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Resumo 

 Entre os meses de dezembro de 2016 e junho de 2017 ocorreu a campanha de medições 

na Serra do Perdigão. Esta campanha permitiu a recolha de informação do escoamento 

atmosférico na serra, para posterior tratamento, com vista à elaboração do Novo Atlas Europeu 

do Vento.  A referida experiência serviu de base para o desenvolvimento do presente trabalho. 

O trabalho realizado consistiu em utilizar um software de simulação CFD (Ansys Fluent) 

para a modelação do comportamento de um escoamento em torno da referida serra. Foi também 

realizado um estudo detalhado sobre as várias opções escolhidas tendo não só em conta dados 

fornecidos pelo software, mas também de outros estudos semelhantes. A juntar a estas duas 

condições, as simulações realizadas para o caso em estudo tiveram também um papel 

importante. 

O método utilizado para a construção da malha foi o método Wrapping, pois permite 

colmatar algumas falhas que possam vir a decorrer quer da importação do ficheiro CAD quer 

pelo facto de a base para a simulação ser uma superfície 3D.  

Os resultados obtidos foram simulados utilizando o método Coupled e a condição de 

fronteira Outflow, com um modelo de turbulência k-ε. 

As características do fluxo foram analisadas para os parâmetros horizontais de velocidade, 

intensidade de turbulência e energia cinética turbulenta. Obtiveram-se zonas de estagnação e o 

escoamento foi de encontro ao teoricamente esperado. É pertinente destacar ainda a obtenção 

de zonas com recirculação do escoamento e respetivo aumento de turbulência nesses mesmos 

locais. 
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Abstract 

Between december of 2016 and june 2017 the Perdigão field experiment occured. At the 

campaign, information regarding the atmospheric flow over the hill was obtained to develop 

the New European Wind Atlas. This work was based on said experiment.. 

A CFD simulation software (Ansys Fluent) was used to study the behavior of a flow over 

the hill. A detailed study was made about the options that were chose regarding not only the 

software data, but also other research papers similar to this one. The simulations that were done 

were also relevant.  

The mesh was built by using the wrapping method. Besides being the recommended method 

for 3D surfaces it can also surpass some problems that may occur when importing the CAD 

file. 

The final results were obtained using the Coupled method and the Outflow boundary 

condition with a k-ε turbulence model.  

The flow characteristics were analyzed for horizontal velocity, turbulence intensity and 

turbulent kinetic energy. Stagnation zones were obtained, and the flow behaved like expected. 

It is important to highlight reflow zones and turbulence increase on those areas. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Cada vez mais o escoamento atmosférico em torno das mais variadas superfícies tem 

assumido uma maior importância, seja na aviação, na energia eólica ou até mesmo na poluição 

atmosférica. Foi então que se desenvolveu um projeto denominado “Novo Atlas Europeu do 

Vento” – NEWA. O projeto tem entre os seus objetivos a criação de um atlas do vento que 

abranja toda a União Europeia, Turquia e a costa europeia num espaço até 100km desta última 

e no qual se obtenha recursos específicos do vento, ventos extremos, turbulência entre outros 

parâmetros, juntamente com o desenvolvimento de modelos que permitam a produção do atlas 

em alta resolução e medição do escoamento atmosférico em vários terrenos complexos de forma 

a validar esses mesmo modelos (Mann e al 2017).  

Uma dessas medições foi realizada em Portugal entre os dias 15 de dezembro de 2016 e 

15 de junho de 2017, mais concretamente em Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo 

Branco na serra do Perdigão (UPorto s.d.).  

Com as medições efetuadas no terreno torna-se então interessante a utilização de modelos 

de simulação de CFD com vista a se poder efetuar um estudo comparativo de forma a não só se 

compreender até que ponto esses modelos acompanham a realidade, mas também como se 

poderão melhorar os mesmos de forma a facilitar futuros estudos e obterem-se resultados mais 

próximos daquilo que serão na realidade. 

 

1.1 Campanha de Perdigão e descrição do terreno 

  A campanha de Perdigão foi uma de várias campanhas realizadas com vista ao 

aprimoramento dos dados existentes relativos à circulação do vento em terrenos complexos. Os 

referidos dados foram obtidos em medições realizadas há mais de 35 anos na Escócia 

(Walmsley e Taylor 1982). Para tal, o projeto contou com a colaboração de várias entidades 

europeias e norte americanas não só a nível académico, mas também a nível de instrumentação 

(UPorto s.d.). 
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  O projeto foi ainda dividido em dois períodos de medição: o primeiro, denominado por 

“Período Extensivo de Medições” contou com poucos equipamentos a operar continuamente, 

mas nos quais foram feitas várias medições; o segundo, denominado “Período Intensivo de 

Observação”, contou com um elevado número de equipamentos a operar simultaneamente. 

Para tal, foram dispostas várias torres com diferentes instrumentos de medição a diferentes 

alturas de forma a se obterem resultados para os mais variados parâmetros (Fernando e al. 

2018). À altura máxima de cada torre, a existência de um anemómetro era uma constante e será 

com base nessa altura que serão definidos os parâmetros para a análise de resultados como se 

verá mais à frente. 

A serra do Perdigão tem na sua estrutura um vale ladeado por duas colinas orientadas no 

sentido nordeste-sudoeste. Cada uma das referidas colinas tem cerca de 4km de comprimento, 

uma altura até ao seu cume compreendida entre 500-550m (acima do nível médio das águas do 

mar) e uma distância de 1.4km entre as já referidas colinas. Desde o vale até ao pico da colina 

a encosta tem uma inclinação de aproximadamente 35% e cerca de 200 m de altura medido 

desde o referido vale (Vasiljevic e al 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vista de Satélite da Serra do Perdigão (Retirado de 

Google Earth) 
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1.2 Efeitos da topografia no escoamento 

O escoamento é diretamente afetado pela sua passagem por qualquer irregularidade no 

terreno, seja ela a rugosidade da superfície ou uma elevação. O seu efeito pode ser sentido antes 

do escoamento ultrapassar esse mesmo obstáculo. 

Considerando uma colina íngreme em duas dimensões, o fluxo desacelera ligeiramente até 

ao sopé da montanha, acelerando depois ao topo onde atinge a sua velocidade máxima 

desacelerando novamente a partir daí. Em colinas que tenham inclinação suficiente a 

desaceleração pode levar a uma separação do escoamento assim como uma região de elevada 

turbulência. Fortes gradientes de pressão são gerados levando à criação de fenómenos de esteira 

a jusante da colina (juntamente com velocidades mais baixas quando comparadas com a parte 

a montante) além de uma separação do fluxo (Kaimal e Finnigan 1994).  

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em 4 capítulos: o primeiro, prestes a terminar, confere 

uma visão geral sobre a campanha realizada e o objetivo do trabalho. O segundo, demonstra 

algumas das formulações matemáticas utilizadas pelo software, métodos de resolução e 

descrição do mesmo. A geração da superfície e todos os preparativos para a realização da 

simulação são apresentados no capítulo 3. Já no último capítulo é possível examinar os 

resultados obtidos e a discussão sobre trabalhos futuros. No Anexo A é possível encontrar-se 

os resultados dos resíduos das simulações efetuadas, enquanto que os anexos B e C contêm 

gráficos dos resultados obtidos no final.   

Figura 2 - Fluxo de vento sobre uma colina íngreme bidimensional. 

(Traduzido e adaptado de (Kaimal e Finnigan 1994)) 
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Capítulo 2 

Ansys Fluent Software 

 

A Ansys, Inc. é uma empresa norte americana que desenvolve e comercializa softwares de 

simulação em engenharia para design, testes e operação. Não disponibiliza apenas ferramentas 

para o desenvolvimento, mas também de otimização e resolução de problemas. Apresenta 

produtos de simulação mais geral (fluídos, estruturas), mas também fornece produtos de 

aplicação em indústrias mais específicas (como por exemplo software para análise de motores 

de combustão interna). Para dar uma base prática de apoio, a própria marca disponibiliza vários 

tutoriais online (ou feitos em parceria, mas disponibilizados como fiáveis), cursos gratuitos em 

parceria com universidades e ainda um fórum oficial de apoio onde os utilizadores podem expor 

as suas dúvidas que podem ser respondidas por pessoas certificadas. A isto juntam-se ainda 

vários guias oficiais onde se pode encontrar, entre outras temáticas, todas as bases teóricas 

utilizadas no desenvolvimento dos vários produtos da empresa.  
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Como referido anteriormente, entre os seus produtos, a Ansys Inc. disponibiliza software de 

análise de escoamento de fluídos, sendo os mais utilizados o Ansys Fluent e o Ansys CFX. O 

primeiro referido foi o utilizado no decorrer deste estudo.  

