
Resumo 

Este trabalho apresenta-se como evolução dos realizados para a conclusão do Mestrado em 

Engenharia Térmica e tem como objectivo o estudo da circulação do ar em recintos climatizados, com 

vista à sua caracterização quantitativa. Para isso é necessário conhecer os campos de velocidade e 

de temperatura do ar que se verificam naqueles locais.  

A geometria do recinto que serve de base a este estudo é uma pequena sala com as dimensões de 

3,375 x 2,7 x 2,7 m3 (comprimento x largura x altura). Consideram-se ser estas as medidas mais 

vulgarizadas e em termos médios de muitos gabinetes existentes entre nós.  

O elemento distribuidor do ar é colocado junto de uma das paredes ao nível do solo. A insuflação far-

se-á através de grelhas ranhuradas e no sentido ascendente. O retorno é realizado horizontalmente e 

ao nível do solo.  

A colocação deste elemento em soleira resulta do facto de tal se verificar em grande parte das 

instalações de ar condicionado em que existe uma unidade central e unidades terminais localizadas 

em cada um dos compartimentos.  

De modo a poder ser considerado uma situação de escoamento bidimensional, quer a insuflação quer 

o retorno são a toda a largura da sala.  

Um esquema genérico do conjunto é indicado na figura 1.1.  

Na investigação feita anteriormente foram realizados testes experimentais em situações de isotermia 

quer em modelos à escala quasi-real quer em pequenos modelos em que a técnica de medida das 

velocidades foi a Anemometria Laser Doppler. A simulação numérica realizada no mesmo contexto 

não incluia qualquer modelo de turbulência.  

Esta trabalho engloba ensaios experimentais em modelos à escala real quer em situações de 

isotermia quer com diferentes cargas térmicas. As diferentes cargas são originadas por diferença de 

temperatura entre o interior do espaço a ensaiar e o meio exterior.  



 

Fig. 1.1 - Compartimento experimental  

A determinação do campo de velocidades é feita por termo-anemometria e as temperaturas são 

obtidas por elementos sensores R. T .D. Cada uma destas técnicas será referida com algum 

pormenor em capítulo posterior.  

Os resultados obtidos permitem uma caracterização genérica da circulação do ar ao nível da zona de 

ocupação da sala. Paralelamente são indicadas as características dos jactos junto das paredes em 

função de parâmetros inerentes como sejam a largura do jacto, distância à origem e carga térmica.  

Os escoamentos observados são também calculados por um método de simulação numérica em 

computador. A simulação numérica é tratada pelo método de diferenças finitas para a resolução das 

equações que regem o escoamento com a inclusão dum modelo de turbulência K- ε , e em que os 

efeitos de impulsão originados pela diferença de temperatura não são desprezados. Para esta 

finalidade recorreu-se a uma versão do programa TEACH.  

Na simulação numérica inclui-se ainda uma adaptação do programa inicial para o cálculo das trocas 

de calor por radiação verificadas entre os elementos confinantes da envolvente. Esta adaptação 

passa pela elaboração dum programa de cálculo de factores de forma entre as diferentes superfícies 

elementares associadas à malha inicial correspondente à discretização.  

A utilização destes programas em simultâneo permite a simulação da circulação do ar em que se 

incorpora a radiação solar que incide numa vidraça exterior e a incidência daquela, depois de 

transmitida através do vidro, no solo ou em parede vertical. A energia recebida por estes elementos é 

depois trocada com os outros de modo a estabelecer-se o equilíbrio térmico.  

Serão consideradas duas condições de incidência dos raios solares na superfície vidrada , 60° e 45° 

correspondentes dum modo aproximado à altura do Sol nos períodos de Verão e Inverno, 

respectivamente. No primeiro caso, a radiação solar transmitida através do vidro incide apenas no 

solo enquanto para o ângulo menor que corresponde ao período de Inverno os raios solares atingem 

o solo e uma parte da parede vertical oposta ao vidro. Estas distribuições são resultantes da 

geometria da sala estudada.  



