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Informações gerais 

• Disciplina: Modelagem com Delft3D 

 

 Ofertado como disciplina optativa para alunos de graduação do curso da Engenharia 
Ambiental da UFPR e como disciplina de “Tópicos Especiais” nos programas de pós-
graduação PPGERHA (ERHA7057 –Tópicos especiais em engenharia de recursos hídricos e 
ambiental) e PPGEA (EAMB7039 – Tópicos especiais em engenharia ambiental III: 
Modelagem com Delft3D), 3 créditos, carga horaria: 45h 

 

• Professores:  

Bruna Arcie Polli (brunapolli@gmail.com) 

Tobias Bleninger (bleninger@ufpr.br) 

 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 

http://www.ppgerha.ufpr.br/
http://www.ppgea.ufpr.br/


Informações gerais 

Horário das aulas: 

•    Segundas (PF16) das 13:30-15:10h, Quartas (PF16) das 13:30-15:10h 

•    Horários para simulação: Segundas das 15:30-17:10h, Quartas das 15:30-17:10h (PF16) 

•    Horário de consultas: Por favor, agendar por email (brunapolli@gmail.com/bleninger@ufpr.br) 

 

• Página da disciplina: 
http://www.ambiental.ufpr.br/portal/professores/tobias/teaching/delft3d/ 
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Objetivos 

 

 

Criar a habilidade de fazer revisão critica e entender modelos e conceitos 
existentes de estudos de sistemas ambientais relacionados a modelagem de 

fenômenos de transporte. Poder planejar, montar e avaliar simulações 
numéricas. Aplicação do modelo numérico Delft3D-Flow. 

 

 

 

Pré-requisitos recomendados: Mecânica dos Fluidos I e II ou intermediário, 
Processos de Dispersão no Meio Ambiente. Notebook para executar simulações. 
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Ementa 

 

 

Revisão das equações de quantidade de movimento e continuidade: Sistemas bi e 
tridimensionais. Revisão de métodos numéricos: diferenças finitas, estabilidade. 
Ferramentas computacionais: editores, processadores, scripts. Introdução a 
geração de malha. Introdução a interpolação batimétrica. Modelagem numérica 
da hidrodinâmica e de processos de mistura e transporte em Sistemas 
Ambientais. Exemplos em rios, lagos, reservatórios e águas costeiras. Pós-
processamento de dados. 
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Avaliações 

20%: uma apresentação oral de 10min. de um artigo científico S1 (individual) com 
arguição de 5min. 

50%: 1 Projeto de modelagem P1 (em grupo) 

30%: 1 Prova P2 (apresentação (em grupo) do projeto de modelagem e arguição 
oral (individual), sem consulta) 

Nota N = S1*0.2 + P1*0,5 + P2*0,3 
  se N ≥ 7   aprovado com nota final NF = N 

Para alunos da graduação: 

        se N < 4   reprovado 

        se 4 ≤ N < 7 prova final F 

                   se (F+N)/2 ≥ 5 aprovado com nota final NF = (F+N)/2 

                   se (F+N) < 5 reprovado 

Freqüência: com faltas de mais de 25% -> reprovado 
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Calendário 
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Registro no site da Deltares 

https://oss.deltares.nl/web/delft3d/get-started 

 

You are going to receive an email with a ftp for download and a license to install 
the program (it can take two days to receive the email). 
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Apresentação 

 

 
Nome 
Aluno graduação, pós-graduação... 
Tópico de pesquisa 
Experiência com modelagem (programação, softwares...) 
Interesses:  
 Águas costeiras 
 Lagos/Reservatórios 
 Rios 
 Processos (hidrodinâmicos, transporte de poluentes, sedimentos, ondas, qualidade da 
água...) 
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Revisão das equações de quantidade de movimento e 
continuidade: Sistemas bi e tridimensionais 

Bruna Arcie Polli 
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Objetivo de hoje 

Rever conceitos de mecânica dos fluidos 

Tipos de escoamentos 

Equação da continuidade 

Equação de quantidade de movimento 

Casos particulares 
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O que é um Fluidos? 

Fluidos são substâncias cuja estrutura molecular não oferece resistência à forças 
externas: uma pequena força de cisalhamento aplicada causa deformação 

(escoamento) 

 

Fluidos são considerados um meio continuo 
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O que é Mecânica dos Fluidos? 