O software Ansys Fluent (doravante referido apenas como Fluent) está integrado na Ansys 

Workbench. Esta última é a interface onde é permitido aceder aos mais variados produtos de 

simulação oferecidos pela marca podendo inclusivamente conjugar várias partes dos diferentes 

produtos. A versão do Fluent utilizada no trabalho foi a mais recente disponibilizada pela marca. 

Fluent 2020 R2 para Windows. 

 

Figura 3 - Vista geral da Ansys Workbench com duas opções para 

iniciar um projeto com o Fluent 
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2.1 Modelos Matemáticos 

O Fluent tem a capacidade de efetuar modelação de uma vasta gama de escoamentos 

incompressíveis e compressíveis, laminares e turbulentos. Permite, além disso, efetuar 

simulações quer no estado estacionário quer em regime transiente. Porém, para todos os 

escoamentos, o programa resolve equações de conservação de massa e quantidade de 

movimento. No caso de envolver transferência de calor (não estudado no presente trabalho) é 

ainda resolvida uma equação para a conservação da energia (I. Ansys s.d.).  

De forma a compreender-se um pouco mais quais as bases para a resolução de problemas 

por parte do software em questão, será feita uma pequena exposição teórica, mais 

especificamente nos casos utilizados neste trabalho, com base na informação fornecida pela 

empresa no guia oficial.  

2.1.1 Conservação da massa 

A equação de conservação da massa é escrita da seguinte maneira (I. Ansys s.d.): 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌𝑣 ⃗⃗⃗  ) = 0 (2.1) 

 

Onde ρ corresponde à densidade e 𝑣  ao vetor velocidade. Tal equação é aplicada quer para 

escoamentos compressíveis quer para escoamentos incompressíveis. 

 

2.1.2 Conservação de quantidade de movimento 

Já a equação de conservação de momento é dada pela seguinte equação (I. Ansys s.d.): 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣 ) + 𝛻 ∙ (𝜌𝑣 𝑣 ) = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ (𝜏̿) + 𝜌𝑔 + 𝐹  (2.2) 

Onde p é a pressão estática, ρ𝑔  a força gravitacional e 𝜏̿ é o tensor das tensões que é descrito 

da seguinte maneira (I. Ansys s.d.): 

 𝜏̿ = 𝜇[(𝛻𝑣 + 𝛻𝑣 𝑇) −
2

3
𝛻𝑣 𝐼] (2.3) 

Onde μ representa a viscosidade cinemática, I o tensor unitário e a segunda parte da equação 

à direta representa o efeito da dilatação de volume. 
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2.1.3 Modelação de turbulência 

A modelação da turbulência é uma tentativa de diminuir o número de equações diferenciais 

para o cálculo do escoamento turbulento, através de aproximações das equações de Navier-

Stokes (Alfonsi 2009) Os modelos RaNS oferecem a melhor abordagem para a computação de 

problemas de escoamentos turbulentos complexos (I. Ansys s.d.). Por este processo é possível 

uma variação suave da velocidade e pressão. Para informação mais detalhada sobre o modelo 

recomenda-se a leitura do artigo (Alfonsi 2009).  

Os modelos mais comummente utilizados em CFD são os modelos de duas equações. Estes 

modelos, além das equações de Navier-Stokes para um escoamento médio, acrescentam duas 

equações de transporte para duas propriedades de turbulência (Argyropoulos e Markatos 2014). 

A primeira equação para a turbulência da energia cinética (k) e a segunda inclui uma vasta gama 

de hipóteses, tais como a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta (ε) ou o taxa de 

dissipação específica da turbulência (ω). 

2.1.3.1 Modelo k-ε 

Para as simulações realizadas foi escolhido o modelo k-ε. Este modelo é o mais utilizado e 

testado. É importante referir que mesmo o seu modelo standard foi melhorado ao longo dos 

anos (Argyropoulos e Markatos 2014). O modelo k-ω é utilizado para escoamentos 

completamente turbulentos enquanto que, o k-ε, adapta-se a todos os casos, tornando-o assim 

mais versátil (Janiga 2015). Todos os modelos k-ε baseiam-se numa melhoria do modelo 

standard.  

Além do modelo standard, existem ainda mais dois modelos que resultam de melhorias 

efetuadas ao primeiro. São eles o RNG e o Realizable, tendo recaído sobre este a decisão final 

para a simulação.  

 

O modelo utilizado neste estudo, partilha com o modelo standard a mesma equação de 

transporte para a obtenção da turbulência da energia cinética apresentada a seguir: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =

=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝐾 

(2.4) 
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Onde Gk representa a geração da energia cinética turbulenta devido aos gradientes de 

velocidade, Gb a geração da energia cinética turbulenta devido à impulsão e YM a contribuição 

da dilatação flutuante em turbulência compressível para a taxa de dissipação total. Todos estes 

valores são calculados através de funções incorporadas no programa que podem ser consultadas 

em (I. Ansys s.d.). 𝜎𝑘 representa o número de Prandtl para k e SK uma função que pode ser 

definida pelo utilizador. 

 

 

2.1.3.1.1 Modelo k-ε Realizable 

O modelo k-ε realizable é uma melhoria da versão standard. Este modelo é expresso por 

duas equações: uma para a energia cinética turbulenta (k) e a outra para a sua taxa de dissipação 

(ε) (Lei 2004). A primeira equação é a mesma para os outros modelos, descrita acima, já a 

segunda equação é modificada de forma a satisfazer certas restrições matemáticas consistentes 

com a física dos escoamentos turbulentos [1]: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌휀𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜌𝐶1𝑆휀 −

𝜌𝐶2
𝜀2

𝑘+√𝜈𝜀
+𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀 

(2.5) 

 

 

 

Onde: 

 𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 (0,43;
𝜂

𝜂 + 5
) (2.6) 

 

 𝜂 = 𝑆
𝜅

휀
 (2.7) 

 

 𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 (2.8) 
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σε o número de Prandtl para ε, Sε um termo definido pelo utilizador e C2, C1ε são constantes. 

As constantes referidas foram estabelecidas para assegurar que o modelo funciona bem para 

escoamentos canónicos e têm os seguintes valores (I. Ansys s.d.): 

C1 = 1.44; C2=1.9; σk = 1.0; σε =1.2 

As equações descritas podem ser encontradas no artigo original de publicação do modelo 

(Shih 1995).  

Uma outra vantagem deste modelo é o facto de a obtenção de ε não envolver a obtenção de 

k e com isso representar o espectro da energia transferida em escoamentos turbulentos (Lei 

2004). 

2.2 Método Numérico – Método dos Volumes Finitos 

O Método dos Elementos Finitos é o método utilizado pelo software com vista à resolução 

das equações diferenciais. O seu princípio consiste em dividir o domínio do escoamento em 

pequenos volumes de controlo e aplicar as equações de conservação a cada um deles. Ora, este 

último facto, leva a que o fluxo que sai de um volume de controlo seja o mesmo que entra no 

próximo, o que dá a este método uma grande vantagem. Além disso é bastante flexível, o que 

permite que possa ser usado com malhas regulares ou irregulares permitindo obter bons 

resultados em escoamentos em torno de geometrias mais complexas. (Munson 2009) 

2.2.1 Métodos utilizados pelo Fluent 

O Fluent permite ao usuário escolher entre dois métodos numéricos: “Pressure Based 

Solver” ou “Density Based Solver”. Ambos os casos utilizam o método dos volumes finitos 

descrito anteriormente.  

O primeiro método foi desenvolvido para escoamentos incompressíveis a baixa velocidade. 

