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Resumo 

 

Na climatização e ventilação em espaços fechados, cada vez mais comum, é 
importante não só que esses espaços possuam condições de conforto para os 
utilizadores, como também que a climatização se efectue com os menores 
consumos de energia 

Neste trabalho procurou-se fazer um estudo de climatização a um edifício em 
particular, o auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
utilizando uma ferramenta de CFD, o ANSYS FLUENT. Para isso foi necessário 
efectuar a modelação geométrica tridimensional do auditório, criar malha para essa 
geometria e efetuar as simulações do escoamento. 

De forma a efetuar um estudo mais completo, foram usadas duas malhas, uma 
grosseira e uma mais fina e simuladas duas situações, verão e inverno, simulando o 
arrefecimento e aquecimento do auditório com densidade constante e densidade 
variável. Daí foi possível fazer comparações entre 8 situações distintas que incidiram 
sobre a distribuição espacial de velocidades e temperaturas no interior do espaço 
climatizado. 

Observou-se que no verão as velocidades no interior do auditório se mantinham 
mais elevadas devido ao facto de o ar entrar mais denso que o ar interior. Através 
deste estudo verificou-se também que, em termos de velocidade, não são cumpridas 
as condições de conforto exigidas pois são cerca de 0,7 m/s quando, segundo a 
legislação deveriam ser inferiores a 0,2 m/s . 
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Simulation of the air flow inside FEUP’s auditorium  

 

Abstract 

 

In climate and ventilation in enclosed spaces, increasingly often, is important not 
only that that spaces have good comfort conditions to their users but also to optimize 
the climate in order to avoid unnecessary energy consumption. 

This work is focused in the study of a particular space in Faculty of Engineering, 
University of Oporto, the auditorium, using the CFD tool, ANSYS FLUENT. To be 
able to do this, it was necessary to do the three dimensional modeling of the 
auditorium, create mesh for the geometry and do the flow simulations. 

In order to accomplish a more complex study, there were created two different 
meshes, one fine and other coarse, and two different situations, summer and winter, 
simulating warming and cooling, of the auditorium. The simulations also consider 
constant density and temperature variable density of the air inside the auditorium. 
Thence, it was possible to do several comparisons between 8 different situations, 
comparisons were performed in terms of velocity and temperature. 

It was observed that in the summer the velocities inside of the auditorium were 
higher due to the density of the incoming air compared to the interior air. Through this 
study it was seen that, in terms of velocity, there are not accomplished the 
demanding comfort conditions. 
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Nomenclatura 
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 � – Massa volúmica ou densidade �� – Número de Prandtl inverso efectivo para � �� - Número de Prandtl inverso efectivo para � �� – Número de Prandtl turbulento para � �� – Número de Prandtl turbulento para � � – Taxa de dissipação de � 	 – Viscosidade dinâmica ∇ - Gradiente  �̿ – Tensor da pressão  – Derivada 	��� – Viscosidade efectiva 	� – Viscosidade turbulenta � – Viscosidade cinemática 

 

Alfabeto romano 

 �� – Vector de velocidade �� – Contribuição da dilatação flutuante em turbulência compressível para a taxa de 
dissipação total ��� , ��� , ��� , ��, �� – Coeficientes dos modelos de turbulência �� - Diâmetro hidráulico �� – Dissipação de � devido à turbulência �� – Dissipação de � devido à turbulência �� – Geração de energia cinética de turbulência �� – Geração de � �  – Geração de energia cinética de turbulência devido à flutuabilidade !"#$ - Número de Reynolds calculado através do diâmetro hidráulico % – Pressão ! – Constante dos gases perfeitos & – Massa molecular ' – Temperatura 
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1 Enquadramento 

 

Cada vez mais é usual edifícios públicos, locais de trabalho e habitações particulares serem 
equipadas com sistemas de climatização. Para que esses espaços sejam funcionais é 
necessário que existam determinadas condições de conforto para os seus utilizadores. 