Estuda o comportamento estático e dinâmico dos fluidos - líquidos e gases. 

 Fluidos em equilíbrio estático: hidrostática 

 Fluidos sujeitos a forças externas não nulas: hidrodinâmica 

 

(Alé, 2011; Polli, 2018) 
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O que é Mecânica dos Fluidos? 

Utilizam-se as leis fundamentais que governam o movimento dos fluidos, tais 
como a equação da conservação da massa, equação da quantidade de 

movimento e leis de termodinâmica 

 

(Alé, 2011; Polli, 2018) 
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Porque usar modelagem? 

Deltares Delft3D simulation of Katrina 

Sediment concentration (Thanh et al., 2017) 

Horita  et al., 2015 

http://ayresriverblog.com/2011/06/21/the-big-assumption/ 
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Algumas definições... 

Massa específica (ρ) definida como a massa (m) de substância por unidade de 
volume (V): 

 

 

 

 

• Peso específico, é definido como peso por unidade de volume ou força 
exercida pela gravidade g, sobre uma unidade de volume de substância. 
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Algumas definições... 

Viscosidade 

Propriedade de um fluido, devido à coesão e interação entre moléculas, que 
oferece resistência para deformação de cisalhamento. Fluidos diferentes 

deformam com valores diferentes para uma mesma tensão de cisalhamento.  

 

“Fluidos Newtonianos” obedecem à relação linear denominada Lei da 
Viscosidade de Newton: 

 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Algumas definições... 

Viscosidade dinâmica 

• A viscosidade dinâmica, μ, é definida como a força de cisalhamento, por 
unidade de área (ou tensão de cisalhamento), requerido para arrastar uma 
camada de fluido com velocidade unitária para outra camada afastada a uma 
distância unitária. 

 

 

 

Viscosidade cinemática 

• Como a relação entre a viscosidade dinâmica  e a massa específica. 
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Tipos de escoamento: Uni, Bi e Tridimensionais 

Um escoamento é classificado como uni, bi ou tridimensional dependendo do 
número de coordenadas espaciais requeridas na especificação do campo de 

velocidades.  
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Tipos de escoamento: permanente x escoamento não permanente 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Tipos de escoamento: Uniforme e Não Uniforme:  

Um escoamento uniforme em uma dada seção transversal é caracterizado pela 
velocidade ser constante em qualquer seção normal ao escoamento. Um 

escoamento não uniforme (ou variado) é aquele em que as velocidades variam 
em cada seção transversal ao longo do escoamento. 
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Tipos de escoamento: Laminar e Turbulento 

 

O escoamento laminar é caracterizado pelo movimento em lâminas ou 
camadas, não havendo mistura macroscópica de camadas de fluido adjacentes. 

O escoamento turbulento é caracterizado pelo movimento tridimensional 
aleatório das partículas do fluido sobreposto ao movimento da corrente. 
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Compressível x Incompressível 

Escoamento nos quais as variações de densidade são desprezíveis são 
denominados incompressíveis; quando essas variações são consideráveis o 

escoamento é dito compressível.  

 

 Escoamento compressível: gases 

 Escoamento de líquidos pode, geralmente, ser tratado como incompressível. 

 

Sob pressões moderadas, os líquidos podem ser considerados incompressíveis. 
Entretanto, em altas pressões, os efeitos de compressibilidade nos líquidos 

podem ser importantes. 
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Escoamento interno x externo 

Os escoamentos completamente envoltos por superfícies sólidas são chamados 
de escoamentos internos (dutos). O escoamento interno de líquidos nos qual o 

duto não fica completamente preenchido, existindo uma superfície livre 
submetida à pressão constante, é denominado escoamento em superfície livre 

(rios, canais de irrigação, aquedutos). Aqueles em torno de corpos imersos 
num fluido são denominados escoamentos externos. 
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Equações relevantes 

• As leis básicas, que são aplicáveis a qualquer fluido, são: 

 

 

1. A conservação da massa 

2. A segunda lei do movimento de Newton 

3. O princípio da quantidade de movimento 

4. A primeira lei da termodinâmica (conservação da energia) 

5. A segunda lei da termodinâmica 
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Relembrando expansão em série de Taylor... 

