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RESUMO 

 

O acesso à energia elétrica de qualidade, sustentável e seguro no Brasil ainda é 

incipiente para parte da população. A geração de energia de forma descentralizada e 

a baixo custo são opções para a solução desse problema. Uma boa opção é a energia 

hidrelétrica de baixa queda e baixo custo de implantação, uma vez que este é um 

recurso não intermitente, barato e de alta disponibilidade. Por isso, foi considerado o 

uso de uma turbina hídrica de operação em baixa queda e baixo custo, com uso de 

uma hélice de popa de barco como turbina para uma queda de 1,5 m e um tubo pluvial 

de PVC de 228,6 mm. Através de simulações realizadas em um modelo numérico 

computacional através do método SHP (Smoothed Particle Hydrodynamics), foi 

determinada a vazão de 30 L/s e velocidade angular de 100 rpm, com eficiência de 

17% e rotação específica de 53,9, consideradas baixas. Com base nesses valores, foi 

dimensionado um protótipo para teste em bancada contendo tubo de PVC e hélice de 

75 mm de diâmetro, altura de queda de 0,28 m, velocidade angular de 174 rpm, vazão 

de 1,8 L/s e previsão de potência gerada de 0,302 W. Como a turbina não apresentou 

um resultado considerado satisfatório, deve-se continuar fazendo estudos a fim de 

melhorar a precisão do modelo numérico computacional e a geometria do conjunto a 

fim de buscar o aumento da eficiência. 

 

PALAVRAS – CHAVE: SPH, turbina, baixa queda. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Access to quality, sustainable and safe electricity in Brazil is still incipient for part of 

the population. Decentralized and low-cost energy generation are options for solving 

this problem. A good option is hydroelectric power of low head and low implementation 

cost, since this is a non-intermittent, inexpensive and highly available resource. For 

this reason, it was considered the use of a water turbine with operation in low head 

and low cost, with the use of a boat stern propeller as a turbine for a head of 1.5 m and 

a 228.6 mm PVC rain pipe. Through simulations performed in a numerical 

computational model using the SHP method (Smoothed Particle Hydrodynamics), the 

flow rate of 30 l / s and angular speed of 100 rpm was determined, with efficiency of 

17% and specific rotation of 53.9 rpm, which are considered low. Based on these 

values, a prototype was designed for bench testing containing PVC pipe and 75 mm 

diameter propeller, drop height of 0.28 m, angular speed of 174 rpm, flow rate of 1.8 

L/s and predicted generated power of 0.302 W. As the turbine did not present a result 

considered satisfactory, further studies should be carried out in order to improve the 

accuracy of the computational numerical model and the geometry of the set, in order 

to seek increased efficiency. 

 

KEY WORDS: SPH, turbine, low head. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, aproximadamente 3 milhões de pessoas não possuem acesso à 

energia elétrica pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) (EPE, 2019).  

A geração descentralizada de energia tem se mostrado como alternativa para 

enfrentar essa realidade. Segundo Bassani et. al. (2017), os recursos energéticos 

sugeridos como opção para as áreas rurais ou isoladas no Brasil são hídricos em 

pequena escala, uso de biomassa e a exploração de energia solar e eólica. Tais 

recursos dependem da disponibilidade e de fatores geográficos, exigindo, muitas 

vezes, maior eficiência da tecnologia disponível para a geração (MAZZONE, 2019).   

Dentre essas opções, a geração de energia hidráulica é uma das tecnologias 

mais consolidadas. Além disso, ela proporciona maior segurança energética em 

relação às fontes solar e eólica (muito em função de ter uma menor intermitência), é 

renovável, de baixo custo para manutenção e operação (YUKSEL, 2008; DURSUN, 

2011).  

No entanto, identificar, quantificar e assegurar-se das variáveis de projeto para 

dar a necessária garantia de geração de energia podem ser um desafio, já que o 

princípio básico da geração de energia hídrica é a transformação da energia potencial 

(da altura da queda d’água) em energia mecânica (através da turbina) e elétrica 

(através de geradores), e nem sempre as características dos corpos d’água são 

suficientemente conhecidas (BALAT, 2007).  

Além disso, e em especial para mini e micro aproveitamentos, realidade para 

pequenos agricultores e comunidade isoladas, muitos locais apresentam queda 

d’água inferiores a 3 m, tornando inviável a geração de energia com a utilização de 

parte das turbinas convencionais disponíveis no mercado brasileiro (OKOT, 2013).  

Nesses casos, o uso de Turbinas Low Head (Turbina de Baixa Queda – TBQ), 

segundo Vinagre (2010), poderia ser uma solução capaz de prover acesso à energia 

de forma confiável, sustentável e a preço acessível de energia para todos, como 

sugere o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS7), proposto pela ONU 

(DESA, 2016). 



 

 

Além disso, o custo das Turbinas convencionais de Baixa Queda costuma ser 

elevado para a quantidade de energia gerada (quando comparada aos seus 

congêneres de grande e médio porte), o que pode ser um obstáculo para a geração a 

baixo custo (KIRKE, 2019).  

Desta forma, fica indicada a necessidade do desenvolvimento de tecnologias 

que atendam esses fatores (disponibilidade no mercado e custo), capazes de 

tornarem a geração hidrelétrica de baixa queda economicamente viável para estes 

casos isolados. 

Logo, propõe-se o estudo do desempenho de uma turbina hídrica capaz de 

operar  em baixa queda, e que possa ser viabilizada à baixo custo, utilizando-se de 

materiais e equipamentos disponíveis no mercado nacional (como hélices de motor 

de popa), que possa, desta maneira,  atender localidades que possuam córregos com 

baixos desníveis e pessoas em diversas classes econômicas, utilizando-se de 

modelagem computacional, propondo-se ao final do trabalho um protótipo de bancada 

em escala reduzida para confirmar os dados obtidos. 