Já o segundo era principalmente utilizado quando os escoamentos são compressíveis e a alta 

velocidade. Atualmente, ambos os métodos foram expandidos para poderem ser utilizados em 

mais funções além das quais inicialmente se desenvolveram (I. Ansys s.d.). No presente estudo, 

as velocidades em questão são baixas e o escoamento considerado incompressível, permitindo 

então optar pela primeira opção.  
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2.2.1.1 Pressure Based Solver 

Dentro deste solver existem ainda dois subtipos: Pressure Based Segregated Algorithm e o 

Pressure Based Coupled Algorithm.  

O primeiro utiliza um algoritmo no qual as equações são resolvidas sequencialmente. Uma 

vez que as equações são não lineares, implica que a solução vá ser obtida por iteração de forma 

obter-se uma solução numérica convergente. As equações que regem o sistema são resolvidas 

uma após a outra e “separadas” das restantes, daí a sua denominação. A nível de memória é 

bastante eficiente, pois é apenas necessário alocar uma equação na memória de cada vez e o seu 

algoritmo é mais simples, porém, torna a obtenção da convergência também mais demorada (I. 

Ansys s.d.).  

No caso do algoritmo acoplado, este, resolve um sistema de equações que engloba quer as 

equações de momento quer as de continuidade. As restantes são resolvidas de forma 

independente tal como no algoritmo referido anteriormente. O facto de haver equações 

resolvidas em conjunto leva a que o tempo de obtenção de convergência seja bastante menor, 

porém, exige cerca de duas vezes mais a memória exigida pelo primeiro (I. Ansys s.d.).  

Para o Segregated Algorithm o software dá três opções: SIMPLE, SIMPLEC e PISO. O 

método SIMPLE, é o mais abrangente e o mais utilizado. Porém, exige mais esforço 

computacional. Já o SIMPLEC é uma simplificação do SIMPLE e permite a obtenção de 

resultados de forma mais rápida para problemas com complexidade inferior, nomeadamente em 

escoamentos laminares. Já o método PISO é apenas utilizado em simulações transientes. Para 

o método acoplado, apenas é dada a opção Coupled.  
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Figura 4 - Algoritmos utilizados pelo Fluent. (Traduzido e adaptado de (I. Ansys s.d.)) 
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Capítulo 3 

Criação da Superfície, Geração da Malha e 

Condições de Setup 

3.1 Geração da Superfície 

A representação da superfície do terreno foi feita a partir de um mapa de pontos 

representados pelas suas coordenadas num ficheiro .xyz retirados de uma malha utilizada num 

outro trabalho. O ficheiro inicial continha um total de 53531 pontos (I=199 e J=269) não tendo 

estes um espaçamento constante, ou seja, não correspondia a um raster do terreno.  

A abordagem inicial consistiu em importar todos esses pontos para o Spaceclaim, uma vez 

que o Design Modeler (ambos programas da Ansys para a criação de geometria) limita a 

inserção a 10000 pontos. Assim sendo, uma nuvem de pontos foi lida pelo programa a qual 

necessitava de ser trabalhada de forma a formar uma superfície. Uma vez que a coordenada em 

y é constante em 269 pontos, o programa define automaticamente linhas unindo esses mesmos 

pontos com coordenada constante. Com o fim de obter uma superfície foi necessário utilizar a 

ferramenta Blend de forma a unir as linhas para se formarem superfícies. Devido a limitações 

de processamento foi apenas possível unir duas linhas de cada vez formando assim uma 

superfície a cada duas linhas. No intuito a criar-se uma superfície final utilizou-se a ferramenta 

Combine que permitiu unir várias superfícies de forma a estarem ligadas entre si.  

 
Figura 5 - Superfície gerada no Spaceclaim 
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O passo seguinte consistiu em importar o design da superfície para o Fluent de forma a 

desenhar-se a malha e utilizando a ferramenta de meshing integrada no software. A simples 

importação da superfície, sem qualquer tipo de refinação ou especificação, levava à criação de 

mais de cinco milhões de células. Tal facto era causado devido ao elevado detalhe decorrente 

do método utilizado para a obtenção do design. A versão student do programa utilizado limita 

o meshing a 512000 células. Por tudo isto, foi necessária uma outra abordagem que permitisse 

a concretização do trabalho, tendo sido necessário encontrar alternativas que conduziriam a 

novas soluções. 

O primeiro passo desta nova abordagem passou pela eliminação de 25% dos pontos 

inicialmente obtidos. Para isso foi escrito um programa em Python (Anexo D) que corresse 

todos os pontos e que a cada 4 pontos lidos o último deles fosse eliminado. Esta opção permitiu 

uma ligeira melhoria no que diz respeito ao número de células, mas ainda assim muito longe 

do valor limite admitido pelo programa. Com isto, foi então necessário recorrer a um outro 

programa de maneira a ser possível fazer uma modelação da superfície desejada. 

O programa escolhido foi o MeshLab. Este é um programa open source amplamente 

utilizado e que permite processar dados obtidos por digitalização 3D bem como preparar objetos 

para impressão 3D.  Para tal, o software permite o processamento e a edição de malhas 

triangulares em 3D. Integrado também no programa estão funcionalidades tais como inspeção, 

renderização, conversão, entre outros, que permitem trabalhar diretamente nas malhas. 

Para se formar a superfície importou-se a nuvem de pontos reduzida. Aplicaram-se os 

seguintes filtros: Compute normals for point sets (que determina a normal do ponto, com base 

nos pontos adjacentes) e Screened Poisson Surface Reconstruction (que constrói efetivamente 

a superfície). Os fatores aplicados em cada filtro podem ser observados na figura seguinte. A 

aplicação destes filtros permitiu criar a superfície desejada, recriando assim a morfologia da 

serra do Perdigão. Esta morfologia era fiel à originalmente criada (sem remoção de pontos). 
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De forma a poder-se trabalhar a superfície no Spaceclaim exportou-se o ficheiro no formato 

.stl. Este formato apenas descreve a superfície da geometria sem qualquer tipo de textura ou 

cor. É o formato mais utilizado para impressão 3D e por isso aceite pela maioria dos programas 

de edição. A opção de se importar e tratar a geometria no Spaceclaim antes de se trabalhar no 

Fluent Meshing deveu-se a dois factores: o Spaceclaim está melhor preparado para lidar com 

geometrias mais complexas e irregulares (I. Ansys s.d.) e o facto de permitir gravar no formato 

.tgf otimizando o ficheiro para posterior trabalho no Fluent Meshing. A geometria para posterior 

tratamento pode ser vista a seguir. 

Figura 6 - Valores escolhidos para Normal For 

Point Sets (em cima) e para Screened Poisson (à direita) 

Figura 7 - Superfície no formato .tgf para posterior tratamento 
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3.2 Geração da malha 

A primeira abordagem para a geração da malha consistiu em utilizar a ferramenta Mesh 

integrada no software. Esta ferramenta é a mais utilizada para a criação da malha para as mais 

variadas simulações. No presente caso, uma vez que a geometria se trata de uma superfície, tal 

abordagem passou pela utilização de um outro método mais apropriado para este caso. O 

método Wrapping. 

Os designs podem por vezes ter algumas falhas, nomeadamente sobreposição de faces ou 

falhas entre as mesmas. Tal problema torna-se ainda mais evidente quando se trabalha com 

geometrias importadas de outros softwares, uma vez que não utilizam os mesmos algoritmos 

nem possuem, por exemplo, as mesmas tolerâncias. Ora, o método referido permite colmatar 

essas falhas requerendo menos tempo de trabalho e processamento (I. Ansys s.d.).  De seguida, 

será feita uma explicação das etapas seguidas. Para mais detalhe sobre o método recomenda-se 

a leitura do capítulo 13 do guia (I. Ansys s.d.). 

 

3.2.1 Geração da malha utilizando Wrapping 

A primeira fase para a geração da malha consistiu em abrir o Fluent no seu modo de 

meshing. A opção Double Precision foi selecionada, uma vez que, apesar de exigir mais tempo 

de processamento, permite obter resultados mais precisos (I. Ansys s.d.).  