 

1.1. Regulamentação 
 

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) veio 
definir um conjunto de requisitos aplicáveis a edifícios de serviços e de habitação dotados de 
sistemas de climatização, os quais, para além dos aspectos relacionados com a envolvente e 
da limitação dos consumos energéticos, abrangem também a eficiência e manutenção dos 
sistemas de climatização do edifício, impondo a realização de auditorias energéticas 
periódicas aos edifícios de serviços. É por isso cada vez mais importante a análise do conforto 
térmico dos edifícios de forma a controlar os parâmetros mais importantes que contribuem 
para as condições de conforto referidas anteriormente. Os sistemas de climatização devem 
assegurar uma boa qualidade do ar interior, isento de riscos para a saúde pública e potenciador 
do conforto e da produtividade. 

Os equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) podem produzir 
gradientes de temperaturas e velocidades desconfortáveis para os utilizadores, sendo por isso 
muito importante prever o seu comportamento nos espaços onde serão utilizados de forma a 
optimizar a sua utilização, é neste campo que os softwares de CFD (Computational Fluid 
Dynamics) se mostram de grande utilidade. Os requisitos exigenciais de conforto térmico de 
referência para cálculo das necessidades energéticas, são os fixados no Regulamento das 
Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), tendo ainda em conta 
que a velocidade do ar interior não deve exceder os 0,2 m/s ao nível do ocupante e que 
quaisquer desequilíbrios radiativos térmicos devem ser devidamente compensados. 
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1.2. CFD 
 

Existem diversos softwares para o estudo e previsão das características dos escoamentos no 
interior de edifícios sendo que para este trabalho será utilizado o ANSYS FLUENT. Este 
software possui grandes capacidades de modelação, sendo capaz de modelar com boa 
aproximação escoamentos, turbulência, transferências de calor e reacções para aplicações 
industriais desde fluxos de ar sobre a asa de um avião, combustão numa fornalha, colunas de 
bolhas para plataformas de petróleo, fluxo de sangue, estações de tratamento de águas 
residuais, etc. Hoje, milhares de empresas em todo mundo beneficiam do uso do software 
ANSYS FLUENT como parte integrante em fases de projecto e optimização do 
desenvolvimento de produtos. Um software CFD efectua a análise de sistemas envolvendo 
escoamentos de fluidos, transferências de calor e outros fenómenos associados, tais como 
reacções químicas, utilizando simulações computacionais. 

A solução de um problema com escoamentos (velocidade, pressão, temperatura, etc) é 
definida nos nós no interior de cada célula. A precisão da solução do CFD é regida pelo 
número de células da malha. Em geral, quanto maior o número de células, melhor a precisão 
da solução. Tanto a precisão como o custo em termos de hardware em tempo de cálculo da 
solução dependem da finura da malha. Malhas óptimas normalmente são não uniformes: finas 
em áreas onde ocorrem grandes variações de ponto para ponto e grosseiras em regiões onde 
há relativamente pouca variação. Mais de metade do tempo despendido a desenvolver 
simulações em CFD é dedicado à definição da geometria do domínio e ao desenvolvimento da 
malha. 

Os códigos de CFD são estruturados em torno de algoritmos numéricos que resolvem os 
problemas com escoamentos de fluidos. De forma a proporcionar fácil acesso à ferramenta de 
solução, todos os pacotes comerciais de CFD’s incluem interfaces sofisticadas para introduzir 
os parâmetros dos problemas e para examinar os resultados. Assim todos os códigos contêm 
três elementos principais: pré processamento dos dados, solucionador dos dados e pós 
processamento de dados. O pré-processamento de dados consiste na introdução dos 
parâmetros do problema no programa de CFD utilizando uma interface de fácil utilização e a 
transformação destes dados numa forma adequada para serem analisados pelo solucionador.  

Relativamente à segunda fase do tratamento dos dados, o solucionador, existem diferentes 
formas para obter solução numérica, no caso particular do software utilizado neste trabalho, o 
método utilizado é dos volumes finitos. 