  

  

  



 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é testar parâmetros, utilizando modelo 

numérico, para utilizar teoria Pi na estimativa de parâmetros para o experimento de 

bancada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir totalmente o objetivo proposto, deve-se completar as seguintes 

etapas: 

• Identificar elementos disponíveis no mercado brasileiro para a 

construção de uma Turbina de Baixa Queda a baixo custo; 

• Selecionar pelo menos um conjunto para compor uma Turbina de Baixa 

Queda; 

• Estimar os limites esperados para condições de uso e operação, de 

acordo com a realidade brasileira; 

• Desenvolver modelo numérico para a Turbina de Baixa Queda; 

• Avaliar a performance da Turbina escolhida nas condições de uso 

esperadas; 

• Definir um protótipo em escala reduzida para futuro uso em bancada 

hidráulica; 

• Determinar a instrumentação necessárias para o uso do protótipo para 

a avaliação da Turbina de Baixa Queda; 

• Fazer sugestões e recomendações para as etapas posteriores de teste 

em bancada (validação dos dados da modelagem da turbina, frente aos 

valores esperados do protótipo). 

 

  



 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1  Princípios Da Geração Hídrica 

A geração de energia em um aproveitamento hidráulico depende da 

combinação de queda e vazão. A energia potencial de um reservatório ou rio que 

esteja numa cota mais alta é transformada em energia cinética através do fluxo dessa 

água para reservatório em cota inferior, essa energia cinética é transformada em 

energia hidráulica ou mecânica nas pás da turbina que é transformada em energia 

elétrica com uso de um gerador, como representado na Figura 1 (OKOT, 2013). 

 

 

 

Figura 1 – Hidrelétrica e as transformações de energia que ocorrem. 

Fonte: Fonte: Cleanleap, 2016. 

 

Para estimar a potência disponível, e a energia que poderá ser gerada é 

importante saber a queda e o volume de água disponível. A queda é a diferença entre 

cota superior do reservatório e a cota inferior, onde está a casa de força. Para a 

determinação da vazão, usa-se o volume medido num intervalo de tempo (GATTE & 

KDHIM, 2012). 

 

Q=V/ t                                                                (1) 

P= Q. H. e. g                                                              (2) 

 



 

 

Onde: Q = vazão (m³/s) 

e = eficiência (valor estimado, tipicamente 80%) 

H = altura da queda (m) 

g = gravidade = 9,81 (m/s²) 

P = potência (kW) 

V = volume (m³/s) 

 

No Brasil, a classificação de um aproveitamento hidrelétrico depende da altura 

da queda d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, reservatório, localização, 

tipo de barragem e tipo de turbina empregada. A classificação da altura de queda, 

segundo o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétrica é de 

baixa queda as alturas inferiores a 15 m enquanto que para alta queda são 

consideradas alturas superiores a 150 m (CERPCH, 2000).  

Para Gatte & Kadhim (2012), baixa queda é de 2 a 30 m, média queda é de 30 

a 100 m e alta queda são de alturas superiores a 100 m. Assim, não existe um 

consenso no mundo sobre essa classificação, onde o potencial hidráulico é 

classificado, muito em função das grandezas dos rios e quedas existentes em cada 

país (a exemplo do Brasil que tem grandes rios, mas com pouca queda). 

Em relação a potência instalada, na literatura clássica (ELETROBRÁS, 2000), 

podem ser encontrados valores de referência, tais como: 

• Pequena Central Hidrelétrica - 1 MW a 30 MW; 

• Mini-Centrais Hidrelétricas- 100 kW a 1 MW; 

• Micro-Centrais Hidrelétricas - abaixo de 100 kW. 

Para a Aneel (2008), os aproveitamentos hidrelétricos se dividem em: inferiores 

a são considerados  



 

 

• Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) - acima de 1MW;  

• Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) - de 1,1 MW a 30 MW; e  

• Usinas Hidrelétricas (UHE) - mais de 30 MW de potência instalada. 

Ainda mais recentemente, a Aneel definiu como Minigeração Hidrelétrica as 

CGHs com potência instalada entre 75 kW e 3 MW e Micro Geração Hidrelétrica as 

CGHs cuja potência é inferior a 75 kW que estejam ligados a rede elétrica (BRASIL, 

2015).  Mais uma vez indicando a não uniformidade na classificação. 

Outra forma de caracterizar, faz referência à ser ou não conectada ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) ou aos aproveitamento que não tem ligação, sendo estes 

últimos chamados de Sistemas Isolados (EPE, 2019). Além disso, os aproveitamentos 

podem ter reservatórios de regulação, com armazenamento de água, ou serem a fio 

d’água, sem que nenhuma vazão seja armazenada e a geração varie de acordo com 

a vazão do corpo hídrico (ANEEL, 2008). 

Assim, tendo em vista que a transformação da energia cinética em energia 

elétrica se dá através da turbina hidráulica e da potência que esse sistema pode gerar, 

a determinação da turbina a ser utilizada é muito importante, como pode ser visto no 

ábaco de escolha de turbinas apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Gráfico de seleção de turbinas.  

Fonte: HACKER, 2020. 



 

 

 

 

 

3.2 Turbinas 

Segundo a NBR 6445 (2016) turbinas hidráulicas são aquelas que transformam 

a energia hidráulica em energia cinética. 

 

3.2.1 Componentes das turbinas 

De acordo Júnior (2013), os componentes essenciais das turbinas são: 

• Distribuidor: é um elemento fixo que direciona o fluxo de água para o 

rotor de forma adequada, modifica a vazão, de zero a vazão máxima 

projetada através da alteração da saída do distribuidor e transforma total 

ou parcialmente a energia de pressão em energia cinética na entrada do 

rotor;  

• Rotor: é um elemento móvel que transforma parte da energia hidráulica 

em trabalho mecânico, é composto por pás fixadas ao eixo em torno do 

qual ele gira; 

• Difusor: outro elemento fixo que recupera parte da energia cinética da 

água na saída do rotor e recupera a altura entre a saída do rotor e o nível 

do canal de fuga; e 

• Carcaça: elemento fixo garante descargas parciais iguais em canais 

formados pelas pás distribuidor, conduzindo a água do conduto forçado 

até o distribuidor. 