De seguida, foi necessário importar-se o ficheiro CAD criado anteriormente. Após isto 

definiram-se as bounding boxes, que são ferramentas de desenho que permitem a criação de 

domínios necessários para especificar localizações. Neste caso concreto, definiu-se o domínio 

de simulação (Dominio) e a zona de resolução constante (Resconst), com os valores que podem 

ser vistos a seguir.  

 

Tabela 1 - Valores definidos para criação das bounding box (valores em metros) 

Nome Xmin Xmax Ymin Ymax Zmin Zmax 

Dominio -10000 9000 -8800 10000 0 5000 

Resconst -2000 2000 -3000 3000 0 5000 
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Foi também necessária a criação de um material point para especificar ao software a 

localização do domínio. As coordenadas escolhidas para o ponto são irrelevantes, desde que 

estejam contidas no domínio. 

Definidas as boxes, torna-se então necessário definir os parâmetros da malha. Utiliza-se a 

função Scoped Sizing para o efeito. Os parâmetros escolhidos podem ser vistos na tabela 

seguinte. 

Tabela 2 - Parâmetros de refinação da malha (valores em metros) 

Valor Mínimo Valor Máximo Tipo Growth Rate Local 

50 100 Proximity 1.2 Resconst 

100 200 Continuity 1.2 Domínio 

  

 A escolha da continuity ao longo de todo o domínio teve como objetivo uma refinação geral 

da malha. Já a escolha da proximity foi feita com a finalidade de ter uma malha ainda mais fina 

na zona de resolução constante. A escolha dos valores foi um trabalho mais complexo que o 

esperado, pois foi necessário escolher valores que não ultrapassassem os limites do programa, 

mas que, ao mesmo tempo, não tornassem a malha demasiado grosseira.  

  De seguida utilizaram-se três funções disponíveis no programa: extract edges, create 

intersection loops e finalmente shrink wrap. A primeira consiste em extrair os limites do 

domínio escolhido (no caso, o domínio de simulação e a superfície) tendo-se mantido as 

predefinições do programa (ângulo de 40). Ao utilizar create intersection loops, coletivamente, 

definem-se os limites onde o domínio se interseta com a superfície. Já a última vai então gerar 

a malha. Escolheu-se, coletivamente, e em torno do material point anteriormente referido, com 

um fator de resolução de 0.8 (fator que define a refinação da malha) . Estas escolhas tinham 

como finalidade gerar a malha em torno do domínio de simulação e de forma a que o programa 

detetasse como uma só malha, isto é, caso se escolhesse individualmente o software definiria a 

malha do domínio e a malha da superfície como independentes.  
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 Um dos métodos para verificação da qualidade da malha é averiguar o seu valor de 

skewness. No presente caso, o valor máximo da mesma era de 0.267, sendo este valor 

considerado muito bom (tema desenvolvido mais à frente). Caso não fosse obtido um valor tão 

razoável, seria necessário melhorar a qualidade do mesmo.  

 Para finalizar, foi necessário gerar as regiões volumétricas e as células. No primeiro caso 

foi necessário escolher novamente o ponto pertencente ao domínio escolhido, tendo sido então 

o mesmo ponto anteriormente definido. Para a geração das células torna-se importante definir 

as 

Figura 8 - Detalhe da malha inicial 

Figura 9 - Detalhe da malha com a camada limite já definida 
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características da camada limite. Neste caso escolheu-se a opção last aspect ratio, tendo sido 

definidas 12 camadas na vertical para a camada limite, pois está dentro da gama de valores 

sugerida pelo programa (I. Ansys s.d.). Escolheu-se também a opção Poly Hexcore, como 

geometria, para a criação das células. A escolha de tal geometria permitiu obter um bom detalhe 

sem com isso requerer elevados tempos de processamento, além de reduzir o número de células 

para abranger todo o domínio, fator que era importante devido às limitações já referidas. 

 Mais uma vez, torna-se importante averiguar o valor da skewness. O valor máximo obtido 

ultrapassava os 0.74 (já com a malha hexagonal). De forma a eliminar esse problema, foi 

utilizada uma funcionalidade do programa chamada auto node correct. Utilizando essa 

funcionalidade é possível definir os valores de skewness a partir dos quais se pretende que a 

malha seja melhorada. Uma vez que o valor máximo ultrapassava os 0.74 definiu-se o valor de 

0.4 para se corrigirem. Os resultados serão discutidos na secção seguinte. 

 Finalizada a construção da malha, utilizou-se a opção Prepare to Setup que elimina tudo o 

que não é necessário para a simulação acontecer, nomeadamente a geometria original.  

Ainda antes da passagem para o Fluent Solution para se definirem as condições de setup é 

necessário definir no Fluent Meshing qual a direção de entrada do escoamento, a sua saída e 

Figura 10 - Malha final 
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respetivos tipos de entrada. No caso da entrada (inlet) definiu-se como sendo o sentido negativo 

do eixo dos y, uma vez que é a direção que se encontra alinhada com o Norte. Foi então definida 

como entrada de velocidade (velocity inlet). Já para saída existiam duas hipóteses: pressure 

outlet ou outflow. Assim sendo, optou-se por utilizar as duas hipóteses e compará-las.  

 

 

3.3 Qualidade da malha 

Com o objetivo de averiguar-se a qualidade da malha, existem três parâmetros que o 

software aconselha serem averiguados: skewness, aspect ratio e orthogonal quality (I. Ansys 

s.d.). 

Skewness é definido como a diferença entre a forma de uma célula e a forma de uma célula 

equilateral com o mesmo volume. Se o seu valor for muito elevado, poderá diminuir a precisão 

e prejudicar a obtenção de solução.  

Aspect Ratio é uma medida da distorção da célula. Em escoamentos muito anisotrópicos 

pode ser interessante obter-se valores elevados deste parâmetro. Porém, para a maioria dos 

casos, o seu valor não deve ser muito elevado. Comparativamente com os outros parâmetros, 

este é o mais subjetivo. 

Orthogonal Quality é calculada a partir da skewness, do centroide de cada uma das faces 

das células, da sua área e do centroide das faces das células adjacentes. Quanto mais perto de 

1, maior a sua qualidade.  

Da mesma maneira que o software aconselha a averiguação destes parâmetros, fornece 

também a gama de valores dos mesmos e respetiva classificação, como pode ser consultado na 

tabela 3. 
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Tabela 3 - Classificação de qualidade para uma gama de valores. Traduzido e adaptado de [6] 

Skewness 

Excelente Muito Bom Bom Suficiente Mau Inapropriado 

0-0.25 0.25-0.5 0.50-0.80 0.80-0.95 0.95-0.98 0.98-1.00 

Orthogonal Quality 

Inapropriado Mau Suficiente Bom Muito Bom Excelente 

0-0.001 0.001-0.15 0.15-0.20 0.20-0.70 0.70-0.95 0.95-1.00 

Aspect Ratio 

Entre 20 e 60 

 

Além dos valores e dos métodos de melhoramento já discutidos em secções anteriores, fez-

se também uso da opção Improve Mesh Quality. Esta função permite selecionar a percentagem 

de células que se pretende melhorar e o número de iterações a fazer para atingir melhores 

resultados. Uma vez que esta funcionalidade melhora a Orthogonal Quality fez-se o 

melhoramento até que o valor mínimo da mesma fosse superior a 0.6. 

Os valores obtidos para os vários parâmetros podem ser consultados na tabela seguinte. 

 

Tabela 4 - Valores obtidos nos parâmetros de qualidade 

Parâmetros Valor Mínimo Valor Máximo Valor Médio 

Skewness 0 0.970 0.0059 

Orthogonal 

Quality 

0.626 1 0.948 

Aspect Ratio - 53 - 

 

Os valores representados na tabela anterior foram obtidos utilizando a funcionalidade 

Volume Report (uma vez que se trata de uma superfície 3D). Tal funcionalidade encontra-se no 

fluent dentro de Report Definition e é possível consultar após a inicialização do problema. Além 
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disso, é necessário ressalvar alguns pontos: primeiro, o facto de se ter selecionado anteriormente 

o valor de 0.4 de skewness não significa que todas as células vão ficar com o seu valor abaixo 

de 0.4, significa que todas as células que estiverem acima desse valor irão ser corrigidas de 

forma a aproximar os seus valores do valor selecionado. Em segundo lugar é também 

importante referir, que apesar de anteriormente se falar de um valor máximo de skewness 

inferior ao descrito na tabela 4, não indica discrepância entre si. O valor indicado na secção 

anterior diz respeito ao valor obtido no respetivo passo. As melhorias e mudanças que se vão 

fazendo a partir daí influenciam todos os outros aspetos. 

