pelo ANSYS Meshing. 

 

Bancada digital Nós Elementos 

Sem incrustações 92.111 440.213 

Pouco incrustada 95.838 448.520 

Muito incrustada 389.241 2.075.203 
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2.4. Condições de contorno 

Três condições de contorno precisam ser consideradas para a configuração do caso: a entrada 

de água, a saída de água e as demais superfícies, assumidas como paredes. A entrada é a única 

seção que sofre variação em suas propriedades, tanto a saída quanto as paredes permanecem com 

suas propriedades inalteradas entre as diferentes condições de entrada. Não foram usadas condições 

de simetria neste estudo. 

As paredes, que incluem as geometrias das cracas, foram modeladas como paredes 

hidraulicamente lisas, e sem escorregamento. Já a saída de água foi modelada como pressão estática 

média constante, igual a 1 bar em toda sua seção circular. Já a condição de contorno da entrada de 

água do sistema foi definida como pressão estática com intensidade de turbulência de 5%. Os 

valores da pressão estática assumidos na admissão variaram entre 1,2 e 2,0 bar com incrementos de 

0,2 bar. Estas pressões de entrada redundam em velocidades de admissão dentro da faixa de 0 m/s, 

no caso de 1 bar na admissão, até cerca de 8 m/s no caso da admissão a 2 bar. 

Estas condições de contorno foram escolhidas de forma a melhor capturar a dinâmica da 

bancada real e permitir uma eventual comparação entre os resultados. Além disso, o domínio foi 

inicializado com velocidade nula em toda a sua extensão. O fluido escolhido foi água pura a 25 ºC, 

da tabela de referência do próprio CFX. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 6, 7 e 8 mostram a forma da distribuição de pressão com admissão a 2 bar para os 

casos de “nenhuma craca”, “poucas cracas” e “muitas cracas”, respectivamente. 

 

 

Figura 6 – Pressão ao longo do plano médio para o caso “sem cracas”, com pressão de admissão 

estática média de 2 bar. A água escoa para o lado esquerdo da figura. 
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As pressões absolutas são pouco relevantes pois o modelo computacional ainda precisa de 

validação e verificação, mas a forma da distribuição de pressão ao longo da seção de teste é de 

interesse pois indica se a malha possui resolução suficiente e se existem vórtices turbulentos. No 

caso da Figura 6, sem cracas, uma observação esperada é que as superfícies isobáricas são 

aproximadamente transversais à seção de teste. Também é possível observar que a adição de poucas 

cracas, na Figura 7, reduz a velocidade próximo às cracas, deformando as superfícies isobáricas na 

mesma direção do fluxo. Entretanto, a adição de muitas cracas, na Figura 8, cria estruturas vorticais 

claras, pois uma linha de fluxo qualquer nas vizinhanças das cracas não varia sua pressão 

monotonicamente. 

 

 

Figura 7 – Pressão ao longo do plano médio para o caso “poucas cracas”, com pressão de admissão 

estática média de 2 bar. A água escoa para o lado esquerdo da figura. 

 

 

Figura 8 – Pressão ao longo do plano médio para o caso “muitas cracas”, com pressão de admissão 

estática média de 2 bar. A água escoa para o lado esquerdo da figura. 
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Repare que na Figura 8, próximo às cracas, a média da pressão cai ao longo do escoamento, 

mas oscila em torno deste decaimento. Estas oscilações são as estruturas vorticais causadas pelas 

incrustações. A Figura 7, com poucas cracas, não possui tais estruturas de forma tão visível. Isso 

indica que a adição das cracas alterou o Número de Reynolds efetivo no local, pois com velocidades 

semelhantes de escoamento, a adição das cracas tornou o escoamento mais turbulento. 

Outro resultado interessante é a queda calculada de pressão estática entre a entrada e a saída da 

seção de teste, contrastando com a variação de pressão ao longo da bancada completa, que é uma 

condição de contorno. As diferenças de pressão calculadas podem ser observadas na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Diferença de pressão entre a entrada e a saída da seção de ensaio. 

 

Como esperado, a queda de pressão na seção de teste aumenta com a pressão na admissão. Mas 

é interessante perceber a sensibilidade da queda de pressão à incrustação: não apenas a perda de 

carga é maior com mais cracas, mas a gravidade da bioincrustação se correlaciona positivamente 

com a variação da queda de pressão, evidenciado pelo termo da rampa na regressão linear. 

Um estudo que mostra esta sensibilidade é o desenvolvido por Resende (2007), de escoamentos 

em tubulações infestadas por mexilhão dourado (Limnoperna fortunei). Nele, é visto que a 

bioincrustação comanda variações significativas na perda de carga, que chega a ser de 1,5 e 4,0 
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vezes àquelas obtidas nos tubos sem infestação (para o cenário de infestação na densidade de 0,5 

indivíduo/cm²) e de 10 a 90 vezes superiores àquelas obtidas nos tubos sem infestação (para o 

cenário de infestação na densidade de 1,0 indivíduo/cm²). 

Outro estudo relevante é o apresentado por Rico (2018), que avaliou a perda de carga em uma 

voluta de turbina Francis, também com incrustação de L. fortunei. O autor mostrou que existe uma 

correlação entre a coluna de água a montante da voluta da turbina e a perda de carga, de forma que 

maiores pressões de admissão implicam em maiores fatores de perda de carga. 

 

4. CONCLUSÕES 

Como proposto, a perda de carga causada pela bioincrustação foi obtida de um modelo 

computacional, e os resultados obtidos são comparáveis aos encontrados na literatura. 

O estudo mostrou resultados favoráveis à técnica de simplificação de geometria de cracas reais 

por substitutos geométricos, com resultados comparáveis aos de estudos com premissas 

semelhantes, assim o ganho computacional causado pela simplificação pode justificar a menor 

precisão, se a aplicação não requerer grande acurácia.  

Mesmo com os resultados iniciais bastantes promissores, os trabalhos futuros deverão avaliar 

questões como a sensibilidade do arrasto ao arranjo das cracas nas placas incrustadas, dado que 

diferentes arranjos podem ter o mesmo Índice de Bioincrustação (IB), ou ainda, se as representações 

por cilindros chanfrados apresentam resultado superior a outras geometrias, como troncos de cone 

ou cones, visto que o IB nada fala sobre a forma das incrustações. 
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