 

3.2.2 Classificação Das turbinas 

As classificações mais comuns das turbinas ainda segundo Júnior (2013) são 

feitas com base em: 

1. Em relação a variação de pressão estática: 

1.1  Turbinas de reação: apresentam diferença de pressão estática entre 

a entrada e a saída do rotor; 

1.2  Turbinas de ação: a pressão estática permanece constante. 



 

 

2. Em relação ao fluxo do fluido em relação ao eixo do rotor: 

2.1 Axial: o fluxo é paralelo ao eixo do rotor; 

2.2 Radial: o fluxo é perpendicular ao eixo do rotor; 

2.3 Diagonal: o fluxo muda da direção radial para a axial; e 

2.4 Tangencial: ocorre o lançamento do fluxo de água em forma de jato 

sobre um certo número de pás. 

 

3.2.3 Turbinas Hélices (Propellers) 

As turbinas hélices ou Propellers são um tipo de turbina de reação com direção 

radial no distribuidor e axial no rotor, sendo composta por pás fixas ou ajustáveis (NBR 

6445,2016). 

 

 

Figura 3 Variação de alturas de queda de pequenos aproveitamentos hidrelétricos. 

Fonte: Adaptado de Paish, 2002. 

 

Como podemos ver na Figura 3, as turbinas hélices ou Propellers, como a que 

se encontra na figura 4 são indicadas para serem usadas em quedas mais baixas. 

Esse tipo de turbina é projetado para operar com quedas entre 2 a até 30 

metros, raramente, a utilização dessas turbinas é estudada para quedas entre 0 m e 



 

 

3 m (ZHOU & DENG, 2017).  Para quedas inferiores a 3 m, a tecnologia é denominada 

como Ultra Low Head Turbine (LI et. al., 2019). 

 

Figura 4: Turbina hélice. Exemplo de turbina Kaplan. 

Fonte: Hydro-Québec, 2020. 

 

 

3.3 MÁQUINAS DE FLUXO EM ESCALA 

3.3.1 Teorema das Semelhanças 

Para que um modelo em escala reduzida represente satisfatoriamente um 

protótipo é preciso que certo nível de semelhança entre eles seja respeitado. Entre 

essas limitações, a geometria deve ser a mesma; ou seja, modelo e protótipo devem 

ter a mesma forma.  

Da mesma forma, os escoamentos de ambos devem ser cineticamente 

compatíveis, o que significa que a velocidade entre ambos deve diferir somente 

quanto ao valor escalar, sendo mantida a direção e sentido, em pontos que se 

correspondem.  

Além disso, a semelhança dinâmica também é importante, fazendo-se 

necessário que todas as forças atuantes em modelo e protótipo sejam consideradas.  

A fim de se alcançar essas condições necessárias para a utilização do teorema 

das semelhanças, pode-se usar como ferramenta o Teorema do Pi de Buckingham 

(FOX & MCDONALD, 2001). 

 

3.3.2 Teorema de Buckingham ou Teorema Pi 



 

 

Neste teorema muitos parâmetros importantes foram encontrados. Como, por 

exemplo, o número de Reynolds, o número de Froude, o número de Euler, dentre 

outros que são utilizados em geral (FREITAS et. e al., 2015).   

Os principais passos a seguir para a determinação dos parâmetros 

adimensionais necessários que descrevem cada variável empregada são os 

seguintes, de acordo com Fox & Mcdonald (2001): 

1. Listar as variáveis dimensionais envolvidas; 

2. Selecionar o conjunto de dimensões básicas (exemplo massa, comprimento, 

tempo, temperatura) a serem considerados; 

3. Listar todas as variáveis em termos das dimensões básicas; 

4. Selecionar da lista um conjunto determinado de variáveis dimensionais que 

incluam todas as dimensões básicas; 

5. Calcular o número de equações adimensionais a ser formado fazendo número 

de variáveis subtraído do número de dimensões; e 

6. Formar as equações adimensionais, combinando as variáveis e as dimensões. 

Assim, se os adimensionais do modelo em escala forem iguais ao do protótipo, 

os resultados obtidos através do modelo podem usados na predição do protótipo.  

 

3.4 Mecânica dos Fluidos Computacional (CFD) 

A Mecânica dos Fluidos Computacional (do inglês, CFD) é uma disciplina da 

mecânica dos fluidos e visa predizer alguns fenômenos como características de 

escoamento e transferência de calor, através de análises numéricas com o uso de 

algoritmos. Ela utiliza de mecanismos da mecânica dos fluidos, ciência da computação 

e matemática (TU et. al., 2018). 

Essa técnica se propõe a resolver de forma computacional equações de 

conservação, onde o fluido ou calor estão em contato com uma superfície. Na prática 

é assumida uma estrutura de turbina ou bomba e avaliada como a água, enquanto 

fluido, se comporta ao passar por ela com as condições de contorno desenhadas e o 

software utilizado. 



 

 

Para turbomáquinas, a Mecânica dos fluídos computacional é uma das 

ferramentas mais importantes para analisar e projetar bombas ou turbinas hidráulicas 

(PINTO, 2016).  

Segundo Um et. al. (2000), os computadores utilizados executam os cálculos 

delimitados pelas condições de contorno para simular as interações do líquido com as 

superfícies.   

O uso do CFD na mecânica dos fluidos tem a vantagem de reduzir as variáveis 

de projeto, otimizando o processo. Isso permite que haja uma redução de custos e 

maquinário (KECK & SICK, 2008) (LIN, 2009). 

 

 

3.5 SPH - Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) 

O método SPH, do inglês, Smoothed Particle Hydrodynamics, é um método de 

simulação numérica criado para o uso em problemas de astrofísica. Com o passar dos 

anos, seu uso foi expandido para a utilização em outras áreas, como a mecânica dos 

fluidos. (FRANCOMANO & PALIAGA, 2019). 

A principal vantagem desse método é que ele não trabalha com uma malha, mas 

com um conjunto de partículas com características e propriedades individuais. Cada 

partícula carrega as propriedades físicas do objeto estudado e se movem de acordo 

com a equação de Navier-Stokes, resolvida através do método lagrangiano (LEBLE & 

BARAKOS, 2016).  

Isso permite que as dificuldades apresentadas por simulações baseadas em malha 

sejam evitadas, como a dificuldade na elaboração de uma malha precisa. 

Além disso, devido a sua natureza, a superfície não necessita de tratamentos e os 

objetos submersos ou que estejam flutuando também são apresentados através de 

um conjunto de partículas. Isso torna natural a utilização desse método para a 

interação entre fluidos e superfícies. 