Assim sendo, os valores mínimo e médio de Skewness podem ser considerados excelentes 

e o máximo mau. No caso da Orthogonal Quality, o valor mínimo é bom, o médio muito bom 

e o máximo excelente. Já o Aspect Ratio encontra-se dentro dos limites.  

3.4 Configuração do Setup 

Para a configuração do Setup é necessário abrir o Fluent Solution. Tal como no caso da 

malha escolheu-se o modo Double Precision. Além disso, definiu-se o número máximo possível 

de processos (número de cores do processador do computador) para se obter a maior velocidade 

de processamento possível.  

O modelo de turbulência escolhido foi então o Realizable k-ε pelas razões indicadas 

anteriormente. A equação da energia manteve-se desligada, uma vez que não havia interesse 

em avaliar as variações de temperatura para a presente simulação. Além disso, o ar atmosférico 

foi modelado considerando uma densidade de 1.225 kg/m3. 

 

3.4.1 Condições impostas nos limites da simulação 

Tal como referido anteriormente definiu-se o inlet e o outlet conforme pode ser visto na 

imagem seguinte.  
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Figura 11 - Superfície com limites de simulação definidos: verde a entrada, azul a saída, castanho a 

superfície e a transparente os limites de y e o limite superior em z 

 

 No caso do inlet é ainda necessário definir-se a velocidade de entrada. Para o efeito 

considerou-se a seguinte lei de potência: 

 𝑈 = 𝑈0 (
𝑧

𝛿
)
(
1
7
)

 (3.1) 

Onde U representa a velocidade, U0 a velocidade no exterior da camada limite (definida 

como 10 m/s), δ a altura da camada limite (definida como 1000 m) e z o valor da coordenada 

z. 

As anteriores versões do software implicavam que, para se acrescentar uma entrada de ar 

variável, fosse criada uma UDF – User Defined Function. Uma UDF é uma função em C que 

pode ser carregada para o programa para interagir com o mesmo de forma dinâmica utilizando 

macros fornecidos pela Ansys. Nas versões mais recentes, porém, o programa contém uma 

ferramenta integrada para a escrita de expressões numéricas que facilita a sua introdução e evita 

muitos dos erros que eram causados no carregamento de UDF. A expressão utilizada pode ser 

verificada na imagem seguinte. 
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Na face de outlet, nada mais há a acrescentar na sua definição, apenas se mudou a condição 

de fronteira dentro dos parâmetros definidos anteriormente sendo especificado qual o aplicado 

na discussão de resultados. Além disso, a altura do domínio definida como 5000 m, já assegura 

que o escoamento está, pelo menos próximo, de estar completamente desenvolvido, se não 

mesmo completamente. Esta condição é recomendada pelo software para se escolher a opção 

outflow para a saída do escoamento. Porém, é possível aplicar essa opção sem o requerimento. 

Para tal é necessário garantir-se que ao assumir-se que não existe difusão de fluxo à saída tal 

facto tenha um pequeno impacto na solução do escoamento (I. Ansys s.d.). 

 Já a superfície que define a serra foi definida enquanto Wall impondo-se uma condição de 

não escorregamento. 

 Às restantes superfícies impôs-se uma condição de escorregamento total especificando para 

isso uma tensão de corte zero em todas elas. Manteve-se também a definição de Wall para as 

mesmas.   

3.4.2 Wall Functions 

Numa primeira abordagem ao problema foi escolhida a opção standard para as funções da 

parede. Porém, a escolha final acabou por recair sobre a opção scalable, uma vez que o valor 

de y* obtido, em várias simulações preliminares, era sempre inferior a 11. Esta função evita a 

deterioração das funções standard para malhas finas e detalhadas e cujo refinamento seja 

inferior a y* < 11 (Ginting 2019). Esta variável define-se como a distância normal adimensional 

à parede.  

Figura 12 - Expressão inserida para a obtenção da velocidade de 

entrada em função da altura 
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É definida no software como (I. Ansys s.d.): 

  
𝑦∗ =

𝜌𝑦𝑃(√𝑐𝜇
1∕2

𝑘)

𝜇
 

(3.2) 

 

Onde yP é a distância do centroide da célula à parede e k a energia cinética turbulenta.  

O uso desta opção produz resultados consistentes para malhas de refinamento mais 

“arbitrário”. No caso de a malha em estudo ser mais grosseira e possuir y*>11 o resultado obtido 

já será idêntico ao que seria obtido caso se utilizasse as funções standard. 

3.4.3 Métodos de simulação e discretização espacial. 

Tal como referido anteriormente, optou-se pela escolha da resolução com base na pressão. 

Utilizaram-se os métodos SIMPLE e Coupled, especificando o utilizado na apresentação dos 

resultados. Porém, é necessário especificar os métodos de discretização espacial utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 - Opções escolhidas na especificação do método 

para a obtenção de solução 
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No caso do gradiente existem três opções: Green-Gauss cell, Green-Gauss node e Least 

Squares Cell. O primeiro raramente é utilizado, pois só funciona corretamente em malhas com 

uma skewness baixa e malhas muito bem estruturadas. Já os outros dois são bastante 

semelhantes entre si especialmente em malhas pouco estruturadas (I. Ansys s.d.), porém o Least 

Squares Cell exige uma capacidade de computação bastante inferior, logo, a escolha recaiu 

sobre este.  

Para a pressão existem também várias opções. Optou-se pela segunda ordem, pois permite 

melhores resultados do que a linear ou a standard. O método Presto! é mais utilizado quando 

existe mistura de escoamentos ou mais do que uma fase dos mesmos e o Body Force Weighted 

é aplicado quando são muito bem conhecidas as forças aplicadas no corpo em estudo.  

Já para o momento e para as duas turbulências o QUICK e o MUSCL não seriam adequados, 

pois são utilizados principalmente quando o fluído está em rotação (I. Ansys s.d.). Optou-se por 

escolher second order para todos eles, pois é o recomendado para malhas hexagonais. Porém, 

perde-se um pouco na convergência, pois o first order dá melhores resultado nesse sentido e 

obtém-se um aumento no tempo de computação (Cyklis e Mlynarczyk 2016) 

Neste campo também foram escolhidas duas opções: Pseudo Transiente e Warped Face 

Gradient Correction. A primeira foi escolhida por ser uma técnica utilizada em simulações com 

escoamentos estacionários e que permite que um método implícito seja utilizado para o cálculo 

dos under relaxation factors e com isso uma maior facilidade na obtenção da solução. (Fortuna 

2012). É de salientar que tal opção só se encontra disponível para simulações realizadas com o 

método Coupled. 

Já o WFGC, foi selecionado por permitir uma correção da degradação do gradiente devido 

ao aspect ratio, células não planas na camada limite e células deformadas cujo centroide está 

fora do volume de controlo (Zore e al 2019). A opção High Order Term Relaxation não foi 

selecionada, pois embora permita uma mais rápida convergência da solução é apenas 

recomendado utilizar quando essa convergência não está a ser atingida ou quando a variação 

dos resíduos se encontra em valores constantes muito perto das primeiras iterações. Nenhum 

dos casos ocorreu no presente trabalho.  
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3.4.4 Controlo da solução 

De forma a existir um padrão para o cálculo dos resíduos são definidos os fatores de 

relaxamento. Cada uma das variáveis (densidade, pressão, momento, etc.) representa uma 

equação que está a ser resolvida. A cada iteração feita os valores das variáveis devem começar 

a aproximar-se cada vez mais até existir uma convergência. Os fatores de relaxamento vão 

interagir nessa resolução de forma a ajudar a obter uma solução mais rapidamente. A 

dificuldade principal prende-se em determinar quais os melhores valores a escolher e tal só é 

possível por tentativa erro. Os valores devem apenas ser alterados caso haja dificuldade na 

obtenção de convergência. Assim, o recomendado pelo software é utilizar os valores fornecidos 

pelo mesmo e que são mostrados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Fatores de relaxamento pseudo transientes 
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Além do descrito anteriormente foi também necessário alterar um parâmetro nos limites da 

simulação: o máximo do rácio da viscosidade turbulenta (TVR). Este rácio pode ser definido 

da seguinte maneira: 

 
𝑇𝑉𝑅 =

𝜇𝑇

𝜇
 

 

(3.3) 

Onde 𝜇𝑇 representa a viscosidade turbulenta. 

