
Resumo 

Este trabalho tem como objectivo o estudo da circulação do ar em recintos ventilados, com vista à 

caracterização quantitativa do conforto térmico. Para isso é necessário conhecer os campos de 

velocidade e de temperatura do ar. No presente estudo a distribuição da temperatura do ar não vai 

merecer atenção especial, pois considerar-se-á apenas a situação isotérmica.  

Se considerarmos que em Portugal as condições atmosféricas ambientais não são muito rigorosas, 

nos casos em que as cargas térmicas não sejam muito elevadas (como a maioria das situações) um 

sistema de ventilação é suficiente para manter as condições mínimas de conforto térmico. Nestas 

condições as diferenças de temperatura verificadas no local não são significativas de modo algum 

para provocarem alterações ao escoamento. Sendo assim admitir-se-á sempre as diferentes 

situações como sendo isotérmicas, ou seja, todos os pontos do domínio estão a uma temperatura 

constante.  

No entanto poder-se-ão colocar as seguintes perguntas:  

- Em situações não isotérmicas a circulação do ar será diferente?  

- Até que ponto se poderão considerar situações não isotérmicas, como tal?  

Fica pois, desde já, em aberto uma nova perspectiva de trabalho de investigação futura.  

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

3.375 x 2.7 x 2.7 m (comprimento x largura x altura). O elemento distribuidor do ar é colocado junto de 

uma das paredes ao nível do solo. A insuflação far-se-á através de grelhas ranhura das e no sentido 

ascendente. O retorno é realizado horizontalmente e ao nível do solo. Quer o retorno quer a 

insuflação são a toda a largura da sala de modo a poder ser considerado uma situação bidimensional. 



Um esquema genérico da instalação é apresentada na fig.1.1. 

 

Fig. 1.1 - Geometria em estudo  

A geometria escolhida é representativa de muitos compartimentos em habitações e escritórios 

disseminados pelo país.  

Relativamente a investigações de outros autores no mesmo domínio poder-se-ão indicar as 

constantes da tabela da página seguinte. Na mesma são apresentadas as características geométricas 

das salas assim como a posição do elemento distribuidor.  

L  W  H  L/H  W/H  DISTRIBUIDOR  REF.  

4.70 3.00 2.00  2.40  1.50  tecto  4  

5.60  2.90  2.40  2.30  1.20  parede  6  

4.75  2.88  2.95  1.60  1.00  parede  12  

5.00  3.85  3.15  1.60  1.20  parede  16  

4.90  3.70  2.75  1.80  1.30  parede  40  

4.90  3.70  2.75  1.80  1.30  em soleira  42  

1.80  0.60  0.60  3.00  1.00  parede  43  

8.30  3.40  2.80  3.00  1.20  parede  44  

6.00  3.60  2.70  2.20  1.30  tecto perfurado  46  

4.00  2.00  1.25  3.20  1.60  tecto perfurado  61  

3.375  2.70  2.70  1.25  1.00  em soleira  - 

O levantamento do campo de velocidades foi realizado por três vias distintas:  



Anemometria Laser-Ooppler  

Termo-anemometria  

Computação  

Cada uma destas técnicas será referida com algum pormenor no capítulo 3.  

Para os ensaios de anemometria Laser foi utiIizado um modelo em escala reduzida (1:27) de 

dimensões 0.125 x 0.1 x 0.1 m construído em perspex (material transparente aos raios Laser) pelo 

que passaremos a designá-Io por modelo perspex. A utiIização de modelos assim de pequenas 

dimensões apresenta a vantagem de não necessitar de grande potência e ao mesmo tempo de 

permitir algumas alterações de geometria fáceis de executar e pouco onerosas.  

A termo anemometria foi executada num modelo em escala quasi real (1:1.35 ) que designaremos por 

modelo reduzido e que apresenta as dimensões de 2.5 x 2.0 x 2.0 m.  

0 campo de velocidades determinado por computação foi resolvido pela utiIização de um programa 

denominado TERCH que recorre ao método das diferenças finitas. O modelo matemático é descrito 

no capítulo 2 onde são também inseridos alguns comentários ao programa.  

A descrição dos modelos utiIizados nos ensaios, em particular a unidade de tratamento de ar que 

provoca a circulação do ar no modelo reduzido e as diferentes geometrias dos modelos perspex são 

analisadas no capítulo 5.  

Os ensaios realizados cobrem diferentes números de renovações por hora - índice característico no 

seio dos projectistas de ar condicionado - e simultâneamente uma gama de número de Reynolds - 

índice significativo no meio da Mecânica dos Fluídos. Uma análise destes dois índices é detalhada no 

capítulo 1. No entanto podemos já referir que os ensaios com a anemometria Laser cobriram uma 

gama de 1.1 a 6 ren/h, a termo-anemometria foi apenas executada para 6 ren/h e o trabalho de 

computação abrange uma distribuição mais alargada, 2 a 14 ren/h.  

Como cada situação apresenta em princípio um tipo de circulação de ar diferente, é óbvio admitir que 

provoquem sensações de conforto distintas. Como termo de comparação utiIizaremos o índice 

A.D.P.I. que relaciona as características de circulação de ar com as condições de conforto térmico. 

Uma descrição deste parâmetro é indicada no capítulo 6 conjuntamente com os resultados.  

Nos últimos capítulos deste trabalho englobaremos os resultados e análise dos mesmos, capítulo 6, 

enquanto no capítulo 1 indicaremos as conclusões e perspectivas de trabalhos futuros.  