 

3.5.1 Princípio de funcionamento do SPH 

Segundo Vasco et al (2011), é feita a representação do conjunto de partículas que 

evoluem com a velocidade do escoamento. Como falado anteriormente, as 

propriedades do fluido em cada partícula são conhecidas. Em seguida, expressa-se ɸ 



 

 

como um campo variável vetorial, tensor ou escalar, verificando-se a seguinte 

igualdade:  

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

 

Sendo “r” um vetor posição, a função “W” é chamada de núcleo de suavização ou 

kernel e “h” o comprimento de suavização  da função W. Na prática, o kernel tem o 

papel de interpolar, limitada por uma distância máxima de “2h”, uma grandeza 

qualquer, desempenhando um papel semelhante aos esquemas de discretização em 

diferenças finitas. 

 

Pode-se escrever a equação acima em forma de somatório, ao substituir a integral 

pelo mesmo. Assim, têm-se: 

 

(6) 

E definindo,  

(7)  

. (8) 

 

Onde: 

mj = massa 

Ⲣj = massa específica de uma partícula j. 

 A função ɸ definida em rj é ɸ j. 



 

 

 

Para que as partículas simulem a maneira que o fluido se comporta, deve-se 

escrever as equações de interesse, como equação de quantidade de movimento e 

conservação da massa na forma lagrangeana. Em seguida, basta resolver o sistema 

gerado por elas, nesse caso, através do software desejado. 

Devido à natureza do método (modelos astrofísicos com “fronteira aberta”), deve-

se dar especial atenção para as condições de contorno. 

 

 

  



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Definição da Turbina de Baixa Queda a Baixo Custo 

Para este trabalho, foi considerada a opção de uso de uma Turbina de Baixa 

Queda, que levasse em conta na sua construção, elementos disponíveis no mercado 

brasileiro para que seu custo pudesse se manter baixo. 

Desta forma, foram considerados as definições do trabalho de Silva (2016), que 

buscou definir as características para o desenvolvimento de uma turbina de baixa 

queda no Brasil devem passar por adotar as seguintes predefinições de 

dimensionamento, como segue: 

• Uso de hélices de motor de popa (Propellers), de até 2 HP (melhor 1,5), 

com diâmetro de: 9” a 11” (diversos fabricantes);  

• Uso de geradores eólicos de ímã permanente, operando na faixa de 600 

rpm, com a possibilidade de chegar a até 900 rpm; e 

• Espera-se uma eficiência global do sistema não inferior à 42 % de forma 

a operar entre 1,0 a 2,0 m de altura de queda e vazão de 0,024 a 0,061 

m3 /s (60 a 152 L/min);  

 

Soma-se a isso a escolha de tubo de rede pluvial para a acomodar o Propeller: 

• Tubo utilizado para os estudos foi “Tubo PVC Amanco1 Leve Branco, 

250 mm”; e 

• A hélice comercial utilizada foi Hélice Motor de Popa Evinrude Johnson 

15 hp 9 X 11 Std. 

Para a avaliação dos parâmetros descritos foi considerada a altura de queda h 

de 1 a 3 m, diâmetro do tubo de 9”, vazão Q de 0 a 40 L/s, eficiência ɲ de 20%. 

 
 

1 A menção de marcas não constitui recomendação por parte da autora. 



 

 

 Por conseguinte, foi calculada a potência total (W) de acordo com a equação a 

seguir: 

(9) 

Onde: W = Potência total (W) 

 ρ= densidade específica da água (kg/m³) 

g = gravidade (m/s²) 

Q = vazão (L/s) 

h = altura de queda (m) 

ɲ = eficiência (%) 

 

4.2 Conjunto Avaliado de Turbina de Baixa Queda 

O conjunto avaliado será composto por um tubo de PVC de 1,5 m de extensão 

(simulando a queda de 1,5 m), 228,6 mm de diâmetro e uma hélice de 228,6 mm de 

diâmetro. Para o cálculo da potência total do sistema foi utilizada, de forma inicial, a 

Equação 9. 

Os valores utilizados de densidade específica da água, de gravidade, altura de 

queda e de máxima vazão disponível típica para um pequeno rio no Brasil, 

respectivamente, foram 998 km/m³, 9,8 m²/s, 1,5 m, 40 L/s (COPPETEC, 2014). 

 

4.3 Desenvolver Modelo Para Turbina De Baixa Queda 

Com base nos dados de altura de queda, vazão e diâmetro da hélice foi 

projetado o modelo composto por 1 tubo cilíndrico de 1,5 m de extensão e 228,6 mm 

de diâmetro e o arquivo da hélice em formato CAD, que pode-se ver na Figura 5, 



 

 

discretizada em domínio computacional disponível na Figura 5. A rotação angular 

também foi pré-determinada em 100 rpm. 

 

Figura 5: Modelo da hélice em CAD. 

Fonte: THINGVERSE, 2019. 

 

Para o processamento do modelo numérico foi utilizado o software 

DualSPHysics versão 4.4 (CRESPO et al., 2015), que utiliza o método SHP para a 

realização do CFD. Porque é de licença livre e indicado para situações que envolvem 

fluxo em superfície livre, como no caso estudado. Para fornecer os dados de entrada 

do modelo, foi utilizado um arquivo .xml, no anexo 1 onde todos os parâmetros 

necessários para a simulação foram definidos, como massa específica, tipo de fluido, 

geometria, viscosidade e condições de contorno. 

No que diz respeito às condições de contorno do modelo, as características 

específicas do SPH, como tubo e hélice são tratados de forma diferente dos modelos 



 

 

com malha. Quando o espaçamento entre as partículas limítrofes e do fluido é inferior 

ao do intervalo da função kernel, a pressão aumenta devido ao aumento da massa 

específica das partículas limítrofes. Assim, as partículas do contorno exercem uma 

força de repulsão nas partículas fluidas quando há aproximação destas da região 

limítrofe.  