Em simulações preliminares foi dado o aviso do software que o referido rácio estava 

limitado a 1e5 num número significativo de células. Tal limite é o utilizado por defeito no 

FLUENT pois é muito raro os escoamentos ultrapassarem esse valor. Porém, para simulações 

que envolvam o escoamento do vento, esse valor é demasiado baixo (Zhang 2009). Antes de se 

fazer qualquer tipo de alteração é recomendado observar novamente os parâmetros de qualidade 

da malha e tentar melhorar os mesmos, porém os valores no presente trabalho demonstravam a 

boa qualidade da malha desenvolvida. Por isso, e de forma a contrariar este erro, foi 

estabelecido o limite de 2e7 tal como é sugerido em (Zhang 2009). 

 

3.4.5 Inicialização 

Para a inicialização do problema existem duas opções: hybrid ou standard. 

A primeira opção computa os valores iniciais sem qualquer tipo de interferência por parte 

do utilizador bem como verifica as condições de fronteira e soluciona as equações de Laplace 

para produzir um campo de velocidade e pressão que seja adequado ao problema em causa (I. 

Ansys s.d.). As restantes variáveis como a turbulência, temperatura, etc. são calculadas 

utilizando funções introduzidas pelo próprio software. Pode dizer-se que o programa resolve 

uma malha extremamente grosseira para calcular os valores iniciais. Para informação mais 

detalhada sobre o assunto aconselha-se a leitura do capítulo 28.8 de (I. Ansys s.d.). 

Já no caso da inicialização standard, todos os valores necessários terão de ser introduzidos 

pelo utilizador. Porém, caso exista alguma função inserida no programa pelo utilizador, como 

é o caso das UDF, alguns valores iniciais poderão ser calculados a partir das mesmas 

automaticamente. No caso do presente trabalho, caso a opção fosse selecionada, utilizaria a lei 

de potência introduzida no inlet para computar os valores iniciais de velocidade.  
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Teoricamente, caso o problema esteja bem definido, a sua malha corretamente 

dimensionada e o número de iterações seja suficiente, o resultado em ambas as situações deveria 

de ser muito semelhante entre si, se não mesmo igual. Porém, é aconselhado utilizar a 

inicialização hybrid em problemas que simulem escoamentos em ambientes não controlados e 

a inicialização standard em situações cujas condições ambientes sejam controladas e muito bem 

definidas. Assim sendo, a opção recaiu sobre a inicialização hybrid.  
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Capítulo 4 

Análise e Discussão de Resultados 

A experiência de Perdigão, tal como já referido, contou com várias torres de medição, torres 

essas que possuíam um número de diferentes instrumentos de medida colocados a várias alturas, 

consoante a necessidade. Todas as torres possuíam um anemómetro sónico na sua altura 

máxima. Assim sendo, a apresentação dos resultados de simulação será feita às alturas máximas 

existentes e são elas: 2 m, 10 m, 20 m, 30 m, 60 m, 100 m (Fernando e al. 2018), (UPorto s.d.). 

4.1 Definição do método de solução e tipo de saída 

Com as condições de Setup bem definidas realizaram-se então as simulações necessárias. 

Como entendido das secções anteriores, algumas opções foram deixadas em aberto. Assim 

sendo, tornou-se fundamental a realização dessas simulações para de seguida analisar-se aquela 

que se entende que tenha oferecido melhores resultados.  

Ora, uma vez que existem duas hipóteses para a saída do escoamento (outflow e pressure 

outlet) e duas hipóteses para a obtenção da solução (Coupled e SIMPLE), entende-se então que 

terão de ser realizadas quatro simulações de maneira a ser possível fazer uma comparação entre 

os vários métodos. De forma a que possa ser feita uma correta comparação determinou-se o 

valor de 1000 iterações para cada um dos casos. Na tabela 5 aparecem alguns parâmetros que 

permitem fazer uma comparação inicial entre as várias hipóteses. Parâmetros esses que foram 

retirados do software, no final da simulação, utilizando a opção Time Usage, exceto no caso do 

fluxo de massa, uma vez que esse tem de ser retirado utilizando a Report Definitions. No caso 

do número de iterações até à convergência, definiu-se o valor de 1e-3 para a apresentação dos 

valores, uma vez que este valor é o mínimo recomendado pelo software para se poder dizer que 

houve uma convergência. 
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Tabela 5 - Parâmetros comparativos de simulação 

 Outflow Pressure Outlet 

 Coupled SIMPLE Coupled SIMPLE 

Número de 

iterações até 

convergir 

 

169 

 

 

171 

 

117 

 

117 

Tempo médio 

de iteração [s] 

3.95 1.03 2.48 0.676 

Tempo total de 

simulação 

[min:ss] 

66:24 17:20 60:45 17:28 

Balanço de 

massa [kg/s] 

1.67e-6 -3.10e-6 -1.43e-6 15428 

 

Todas as hipóteses convergiram e com valores muito próximos entre si. Ora, tal facto, vem 

contrário ao que inicialmente seria de esperar, pois, tal como foi desenvolvido na secção 2.2.1, 

a obtenção de convergência no método SIMPLE é mais tardia. Assim sendo, não é possível dar 

preferência a alguma das hipóteses por este método. 

No diz respeito ao tempo, rapidamente se percebe que o tempo de simulação com o método 

Coupled é bastante superior ao tempo do método SIMPLE. O tempo médio de iteração reflete 

precisamente o mesmo. Estes factos vêm então confirmar o que anteriormente foi dito também 

na mesma secção referida anteriormente. Comparando o tempo entre as duas hipóteses de saída 

percebe-se que é muito semelhante entre si, o que permite concluir que, no presente trabalho, o 

tipo de saída não influencia o tempo de iteração.  

Para se averiguar se uma solução convergiu é necessário ter um valor de resíduos baixo, 

assim como um baixo balanço de massa. Ora, uma solução que não tenha convergido deverá 

ter um dos fatores com valores elevados ou até mesmo os dois. O valor dos resíduos avalia a 

qualidade da resolução das equações num volume de controlo, isto é, quanto maior a casa 

decimal em que se conseguiu convergência, mais precisa será a solução. No caso do balanço, 
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este resulta da diferença entre o valor de entrada de uma certa propriedade e o valor de saída da 

mesma. Pretende-se que este valor esteja o mais próximo possível de zero.  

O balanço de massa para o caso de pressure outlet e SIMPLE teve um valor muito elevado. 

O facto em questão permitiu logo eliminar esse caso para poder ser o selecionado. O motivo 

pelo qual tal ocorre não foi possível decifrar com certeza, porém poderá estar relacionado com 

incompatibilidades nas equações entre o método SIMPLE e a escolha de saída no caso em 

estudo, pois, na outra simulação envolvendo o método SIMPLE, o balanço de massa deu um 

valor próximo de zero. Convém também referir que a opção pressure outlet implica determinar 

qual a pressão na saída e, caso não seja especificado pelo utilizador, o software 

automaticamente calcula um valor para a mesma, podendo então daí surgir a incompatibilidade.  

Já no caso dos resíduos (que podem ser consultados no Anexo A), apenas considerando os 

três casos restantes, desperta a atenção o caso do Pressure Outlet Coupled. Apesar de os valores 

de continuidade serem bastante baixos, e se aproximarem a uma horizontal, os mesmos 

possuem oscilações constantes no final nunca chegando a uma horizontal constante, ou seja, 

nunca há uma efetiva convergência. Assim, exclui-se também esta hipótese. Decide-se então 

pelo outflow para o tipo de saída. Resta decidir entre o método SIMPLE e o método Coupled.  