Como parâmetros que caracterizam o movimento do ar, que resultam da adimensionalização das 

equações gerais, em termos de Mecânica dos Fluídos é comum referirem-se os números de 

Reynolds Re e os números de Arquimedes Ar ou o de Grasshof Gr.  

O número de Grasshof é muito usado para a caracterização de escoamentos de convecção natural 

em que os efeitos de temperatura são predominantes relativamente a velocidades.  

Para os escoamentos como aqueles que se verificam em recintos ventilados em que além da acção 

da temperatura, as velocidades têm uma certa importância, o número de Arquimedes é normalmente 

adoptado.  

Como condições de referência para aqueles parâmetros adimensionais serão tomados, a velocidade 

de entrada (Vo), largura da grelha de insuflação (h) e diferença de temperatura entre a saída e a 

entrada (Ts - To).  

Em "linguagem" de climatização ao nível de projectistas, instaladores e de utilizadores é vulgar não 

se referirem àqueles índices mas sim ao número de renovações. As normas ASHRAE indicam, por 

exemplo, o número de renovações mínimas a ser observadas em, casos típicos.  

O número de renovações dum compartimento indica o número de vezes que o ar dessa sala é 

substituído numa unidade de tempo.  

Cada situação a estudar apresenta, em princípio, um tipo de circulação de ar distinta. Como tal é 

óbvio que provoquem sensações de conforto distintas. A maior ou menor aceitabilidade da 

uniformidade de condições que se verificam no local a estudar e que relaciona as características de 

circulação de ar com as condições de conforto térmico é caracterizada pelo índice - ADPI.  

Este trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos.  

Os capítulos 2 e 3 abordam dum modo muito genérico os meios e técnicas utilizados para a obtenção 

dos resultados que serão apresentados nos capítulos 4 e 5. As conclusões e sugestões para 

investigações futuras fazem parte do capítulo 6.  

A descrição da instalação laboratorial que foi necessária montar no Laboratório de Mecânica dos 

Fluídos e de Termodinâmica Aplicada do Departamento de Engenharia Mecânica para a realização 

da parte experimental é feita no capítulo 2. Além da apresentação duma forma detalhada da 

geometria em questão são referenciados os equipamentos inerentes aos ensaios.  

No mesmo capítulo é apresentada uma breve descrição das técnicas de medida utilizadas, ou seja, a 

termo-anemometria e anemometria Laser, para a leitura dos campos de velocidades respectivamente 

no compartimento experimental e modelo reduzido, assim como ao processo de medida das 

temperaturas.  

No capítulo 3 inclui-se a apresentação das equações gerais que regem o movimento de um fluído 

assim como a sua simplificação para o caso em questão; secção 3.1.  

O tratamento matemático das equações passa por uma descrição dos modelos de turbulência que 

são indicados em 3.2.  



A transformação das equações de modo a ser resolvidas pelos métodos computacionais constitui o 

sub-capítulo 3.3 enquanto a descrição sumária do programa utilizado faz parte do ponto 3.4.  

A inclusão das trocas de calor por radiação entre as paredes, na simulação numérica, implica um 

breve estudo deste modo de transferência de calor indicado na secção 3.5.  

No capítulo 4 estão indicados os resultados inerentes à parte experimental enquanto que, no capítulo 

5 são inseridos os resultados da simulação numérica.  

No primeiro caso apresentam-se perfis de velocidade e de temperaturas nas zonas mais 

interessantes do campo em questão, como sejam aquelas nas proximidades da insuflação e do tecto. 

Muitas áreas não estão cobertas pelas medidas experimentais por motivos de dificuldades de 

precisão de equipamento existente e simultaneamente por não considerarmos de grande importância 

os valores exactos a obter para esses locais.  

Os resultados das simulações numéricas, capítulo 5, serão apresentados em termos de função 

corrente, perfis de velocidade, contornos de igual velocidade e de iso-temperaturas.  

O capítulo final, designado por Conclusões, inclui uma análise conjunta do trabalho realizado, das 

dificuldades encontradas e de perspectivas futuras.  