Os arquivos resultantes do processamento do DualSPHysics podem sair no 

formarto VTK (-savevtk) ou CSV (-savecsv). Para este trabalho foi utilizado o .csv e o 

.vtk que contém o número de partículas que entram e saem dos domínios, a 

velocidade média dessas partículas, as alterações no volume na entrada e na saída 

do domínio e de momento. A potência é obtida através da multiplicação do momento 

(Nm) pela velocidade angular (rad/s). 

Para as análises tridimensionais foi utilizado o software Paraview 5.8.0, 

(PARAVIEW COMMUNITY, 2020), que permite analisar conjuntos de dados 

complexos usando recursos de computação de memória distribuída. 

O computador usado para as simulações foi um desktop com processador 

AMDFX8300 de 8GB de Ram, 1 TB de memória e placa de vídeo GEFORCE 1050 da 

Nvidia. E o custo computacional foi em torno de 60 horas. 

 

4.4 Performance da Turbina Escolhida 

O critério de escolha adotado para a turbina foi a estabilização da vazão e o valor 

da potência gerado, onde buscou-se encontrar o maior valor. 

 A performance da turbina escolhida foi avaliada com base no rendimento e na 

rotação específica de turbinas de baixa queda. Para tal, foram utilizadas as equações 

a seguir:  

 

Rendimento: 

(10) 

Onde: ɲ = rendimento; 



 

 

      Pt= Potência total ou potência teórica obtida através da equação 9. 

      Pum= Potência útil média. 

 

Potência útil: Para a potência útil foi considerada a média das multiplicações do 

momento pela rotação angular. 

 (11) 

Onde: 

M = momento (Nm); 

w = rotação (rad/s); 

Pu= Potência útil obtida pelo modelo numérico. 

 

Potência útil média: média das potências úteis. 

 (12) 

Onde: 

n= número de partículas consideradas; 

i= número de partícula atual. 

 

Rotação específica: 

(13) 

Onde: ω: rotação em rpm; 

h= altura de queda (m); 

Q= vazão (m³/s); 

N= rotação específica para uma turbina de baixa queda. 



 

 

 

4.5 Proposta de Protótipo 

Para a construção do protótipo considerou-se uso tubo PVC de esgoto DN 75. 

A determinação dos diâmetros e alturas de queda para o protótipo, foi feita 

utilizando o teorema de Buckingham, através do número de Froude nos parâmetros 

listados a seguir: 

Adimensionais: 

 (14) 

Onde:  

Fr= número de Froude (adimensional) 

V = velocidade (m/s) 

g= gravidade (m/s²) 

Lref= comprimento característico (m) 

 

(15), (16) e (17) 

 

Onde: 

D= diâmetro (m) 

A= área (m²) 

Q= vazão (L/s) 

 

Grupos 𝜫: 

 (18) 

(19) 



 

 

 (20) 

Onde: 

h= adimensional de altura; 

Q= adimensional de vazão; 

W= adimensional de potência; 

h= altura de queda (m); 

=velocidade angular (rpm); 

 = densidade específica da água (kg/ m³). 

 

Sendo 𝜫modelo= 𝜫protótipo, tem-se: 

 

 (21) 

 (22) 

 (23) 

 

 (24) 

 

Combinando as equações acima: 

 

De (21) e (23), tem-se: 

 



 

 

 (25) 

(26) 

(27) 

 

Assim, os diâmetros mínimos, potências mínimas e a vazão máxima modelo 

de ensaio foram determinadas. Vale ressaltar que todos cálculos desta seção foram 

feitos no software Excel. 

 

4.6 Teste do Protótipo Para o Modelo Numérico 

Para o dimensionamento do protótipo foi utilizado os valores obtidos através do 

resultado do modelo numérico da turbina escolhida como dados de entrada para o 

cálculo dos parâmetros do protótipo, através dos adimensionais obtidos no tópico 

anterior. O dimensionamento partiu de um único parâmetro escolhido foi o diâmetro 

do protótipo como sendo 75 mm devido a disponibilidade comercial. 

Com base nos resultados de dimensionamento do protótipo obtidos através dos 

adimensionais e do diâmetro escolhido foram determinadas as dimensões do 

protótipo. Com isso, os componentes necessários para o teste do protótipo em 

bancada são:  

 

• Arduino; 

• Motor para gerador;  

• Rotâmetro para o fluxo; e 

• Hélice de motor de popa em escala reduzida produzida com impressora 3D 

segundo arquivo que se encontra em anexo. 

 

4.7 Sugestões e Recomendações 



 

 

Através da metodologia aplicada, percebeu-se que alguns componentes 

afetam a precisão do modelo. Para melhorá-la seria importante diminuir o tamanho dp 

das partículas, o que poderá aumentar a vazão e a potência gerada e atentar 

especialmente para a quantidade de partículas que saem do domínio, na simulação.  

Além disso, utilizar um modelo mais completo geometricamente, com 

reservatórios que fizessem água circular no domínio estudado e calha ou dispositivo 

que aumentasse a velocidade de entrada do fluido na hélice, como as utilizadas nas 

turbinas Francis. 

 

 

 

  



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Definição da Turbina de Baixa Queda a Baixo Custo 

Os resultados teóricos obtidos com a equação 9 de potência na faixa de queda, 

vazão e diâmetro estudados se encontram no gráfico mostrado na Figura 6. 

 

POTÊNCIA TEÓRICA DA TURBINA DE PEQUENA QUEDA 

 

Figura 6:  Potência teórica da turbina de pequena queda.  

 

Com os resultados obtidos, percebeu-se que a vazão e a altura de queda 

influenciam no resultado da potência, como esperado. Assim, quanto maior a vazão e 

a queda considerados, maior será a potência gerada.  

Então, o cenário ótimo através dos resultados teóricos para os componentes 

disponíveis no mercado foi a altura de queda “h” de 3 metros e a maior vazão “Q” 

considerada, que no caso, foi limitada a 40 L/s os quais resultaram numa potência 

gerada “W” de 234 W, aproximadamente.  

 

5.2 Conjunto Avaliado de Turbina de Baixa Queda 

De forma semelhante ao item anterior, calculou-se a Potência Total ou Potência 

Teórica para o conjunto de tubo e hélice que foi avaliado também no modelo numérico. 

O resultado obtido encontra-se representada no gráfico da Figura 7 a seguir: 

 

 



 

 

 

Figura 7 : Gráfico de potência teórica da turbina de pequena queda. 