Uma primeira análise rápida dos dados não permite ver grandes diferenças entre eles. 

Detalhando, observa-se que, os resíduos, apesar de muito próximos, não são exatamente iguais. 

No caso do método Coupled, obtêm-se melhores resíduos para a continuidade e para k. Já o 

residual de ε tem melhores resultados com o método SIMPLE. Uma vez que o software refere 

em (I. Ansys s.d.) que o método Coupled apresenta melhores resultados, optou-se por selecionar 

esta opção. É importante referir que o tempo de simulação iria ser bastante superior, porém, no 

presente trabalho não seria um impeditivo. Caso o fator tempo tivesse uma importância elevada, 

a opção recairia sobre o método SIMPLE, pois, apesar de os resíduos terem uma qualidade 

inferior, a diferença não é tão grande que pudesse justificar outra opção em detrimento do 

tempo.   
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Figura 15 - Balanço de massa. A face ymin foi propositadamente retirada de forma a poder ver-se o 

interior 

Escolhido o método Coupled com a saída Outflow fez-se uma nova simulação precisamente 

igual à anterior, mas desta vez definiu-se um limite de 3000 iterações (valor que se afigurou 

como excessivo, como pode ser visto na imagem seguinte). Os resultados dos vários resíduos 

assim como do balanço da massa podem ser consultados na tabela seguinte. 

Tabela 6 - Resíduos e Balanço de Massa para 3000 iterações 

Resíduos  

Continuidade k ε Velocidade 

x 

Velocidade 

y 

Velocidade 

z 

Balanço 

de massa 

1.72e-6 2.37e-7 1.46e-6 4.84e-10 1.48e-10 9.39e-10 3.34e-6 
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4.2 Análise de velocidade 

Uma rápida análise das figuras do anexo B para a velocidade horizontal, permite 

imediatamente identificar que a aceleração do escoamento é relativamente simples. A 

velocidade aumenta nas elevações e diminui nas descidas. Visualmente torna-se um pouco 

difícil prever onde serão as quedas mais abruptas, pois não é facilmente percetível qual a 

diferença efetiva de cotas e se tal diferença será significativa de modo a provocar uma 

diminuição da velocidade do escoamento. 

As colinas que constituem a serra do Perdigão têm o seu cume a alturas não muito diferentes 

entre si, daí que a velocidade nos seus topos seja bastante semelhante como se pode constatar 

nas figuras 22 a 39. Além disso é possível também comprovar que a velocidade máxima ocorre 

precisamente nesses mesmos cumes, com uma desaceleração do fluxo a montante dessa zona. 

Figura 16 - Resíduos para o caso de estudo com 3000 iterações 
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Atinge-se uma velocidade máxima de 13.72 m/s como se pode constatar na figura 27 estando 

rodeada por locais onde a velocidade máxima é cerca de 12 m/s. 

É possível também perceber que à medida que a altura vai aumentando, as áreas com igual 

velocidade vão também elas aumentando, isto é, torna-se mais regular a distribuição de 

velocidade com a altura. Não obstante, com o aumento de altura, torna-se também evidente 

pelas linhas de fluxo que a influência do terreno nas mesmas diminui com a altura, pois quanto 

maior a altura, mais horizontais se tornam as linhas. Este acontecimento leva também a que 

fenómenos como a recirculação de fluído, estagnação e desvio do fluxo sejam cada vez menos 

frequentes, acabando eventualmente por desaparecer, uma vez que os planos de distância ao 

solo deixam de as intersetar. 

As zonas de estagnação com recirculação significativa (representadas com cor azul escura 

nas figuras) acabam por aparecer nas depressões subsequentes às elevações, como pode ser 

visto nas figuras do anexo A para velocidades horizontais. Este fenómeno pode ser observado 

com mais detalhe na figura seguinte.  

 

Figura 17 - Detalhe da figura 25 onde se representaram linhas de fluxo e onde é possível observar o 

fenómeno de recirculação de fluxo 
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Na figura 17 observam-se setas com direções contrárias, mostrando então a ocorrência de 

recirculação de fluído. Constata-se também uma diminuição do fluxo após a passagem pelo 

topo com consequente diminuição (ou até mesmo estagnação) de velocidade. 

Em dois declives (com especial atenção ao declive subsequente do topo com maior 

velocidade) apesar de se observar uma grande diminuição da velocidade (como seria de 

esperar), não se observam zonas com recirculação (ou pelo menos significativa). Este fenómeno 

pode ser explicado pelo facto de a inclinação nesses locais não ser suficiente para que tal 

ocorrência surja.  

Comparando os resultados obtidos para velocidade horizontal com a velocidade total é 

possível perceber que a velocidade horizontal é a grande responsável pelos valores obtidos na 

velocidade total. É também de realçar que caso sejam consideradas todas as componentes de 

velocidade, o número de locais com velocidades mais baixas aparece. Contudo, se se observar 

as linhas de corrente quando juntas ao gráfico de velocidade horizontal, percebe-se que os locais 

Figura 18 - Detalhe da figura 36 onde se representaram as linhas de fluxo em 2D com mais detalhe e onde é possível 

ver zonas de recirculação de fluído a azul escuro 
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onde ocorre recirculação de fluído são os locais onde se têm velocidades baixas ou até mesmo 

negativas (ou seja, no sentido contrário) na horizontal.  

 Quando se faz uma comparação direta entre os gráficos das figuras da velocidade 

horizontal com os da velocidade, constata-se que as zonas de estagnação continuam a existir a 

alturas superiores do que se apenas se considerar a velocidade horizontal. Além disso a 

diferença de velocidades entre as várias alturas não é tão abrupta.  

4.3 Análise de turbulência 

As variações abruptas na inclinação da superfície são as principais responsáveis pela 

turbulência. A separação do escoamento da superfície e variações bruscas na velocidade do 

escoamento e respetiva direção (que é a definição de turbulência, medida pela intensidade de 

turbulência) ocorre quando o escoamento passa pelo topo de uma superfície, acelerando, e essa 

mesma superfície sofre uma queda abrupta na sua altura (inclinação elevada) (Gomes 2009). É 

então de esperar que em zonas altas com elevada velocidade o valor da turbulência seja bastante 

baixo, aumentando na zona imediatamente a seguir.  

É possível observar nas figuras do anexo B que é precisamente isso o que acontece. Na zona 

que sucede o topo do declive, observam-se pequenos locais com níveis de turbulência elevados, 

enquanto que nos locais onde temos valores de velocidade superiores, os níveis de turbulência 

são bastante inferiores, especialmente se comparados com os subsequentes. É possível também 

concluir que os valores de turbulência aumentam até aos 30 m diminuindo a partir daí. Torna-

se também interessante referir que no local onde se encontram focos de elevada turbulência, 

ocorrem também fenómenos de recirculação do fluído, embora com diferentes dimensões. 

Além disso percebe-se também que nos locais onde existe recirculação de fluído existem níveis 

altos de turbulência. Já o contrário não pode ser afirmado. 

Nos locais fora das elevações montanhosas, percebe-se que a intensidade da turbulência é 

superior a altitudes mais baixas, diminuindo a partir daí. Comparando a figura a 2 m de altura 

com a figura a 100 m de altura é notório o grande aumento da área azul escura que corresponde 

aos valores mais baixos de turbulência.  

A energia cinética turbulenta tem o seu pico nos casos analisados a 30 m a.n.s, como se 

pode comprovar na figura 40. É possível concluir não só para o seu pico, mas também na 

distribuição da energia ao longo das várias alturas. Uma vez que a energia cinética turbulenta 

entra para o cálculo da intensidade da turbulência era esperado que tal ocorresse.  
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Conclusão e trabalhos futuros 

O principal objetivo do trabalho passava por desenvolver um projeto de simulação para 

avaliar qual o comportamento do escoamento no terreno quando sujeito a um escoamento com 

certas características.  

