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TELEMAC3D

O LANSD desenvolve pesquisas associadas a processos hidrodinâmicos que podem ser relacionados 
à circulação controlada pelo vento, influência das marés astronômicas, transporte de propriedades 

dissolvidas ou em suspensão, etc..
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No LANSD, o módulo de circulação hidrodinâmica 
tridimensional (TELEMAC3D) está operacional e vem sendo 

utilizado como base para a realização de estudos aplicados a 
graduação/pós-graduação de alunos da FURG, bem como, em 

estudos de impacto ambiental.

Análises realizadas 

>   Estudos de circulação em ambientes                        
      costeiros e estuarinos.

>   Investigação de processos de mistura e        
     estratificação de propriedades.

>   Elaboração de Estudos de Impactos 
     Ambientais. 

Produto utilizado 

>   Modelo numérico que considera variações 
      locais na superfície livre do fluido e utiliza 
      um sistema de coordenadas adaptado a  
      regiões de morfologia e topografia complexa.

>   Consideração da influência de fenômenos 
      meteorológicos e oceanográficos que estão 
      associados aos processos hidrodinâmicos em 
      uma ampla gama de escalas temporais e
      espaciais.

>   Simulação tridimensional da circulação e 
      transporte de propriedades considerando 
      diferentes condições forçantes da dinâmica 
      ambiental



SISYPHE

O LANSD desenvolve pesquisas associadas a processos de transporte sedimentar que podem ser 
relacionados à circulação controlada pelo vento, descarga de rios, influência de ondas e marés 
astronômicas, etc..
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No LANSD, o módulo de simulação de processos 
morfodinâmicos (SISYPHE) está operacional e vem sendo 
utilizado como base para a realização de estudos aplicados 
a graduação/pós-graduação de alunos da FURG, bem como, 
em estudos de impacto ambiental.

Produto utilizado
>   Modelo morfodinâmico desenvolvido para 
      realizar estimativas do movimento do fundo 
      e padrões de transporte de sedimentos 
      dirigidos pelas correntes e/ou ondas.

>   Consideração da influência de fenômenos 
      meteorológicos e oceanográficos que 
      estão associados aos processos 
      hidrodinâmicos dominantes na  evolução do
      fundo e taxas de transporte.

>   Simulação de sedimentos em suspensão em 
      situações de desequilíbrio, consideração de 
      grãos de tamanhos diferentes e estratificação 
      vertical no fundo.

Análises realizadas
>   Estudos do transporte de sedimentos de
      fundo e em suspensão nos ambientes 
      costeiros e estuarinos.

>   Investigação da evolução do fundo 
     submarino como resultado do transporte 
     sedimentar em ambientes naturais ou 
     dragados.

>   Elaboração de Estudos de Impactos 
      Ambientais.



TOMAWAC

O LANSD desenvolve pesquisas associadas a simulação do estado do mar considerando a influência 
de ondas geradas pela ação dos ventos.
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No LANSD, o módulo espectral de simulação de ondas gera-
das pelo vento (TOMAWAC) está operacional e vem sendo 

utilizado como base para a realização de estudos aplicados 
a graduação/pós-graduação de alunos da FURG, bem como, 

em estudos de impacto ambiental.

Análises realizadas
>   Estudos das condições de ondas em 
      ambientes costeiros e estuarinos.

>   Investigação da quantidade de energia 
     associada à altura das ondas e conversão de 
     energia através de módulos que se encontram 
     em desenvolvimento no LANSD.

>   Elaboração de Estudos de Impactos 
     Ambientais.     

Produto utilizado
>   Modelo numérico espectral de simulação de 
      ondas geradas pelo vento que considera 
      efeitos de dissipação, interações não lineares, 
      fricção com o fundo e quebra induzida. 

>   Consideração da influência de fenômenos 
      meteorológicos e oceanográficos que estão 
      associados aos processos de geração e 
      propagação de ondas em uma ampla gama 
      de escalas temporais e espaciais

>   Simulação das condições de estado do mar 
     e potencial de energia de ondas 
     considerando diferentes condições forçantes
     da dinâmica ambiental.