 

Assim posto, a vazão que proporcionou a potência máxima para a altura de 

queda “h” de 1.5 metros foi a de 40 L/s. A potência obtida com essa variável foi de 117 

W aproximadamente. Outros resultados foram obtidos para as vazões de 30 L/s e 35 

L/s, os quais geraram potências, aproximadamente, de 88 W e 103 W, 

respectivamente. 

 

5.3 Modelo numérico da Turbina de Baixa Queda 

Foram feitas várias simulações, com o tamanho da partícula “dp” de 0,005 e 

rotação inicial da hélice “ace ang” de 90 a 200 rpm. critério de escolha adotado para 

a simulação considerada foi a estabilização da vazão e o valor da potência gerado, 

onde buscou-se encontrar o maior valor. 

Devido às características específicas do SPH, a vazão não é um dado de 

entrada, mas um resultado do modelo. Sendo assim, o modelo foi calibrado para que 

a vazão medida fosse entre 40 L/s. O gráfico de estabilização das vazões pode ser 

visto na Figura 8, onde percebeu-se que esta se estabilizou em 30 L/s 

aproximadamente para todas as rotações, como resumido na Erro! Fonte de 

referência não encontrada..  

 

 



 

 

 

VAZÃO OBTIDA ATRAVÉS DO MODELO NUMÉRICO 

 

Figura 8: Vazão obtida através do modelo numérico. 

 

 

 

Figura 9: Vazão obtida variando a rotação  

 

 

O gráfico da Figura 10 a seguir bem como a média de potência no último 

segundo de simulação, mais estabilizado, demonstram que a rotação de 100 rpm 

apresentou o melhor resultado.  
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POTÊNCIA OBTIDA COM O MODELO NUMÉRICO 

 

Figura 10: Potência obtida com o modelo numérico. 

 

 

Figura 11: Potência obtida com a variação da rotação 

 

 

Dessa forma, foi escolhido para uma análise mais detalhada o resultado obtido 

através da rotação de 100 rpm, porque como pôde se observar nas figuras 9 e 11 é 

com essa rotação que o modelo alcança a máxima potência. A seguir, os resultados 

obtidos podem ser vistos na Figura 12: 
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VAZÃO OBTIDA COM O MODELO NUMÉRICO 

 

Figura 12: Vazão obtida com o modelo numérico. 

 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 13 a seguir o resultado do 

momento no tempo de 10 s esteve entre 1,2 Nm e 2 Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOMENTO OBTIDO COM O MODELO NUMÉRICO 

 

Figura 13: Momento obtido com o modelo numérico. 

 

Já o resultado de potência em função do tempo obtido demonstrou que as 

potências alcançadas foram baixas, estando entre 12 W e 21W, como pode ser visto 

na Figura 14. 

 

POTÊNCIA OBTIDA COM O MODELO NUMÉRICO 

 

Figura 14: Potência obtida com o modelo numérico. 

 



 

 

As Figuras 15, 16 e 17 apresentam a velocidade das partículas nos 

eixos X, Y e Z, respectivamente. 

 

 

Figura 15: Etapa de pós processamento do software ParaView: Velocidade de escoamento no eixo X. 

 

Figura 16: Etapa de pós processamento do software ParaView: Velocidade de escoamento no eixo Y. 



 

 

 

Figura 17: Etapa de pós processamento do software ParaView: Velocidade de escoamento no eixo Z. 

 

5.4 Performance da Turbina Escolhida 

Para a avaliação da performance da turbina escolhida, foi utilizado os valores de 

rendimento e rotação específica cujos resultados encontram-se a seguir: 

 

Rendimento 

 O rendimento da turbina operando com a rotação de 100 rpm foi calculado com 

a Potência útil média do último segundo, de 9 s a 10 s, para garantir a estabilização 

da simulação.  

 

 

Em comparação com a eficiência encontrada por Krzemianowski (2019) de 88,3% 

para uma turbina de baixa queda (1,5 m) Kaplan com resultados comprovados 

experimentalmente e numericamente, os 17 % de eficiência encontrado são 

considerados baixos. 

 

Rotação específica 



 

 

 Já a rotação específica encontrada foi de 53,9. Valor muito inferior ao 

estipulado por Henn (2006), que foi de 300 à 1000 para turbinas Kaplan ou tipo hélice, 

como no caso estudado. 

A rotação específica baixa pode ter sido pelo tipo de hélice utilizado que foi 

uma hélice fabricada para ser utilizada em barcos e não para geração de energia 

hídrica ou também pelo tamanho da partícula usada no modelo que foi de 0,005 m.  

 Logo, de acordo com os resultados de eficiência e rotação específica 

encontrados o conjunto estudado obteve um desempenho aquém do esperado. 

 

5.5 Proposta de Protótipo 

Com os usos dos adimensionais calculados e as relações feitas entre modelo e 

protótipo, os resultados obtidos para um diâmetro mínimo pré-estabelecido de 75 mm 

para a turbina, foram os apresentado na Tabela 4, como segue: 

 

Tabela 1: Dimensionamento do protótipo em escala 1:3. 

Grandeza Valor de entrada 

(turbina) 

Valor esperado 

(protótipo) 

Potência 14,92 W 0,302 W 

Diâmetro  228 mm 75 mm 

Altura de queda 1,5 m 0,282 m 

Vazão 1,85 L/s 1,85 L/s 

Velocidade angular 100 rpm 174, 59 rpm 

 

 

 

 

Assim, esses são os valores que devem ser usados para a montagem de protótipo 

em escala para realização de um teste em bancada que possa verificar o 

comportamento do modelo proposto em escala real. 

 

5.6 Teste do Protótipo no Modelo numérico 



 

 

Com isso, os componentes necessários para a futura realização do teste do 

protótipo em bancada são:  

 

• Arduino; 

o placa Arduino; 

o módulo medidor de corrente contínua; 

o medidor de vazão de 5 l/min a 200 l/min; 

o freio dinâmico (talvez motor de imã permanente) de até 0,4 W; 

o sensor de velocidade angular de 10 a 200 rpm; 

• Motor para gerador de 0 a 5 W;  

• Rotâmetro para o fluxo de 5 l/min a 200 l/min. 