O software escolhido para a realização da simulação foi o Ansys Fluent. Este software 

afigurou-se bastante acessível mesmo para quem nunca tinha tido qualquer contacto com o 

mesmo, pois, com o apoio da existente vasta gama de vídeos, textos de apoio (quer oficiais quer 

de terceiros) e o guia oficial da empresa, acaba por tornar-se bastante intuitivo. Não obstante, o 

software contém bastantes parâmetros que exigem um estudo mais aprofundado para a sua 

compreensão. No que diz respeito à sua interface esta é bastante simples e direta, permitindo 

ao utilizador a sua exploração de uma forma facilitada. É importante também salientar que o 

software está bastante desenvolvido permitindo que sejam realizadas simulações dos mais 

variados graus de complexidade não só a nível da geometria, mas também do escoamento 

propriamente dito. 

Sobre outro ponto de vista, o programa apresenta algumas limitações nomeadamente ao 

nível do processamento da geometria. O software não possui ainda nenhuma função que crie 

uma superfície automaticamente a partir de uma nuvem de pontos que lhe seja fornecida. É 

exigido ao utilizador que utilize outras funções do software para gerar a superfície desejada. 

Uma UDF pode ser definida para tal. Contudo exige tempo ao utilizador que de outra maneira 

não seria necessário. 

 A utilização do método wrapping mostrou-se como um método eficaz para o 

desenvolvimento da malha para este caso, mostrando bons parâmetros de qualidade mesmo sem 

ser feito qualquer tipo de correção. Todavia, uma correção da malha é sempre recomendada 

para que os resultados obtidos sejam mais próximos da realidade e as equações de resolução 

tenham os seus valores de resíduos baixos. 

 Foi também possível perceber que os ajustes efetuados em certos parâmetros podem 

mostrar-se fulcrais para a obtenção de melhores resultados. Contudo, isso não invalida que os 

parâmetros definidos automaticamente pelo programa sejam incorretos ou inadequados. Pelo 

contrário, os seus valores/seleções adequam-se a uma vasta gama de casos, podendo servir 

sempre para uma primeira simulação rápida.  
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Apesar de o método SIMPLE oferecer resultados mais rápidos, o método Coupled fornece 

resultados com melhor qualidade e um nível de resíduos mais baixos (embora próximos). É 

também sempre necessário consultar mais dados para se chegar a uma conclusão da qualidade 

da simulação, como por exemplo o balanço de massa no sistema.  

Os resultados vieram de encontro ao que seria de esperar. As velocidades máximas ocorrem 

no topo da montanha e vêm no seguimento de uma aceleração desde o sopé da montanha. A 

velocidades elevadas sucede-se uma grande queda na magnitude das mesmas, causando 

inclusivamente (se a morfologia do terreno for propícia) fenómenos de estagnação e de 

recirculação de fluído. À medida que a distância ao terreno aumenta, os acontecimentos 

referidos anteriormente diminuem, com tendência para uma estabilização da velocidade a 

alturas mais altas. Estabilização essa que ocorre primeiramente em zonas com terreno regular.  

Juntamente com quedas na velocidade após os topos ocorrem zonas de turbulência elevada 

(especialmente se comparadas com os valores globais). Existe um ligeiro aumento da 

turbulência nas zonas altas até aos 30 m a.n.s, diminuindo a partir daí. Já nas zonas com terreno 

mais regular, o valor da turbulência diminui significativamente com a altura. A energia cinética 

turbulenta comporta-se de forma muito semelhante. 

Futuramente, seria relevante efetuar um estudo comparativo entre os resultados obtidos 

nesta simulação com os resultados obtidos na campanha realizada, percebendo assim de que 

forma o escoamento virtual acompanha o escoamento real. Caso haja grande discrepância entre 

os mesmos, outras soluções terão de ser exploradas. 

 Tal como já foi referido, o software tem um elevado número de funções. A juntar às que 

não foram referidas neste trabalho existem ainda as que não são fornecidas na versão Student. 

Seria interessante aprofundar algumas das escolhas feitas no decorrer do trabalho e investigar 

sobre as funções não presentes na versão limitada de forma a não só comparar resultados, mas 

também perceber onde é possível melhorar o que aqui foi feito. Com a consideração de outros 

fenómenos físicos como a transferência de calor, aceleração de Coriolis, entre outras, poder-se-

ia obter resultados diferente. Seria também pertinente realizar uma simulação com uma versão 

completa do software. Numa primeira instância manter-se precisamente todas as opções e 

escolhas feitas ao longo deste trabalho, apenas com uma refinação da malha (sem limitação de 

células) e fazer a comparação dos resultados. 
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  A superfície do terreno não é toda ela regular. Não só a vegetação é diferente ao longo 

da serra, mas é também atravessada por estrada e outras construções humanas (como postes de 

eletricidade). A inclusão de todos estes aspetos quer seja por alteração da rugosidade quer seja 

pela integração dessas mesmas irregularidades no design do terreno poderia permitir obter 

valores mais próximos da realidade.  

 A utilização de um outro software de simulação poderia afigurar-se como um outro caminho 

a seguir. Seria pertinente fazer uma comparação entre os resultados obtidos com vista a perceber 

qual seria o software que melhor se adaptava às características deste escoamento em particular. 

Utilizando o mesmo fornecedor, o software Ansys CFX poderia ser uma boa opção.  

 De forma a se obter um estudo completo do escoamento em torno da serra seria proveitoso 

efetuar a simulação do escoamento nas restantes direções não consideradas neste estudo.
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Figura 19 - Gráficos dos resíduos para saída Outflow e método Coupled, para 1000 iterações 

Figura 20 - Gráfico dos resíduos para saída Outflow e método SIMPLE, para 1000 iterações 



 

Anexo A – Valores dos resíduos   47 

 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico dos resíduos para saída Pressure Outlet e método SIMPLE, para 1000 iterações 

Figura 21 - Gráfico dos resíduos para saída Pressure Outlet e método Coupled, para 1000 iterações 
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Figura 23 – Gráfico de velocidade u a 2 m a.n.s. 

Figura 24 - Gráfico de velocidade para 2 m a.n.s. 
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Figura 25 - Gráfico de velocidade u a 10 m a.n.s. 

Figura 26 - Gráfico de velocidade a 10 m a.n.s. 
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Figura 27 - Gráfico de velocidade u a 20 m a.n.s. 

Figura 28 - Gráfico de velocidade a 20 m a.n.s 
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Figura 29 - Gráfico de velocidade u a 30 m a.n.s. 

Figura 30 - Gráfico da velocidade a 30 m a.n.s. 
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Figura 31 - Gráfico de velocidade u a 60 m a.n.s. 

Figura 32 - Gráfico da velocidade a 60 m a.n.s. 



 

Anexo B – Gráficos de velocidades   53 

 

 

 

  

Figura 33 - Gráfico de velocidade u a 100 m a.n.s. 

Figura 34 - Gráfico da velocidade a 100 m a.n.s. 
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Figura 35 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 2 m a.n.s. 

Figura 36 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 10 m a.n.s. 
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Figura 37 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 20 m a.n.s. 

Figura 38 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 30 m a.n.s. 
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Figura 39 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 60 m a.n.s. 

Figura 40 - Linhas de fluxo 2D sobre gráfico de velocidade horizontal a 100 m a.n.s. 
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Figura 41 - Gráfico de intensidade de turbulência a 2 m a.n.s. 

Figura 42 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 2 m a.n.s 
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Figura 43 - Gráfico de intensidade de turbulência a 10 m a.n.s. 

Figura 44 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 10 m a.n.s 
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Figura 45 - Gráfico de intensidade de turbulência a 20 m a.n.s. 

Figura 46 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 20 m a.n.s 
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Figura 47 - Gráfico de intensidade de turbulência a 30 m a.n.s. 

Figura 48 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 30 m a.n.s 
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Figura 49 - Gráfico de intensidade de turbulência a 60 m a.n.s. 

Figura 50 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 60 m a.n.s 



 

62 Anexo C – Gráficos de Turbulência 

 

 

 

 

Figura 51 - Gráfico de intensidade de turbulência a 100 m a.n.s. 

Figura 52 - Gráfico da energia cinética turbulenta a 100 m a.n.s 
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Figura 53 - Programa desenvolvido em Python para a eliminação de pontos 