• Em análises de partículas de fluido é necessário avaliar propriedades como: 
massa específica, campo de pressões, forças e tensões... 

• Para tal se considera um elemento de fluido muito pequeno, no qual se realiza 
uma expansão em serie de Taylor para avaliar as propriedades em estudo em 
cada uma das faces. 
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Equação da continuidade 

Para conservação da massa: 

 

 

Taxa de aumento de 
massa em um 

elemento de fluido 

Taxa líquida de fluxo 
de massa no 

elemento fluido 

Massa! 

Taxa de fluxo de massa em cada 
face do elemento de fluido, 

produto da massa específica, 
área e a componente normal da 

velocidade 

Variação interna= taxa de matéria que entra-taxa de matéria que sai 
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Equação da continuidade 

 

 

Taxa de matéria que entra Taxa de matéria que sai 
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Equação da continuidade 

 

 

Equação da continuidade não permanente, 
tridimensional, para um fluido compressível 
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Equação da continuidade: casos particulares 

 

 

Fluido incompressível 
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Equação de quantidade de movimento 

A 2ª Lei de Newton estabelece que:  

 

A taxa de mudança de quantidade de movimento de uma parcela de fluido é 
igual a soma das forças agindo na parcela. 

 

Tipos de forças que agem numa parcela: 

 

 

 

Forças de superfície: 
 

Pressão 
Viscosas 

 

 
Forças de corpo: 

 
Gravidade 
Centrifuga 

Coriolis 
Eletromagnéticas 

 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

Partindo da 2ª Lei de Newton:  

 

 

 

Continuidade! 

Aceleração total da partícula 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Equação de quantidade de movimento 

Aceleração total da partícula: 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

OK! 
Quais as forças agindo 
sobre uma partícula de 

fluido? 

Forças de superfície+forças de campo/corpo 
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Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 

As forças de superfície agem nas superfícies do volume de controle devido à 
pressão (força normal) e às tensões de cisalhamento (força tangencial) 
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Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 

 

A força agindo sobre o elemento de 
fluido apresenta duas 
componentes, uma normal e outra 
tangencial ao elemento de área. A 
tensão normal e a tensão de 
cisalhamento:  
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Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 
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Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 
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Equação de quantidade de movimento: forças de superfície 

 

As forças de superfície nas direções y e z podem ser obtidas de maneira 
análoga: 
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Equação de quantidade de movimento: forças de corpo/campo 

As forças de campo são forças que atuam sem contato físico e distribuídas sobre 
o volume de controle, tais como forças de campo gravitacional 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

Para a componente x: 

 

 

 

 

 
 

 

equação para y e z obtidas de maneira análoga 

Como definir esses termos para obter o campo de velocidades? 

ρgx 

ρgx 
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Equação de quantidade de movimento: termo de tensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressão Tensor de tensão viscosas 

6 incógnitas 

Como calcular as tensões viscosas? 
Equações constitutivas que expressam as tensões  

em termos do campo de velocidades e propriedades 
 como a viscosidade: fluidos Newtonianos 
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Equação de quantidade de movimento: termo de tensões 

 

 

 

 

 

Fluidos para os quais a tensão de cisalhamento é linearmente proporcional à 
taxa de deformação de cisalhamento, como ar e água. 

Exemplos de fluidos não Newtonianos: lamas, plásticos... 

 

 

 

 

 

 

 

O que é um fluido Newtoniano? 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equações de Navier-Stokes  
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Equação de quantidade de movimento: termo de tensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Escoamento incompressível e viscosidade constante: 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para a componente x: 

ρgx 

Escoamento incompressível e viscosidade constante 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para a componente x: 

Para escoamento incompressível = 0 
* Equação da continuidade 

Escoamento incompressível e viscosidade constante 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para a componente x: 

Para as componentes y e z: 

Equações de Navier-Stokes 
para escoamento 
incompressível e 

viscosidade constante 
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Equação de quantidade de movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equações de Navier-Stokes 
para escoamento 
incompressível e 

viscosidade constante 

4 incógnitas: campo de velocidades e pressão 
4ª eq.: continuidade! 
Importante: definição do sistema de coordenadas!!!! 
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Fenômenos que afetam o escoamento 

 

• Temperatura – causam transferência de calor e diferenças de densidade… 
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