• Hélice de motor de popa em escala reduzida produzida com impressora 3D 

segundo arquivo que se encontra em anexo. 

 

5.7 Sugestões e Recomendações 

Os resultados obtidos foram inferiores aos esperados com base na literatura. 

Logo, sugere-se que sejam feitas mais simulações com um tamanho inferior de 

partícula “dp” e mais análises numéricas computacionais com modificação da 

estrutura geométrica antes da implementação do protótipo em bancada. Isso poderia 

garantir maior precisão e otimização da turbina de baixa queda. 

 

 

  



 

 

6  CONCLUSÕES 

Garantir o acesso à energia elétrica segura, estável e sustentável para todos é 

importante para atingir a igualdade elétrica. Para isso é imprescindível a proposta e o 

estudo de alternativas baratas e acessíveis que aumentem o acesso à energia 

elétrica. Isto posto, o objetivo deste trabalho foi propor e avaliar uma turbina em baixa 

queda a baixo custo e definir as diretrizes para o estudo desse projeto em escala de 

bancada. 

No mercado brasileiro, os componentes para o teste da turbina de baixa queda 

foram facilmente encontrados. Eles foram hélice para motor de popa de 9’’, tubo de 

PVC de 9’’ aproximadamente de 1 a 3 m de extensão e vazão de até 40 L/s, para a 

realidade brasileira. Com esses valores também foi calculada a potência total do 

sistema em função da vazão. Logo, a potência máxima gerada foi de 234 W, 

aproximadamente, para 40 L/s de vazão. 

Para se fazer uma avaliação mais específica a altura de queda utilizada foi de 

1,5 m.  Além da altura de queda os componentes do conjunto avaliado foram um tubo 

de PVC de 228,6 mm e 1,5 m de extensão e uma hélice de motor de popa de 228,6 

mm. Nesse caso, a potência máxima teórica encontrada foi de 117 W, para uma vazão 

de 40 L/s. 

Foi utilizado o modelo numérico computacional através do método SPH para o 

teste do modelo de turbina de baixa queda a baixo custo considerado. Para a 

simulação foi considerada a geometria do tubo e da hélice. Além disso outros valores 

considerados para a simulação, após a estabilização da simulação, foram vazão “Q” 

de 30 L/s, rotação w de 100 rpm, onde obteve-se a potência de 17 W. 

Assim, os critérios utilizados para avaliação da performance da turbina foram 

eficiência e rotação específica. Os valores alcançados de eficiência e rotação 

específica foram, respectivamente, 17% e 53, 9. Estes valores estão abaixo dos 

considerados desejáveis para uma turbina com bom desempenho. 

Com base nos resultados foi feito o dimensionamento do protótipo. Os valores 

encontrados foram diâmetro de 75 mm, altura de queda de 0,28 m, rotação angular 

de 174 rpm, vazão de 1,8 L/s e a potência gerada de 0,302 W. Dessa forma, para o 

teste do protótipo em escala de bancada será necessário o uso de equipamentos 

como Arduíno, rotâmetro e gerador cuja faixa de funcionamento respeite os valores 

obtidos no dimensionamento. 



 

 

Para um melhor desempenho do modelo, deve-se diminuir o tamanho das 

partículas, usar uma geometria que aumente a velocidade de entrada na turbina além 

da queda, além de fazer mais testes do modelo numérico estudado. 

Com os resultados obtidos através deste trabalho, verificou-se a necessidade 

da realização de se continuar estudando esta alternativa energética. Assim sugere-se 

a diminuição do tamanho das partículas, usar uma geometria que aumente a 

velocidade de entrada na turbina além da queda, e fazer mais testes do modelo 

numérico estudado. Portanto, a continuidade no estudo desta alternativa poderá 

contribuir para a diminuição da desigualdade energética no mundo. 

 

 

, 
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8 ANEXO 1 - MODELO UTILIZADO - ARQUIVO EM .XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<case> 

    <casedef> 

        <constantsdef> 

            <lattice bound="2" fluid="1" /> 

            <gravity x="0" y="0" z="-9.81" comment="Gravitational acceleration" units_comment="m/s^2" 

/> 

            <rhop0 value="1000" comment="Reference density of the fluid" units_comment="kg/m^3" /> 

            <hswl value="0" auto="true" comment="Maximum still water level to calculate speedofsound 

using coefsound" units_comment="metres (m)" /> 

            <gamma value="7" comment="Polytropic constant for water used in the state equation" /> 

            <speedsystem value="1.5" auto="false" comment="Maximum system speed (by default the 

dam-break propagation is used)" /> 

            <coefsound value="20" comment="Coefficient to multiply speedsystem" /> 

            <speedsound value="0" auto="true" comment="Speed of sound to use in the simulation (by 

default speedofsound=coefsound*speedsystem)" /> 

            <coefh value="1.0" comment="Coefficient to calculate the smoothing length 

(h=coefh*sqrt(3*dp^2) in 3D)" /> 

            <cflnumber value="0.2" comment="Coefficient to multiply dt" /> 

        </constantsdef> 

        <mkconfig boundcount="240" fluidcount="10" /> 

        <geometry> 

            <definition dp="0.005" units_comment="metres (m)"> 

                <pointmin x="-0.150" y="-0.150" z="-0.1" /> 

                <pointmax x="0.150" y="0.150" z="1.60" /> 

            </definition> 

            <commands> 

                <mainlist> 

                    <setshapemode>real | bound | dp</setshapemode> 

                    <setmkbound mk="0" /> 

<!tubo> 

<setdrawmode mode="face"/> 

<setdpctes ctecylindertube="0.6"/> 

<setdpctes ctecylindercover="0.6"/> 

<setdpctes ctecylindersides="40"/> 

<drawcylinder radius="0.115" mask="0"> 

<point x="0" y="0" z="0"/> 

<point x="0" y="0" z="4"/> 

</drawcylinder> 



 

 