ECOS

O LANSD desenvolve pesquisas associadas ao derramamento acidental de petróleo em ambientes 
marinhos considerando a influência dos ventos, da descarga de rios, ondas e das marés astronômicas 
no controle do comportamento e destino da mancha de óleo.
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O modelo ECOS tem seu código acoplado diretamente ao 
modelo hidrodinâmico TELEMAC3D utilizando os resultados 
da hidrodinâmica tridimensional. O modelo de óleo considera 
as condições de vazamento do óleo e suas propriedades de 
envelhecimento que podem ser de caráter físico, químico e 
biológico.

Produto desenvolvido
>   Modelo lagrangeno utilizado para a análise de 
      vazamentos de óleo capaz de considerar 
      diferentes contribuições físico-químicas para
      o deslocamento e envelhecimento da mancha
      de óleo.

>   Consideração da influência de fenômenos
     meteorológicos e oceanográficos que estão 
     associados aos processos hidrodinâmicos 
     dominantes da região de estudo.

>   Módulo de simulação de derrames de óleo    
     desenvolvido no LANSD para a análise em modo 
     de simulação e previsão de cenários.

Análises realizadas

>   Estudos de vazamento de óleo em ambientes 
     costeiros e estuarinos.

>   Investigação das condições de susceptibilidade e 
      vulnerabilidade das regiões afetadas.

>   Elaboração de Estudos de Impactos Ambientais e
     de Planos de Emergência Individual.



TRANSPORTE DE CONTAMINANTES

O LANSD desenvolve pesquisas associadas ao derramamento de esgoto doméstico em ambientes 
marinhos considerando a influência dos ventos, da descarga de rios e a influência das marés 

astronômicas no controle do comportamento e destino dos contaminantes.
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O modelo que vem sendo desenvolvido tem seu código 
acoplado diretamente ao modelo hidrodinâmico TELEMAC3D 

utilizando os resultados da hidrodinâmica tridimensional. 
O modelo considera as condições de vazamento do 

contaminante e suas propriedades de decaimento que podem 
ser de caráter físico, químico e biológico.

Produto desenvolvido
>   Modelo numérico utilizado para a análise de 
     dispersão de contaminantes capaz de 
     considerar diferentes contribuições 
     físico-químicas para o deslocamento e 
     decaimento da propriedade considerada.

>   Consideração da influência de fenômenos  
     meteorológicos e oceanográficos que estão 
     associados aos processos hidrodinâmicos 
     em uma ampla gama de escalas temporais e
     espaciais.

>   Módulo de simulação da dinâmica de plumas 
     de poluentes em desenvolvimento no LANSD 
     para a análise de dispersão em modo de 
     simulação e previsão de cenários.

Análises realizadas

>   Estudos de derrames de contaminantes em 
     ambientes costeiros e estuarinos.

>   Investigação das condições de 
     susceptibilidade e vulnerabilidade das regiões
     afetadas. 

>   Elaboração de Estudos de Impactos 
     Ambientais e de Planos de Emergência 
     Individual.



CONVERSÃO DE ENERGIA DE CORRENTES

O LANSD desenvolve pesquisas associadas às energias renováveis envolvendo conversão da energia 
das marés e correntes oceânicas em energia elétrica. 
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O crescente interesse em fontes alternativas de energias 
renováveis influencia nossos pesquisadores a desenvolver 
ações práticas e acessíveis para auxiliar tomadores de 
decisões para a possibilidade de utilização destas tecnologias. 
O modelo desenvolvido tem seu código acoplado diretamente 
ao modelo hidrodinâmico TELEMAC3D, utilizando os resultados 
da hidrodinâmica tridimensional. 

Produto desenvolvido

>   Identificação de locais propícios para a 
      instalação de conversores de energia através 
      do uso do modelo TELEMAC3D.

>   Consideração da influência de fenômenos 
     meteorológicos e oceanográficos que estão 
     associados aos processos hidrodinâmicos.

>   Módulo de Conversão de Energia desenvolvido
     no LANSD para estimar o potencial energético
     das regiões costeiras e estuarinas.

Análises realizadas
>   Análise da evolução da circulação, transporte 
      de sedimentos e morfologia junto a 
      região do sítio de conversores.

>   Estudo da influência de estruturas de fixação 
     de turbinas na dinâmica do fluxo e transporte
     de propriedades na região do sítio de conversão 
     de energia.     

>   Elaboração de Estudos de Impactos 
     Ambientais e de viabilidade energética.
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