<!tubo topo> 

<!setdrawmode mode="face"/> 

<!setdpctes ctecylindertube="0.6"/> 

<!setdpctes ctecylindercover="0.6"/> 

<!setdpctes ctecylindersides="40"/> 

<!drawcylinder radius="0.115" mask="0"> 

<!point x="0" y="0" z="1.5"/> 

<!point x="0" y="0" z="4"/> 

<!/drawcylinder> 

<!orificio no fundo> 

<setmkvoid/> 

<setdrawmode mode="solid"/> 

<drawcylinder radius="0.06" mask="0"> 

<point x="0" y="0" z="-0.1"/> 

<point x="0" y="0" z="0.1"/> 

</drawcylinder> 

                    <shapeout file="Walls" /> 

<!posicao inicial do fluido no tubo> 

                    <setmkfluid mk="1" /> 

<setdrawmode mode="solid"/> 

<drawcylinder radius="0.110" mask="0"> 

<point x="0" y="0" z="0"/> 

<point x="0" y="0" z="1.5"/> 

</drawcylinder> 

<!helice> 

                    <setmkbound mk="2" /> 

                    <drawfilestl file="helice.stl"> 

<drawscale x="0.0050" y="0.0050" z="0.0050"/> 

<drawmove x="0" y="0" z="0.2"/> 

</drawfilestl> 

                    <shapeout file="" /> 

                </mainlist> 

            </commands> 

        </geometry> 

        <motion> 

            <objreal ref="2"> 

                <begin mov="1" start="0" finish="1000" /> 

                <mvrotace id="1" duration="4" next="2"> 

<!aceleracao angular inicial da helice> 

                    <!ace ang="2230" units_comment="degrees/s^2" /> 



 

 

                    <ace ang="150" units_comment="degrees/s^2" /> 

<!velocidade angular inicial da helice> 

                    <velini ang="0" units_comment="degrees/s" /> 

                    <axisp1 x="0" y="0" z="0.25" /> 

                    <axisp2 x="0" y="0" z="0.35" /> 

                </mvrotace> 

                <mvrotace id="2" duration="100"> 

<!aceleracao angular da helice> 

                    <ace ang="0" units_comment="degrees/s^2" /> 

                    <axisp1 x="0" y="0" z="0.25" /> 

                    <axisp2 x="0" y="0" z="0.35" /> 

                </mvrotace> 

            </objreal> 

        </motion> 

    </casedef> 

    <execution> 

        <parameters> 

            <parameter key="SavePosDouble" value="0" comment="Saves particle position using double 

precision (default=0)" /> 

            <parameter key="StepAlgorithm" value="2" comment="Step Algorithm 1:Verlet, 2:Symplectic 

(default=1)" /> 

            <parameter key="VerletSteps" value="40" comment="Verlet only: Number of steps to apply 

Euler timestepping (default=40)" /> 

            <parameter key="Kernel" value="2" comment="Interaction Kernel 1:Cubic Spline, 2:Wendland 

(default=2)" /> 

            <parameter key="ViscoTreatment" value="1" comment="Viscosity formulation 1:Artificial, 

2:Laminar+SPS (default=1)" /> 

            <parameter key="Visco" value="0.1" comment="Viscosity value" /> % Note alpha can depend 

on the resolution. A value of 0.01 is recommended for near irrotational flows. 

            <parameter key="ViscoBoundFactor" value="1" comment="Multiply viscosity value with 

boundary (default=1)" /> 

<parameter key="DensityDT" value="0" comment="Density Diffusion Term 0:None, 1:Molteni, 

2:Fourtakas, 3:Fourtakas(full) (default=0)" /> 

<parameter key="DensityDTvalue" value="0.1" comment="DDT value (default=0.1)" /> 

            <parameter key="#Shifting" value="0" comment="Shifting mode 0:None, 1:Ignore bound, 

2:Ignore fixed, 3:Full (default=0)" /> 

            <parameter key="#ShiftCoef" value="-2" comment="Coefficient for shifting computation 

(default=-2)" /> 

            <parameter key="#ShiftTFS" value="1.5" comment="Threshold to detect free surface. Typically 

1.5 for 2D and 2.75 for 3D (default=0)" /> 



 

 

            <parameter key="RigidAlgorithm" value="1" comment="Rigid Algorithm 1:SPH, 2:DEM 

(default=1)" /> 

            <parameter key="FtPause" value="0.0" comment="Time to freeze the floatings at simulation 

start (warmup) (default=0)" units_comment="seconds" /> 

            <parameter key="CoefDtMin" value="0.05" comment="Coefficient to calculate minimum time 

step dtmin=coefdtmin*h/speedsound (default=0.05)" /> 

            <parameter key="#DtIni" value="0.0001" comment="Initial time step (default=h/speedsound)" 

units_comment="seconds" /> 

            <parameter key="#DtMin" value="0.00001" comment="Minimum time step 

(default=coefdtmin*h/speedsound)" units_comment="seconds" /> 

            <parameter key="#DtFixed" value="DtFixed.dat" comment="Dt values are loaded from file 

(default=disabled)" /> 

            <parameter key="DtAllParticles" value="1" comment="Velocity of particles used to calculate 

DT. 1:All, 0:Only fluid/floating (default=0)" /> 

            <parameter key="TimeMax" value="10" comment="Time of simulation" 

units_comment="seconds" /> 

            <parameter key="TimeOut" value="0.02" comment="Time out data" units_comment="seconds" 

/> 

            <parameter key="PartsOutMax" value="0.9" comment="%/100 of fluid particles allowed to be 

excluded from domain (default=1)" units_comment="decimal" /> 

            <parameter key="RhopOutMin" value="700" comment="Minimum rhop valid (default=700)" 

units_comment="kg/m^3" /> 

            <parameter key="RhopOutMax" value="1300" comment="Maximum rhop valid (default=1300)" 

units_comment="kg/m^3" /> 

<!incremento dado as particulas que saem do dominio pela direita> 

            <parameter key="ZPeriodicIncX" value="0" comment="Increase of Z with periodic BC" /> 

            <simulationdomain comment="Defines domain of simulation (default=Uses minimun and 

maximum position of the generated particles)"> 

                <posmin x="default" y="default" z="default" comment="e.g.: x=0.5, y=default-1, z=default-

10%" /> 

                <posmax x="default" y="default" z="default + 100%" /> 

            </simulationdomain> 

        </parameters> 

    </execution> 

</case> 

 

 

 