Relativamente ao pós processamento, esta fase assenta na visualização da solução obtida 
na forma mais relevante para o trabalho em questão. Os resultados podem ser visualizados na 
forma de gráficos de vectores, gráficos de contornos de linhas e sombras, gráficos 2D e 3D, 
monitorização de partículas do escoamento, entre outros. 
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1.3. Objectivo 

 

Este trabalho, como já foi referido, tem como objectivo estudar o escoamento do ar dentro 
do auditório principal da FEUP, este espaço conta com 396 lugares na plateia e 102 no 
primeiro balcão, no entanto esse balcão não foi considerado neste estudo. É um espaço 
utilizado para concertos, palestras, teatros entre outras actividades que implicam necessidades 
de conforto para os utilizadores activos e passivos. Algo que também é de extrema 
importância é o ruído produzido pelo sistema de ventilação tornando pois necessário que a 
ventilação seja ligada antes dos eventos terem lugar. A figura 1 mostra o auditório a ser usado 
numa conferência. 

 

1.4     Plano de trabalho e organização da disserta ção 

 
Este trabalho desenrolou-se em várias fases das quais destaco: estudo e ambientação ao 

software, que nunca tinha sido utilizado durante o percurso académico, tendo sido por isso 
efectuado um breve caso de estudo que será sucintamente descrito no decorrer deste relatório, 
depois de finalizada essa fase partiu-se para a execução do estudo concreto alvo desta 
dissertação. 

Para o caso estudado nesta dissertação foi elaborada uma geometria semelhante à do 
auditório, posteriormente foram efectuadas duas malhas e para cada malha efectuados quatro 
estudos no Fluent: verão considerando a densidade do ar variável com a temperatura, verão 
com densidade do ar constante e inverno com densidade do ar variável e constante. A partir 
desses estudos comparou-se as condições de conforto para o utilizador em termos de 
velocidade e temperatura. 

Este trabalho visa mostrar e explicar todas as fases de trabalho realizadas e está por isso 
organizado em cinco capítulos. Neste capítulo foi efectuada uma breve explicação da 
motivação e desenvolvimento do projecto, no capítulo dois tratar-se-ão os modelos 
matemáticos utilizados pelo software para execução das simulações. No capítulo 3 será 
descrita a sequência de execução tanto do caso que apenas serviu de guia como do caso 
concreto de estudo. No capítulo 4 será efectuada a comparação e discussão das simulações 
efectuadas e por fim, no capítulo 5 serão retiradas as conclusões desses estudos. 
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Figura 1 – Auditório durante uma conferência 
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2 Fundamentos e modelação matemática 

 

Como foi anteriormente referido, o software ANSYS FLUENT utiliza determinadas 
equações algébricas para efectuar as simulações dos escoamentos. Neste capítulo serão 
apresentadas as equações mais relevantes utilizadas pelo software para este trabalho, os 
métodos de solução possíveis e os modelos de turbulência utilizados. 

 

2.1 Equações de Navier Stokes 

 

O ANSYS FLUENT utiliza as equações de Navier Stokes adaptadas aos escoamentos que 
simula. As equações 2.1, 2.1 e 2.3 representam as equações de conservação de massa, 
conservação de movimento e energia. 

 �; +	∇	>���? = 	 01 
(2.1) 

 

A equação 2.1 representa a forma geral da equação de conservação de massa e é válida 
para escoamentos compressíveis e incompressíveis. 

A equação de conservação de movimento apresenta a forma representada na equação 2.2. 

 ; >���? +	∇	>�����? = 	−∇% +	∇	>�̿? + 	�2� +	)� (2.2) 

 

Onde % é a pressão estática, �̿ é o tensor da pressão e �2� e )� são a força gravitacional do 
corpo e as forças exteriores respectivamente. 

O tensor da pressão é dado por: 

 

�̿ = 			 B>∇�� +	∇��C? −	23∇	��3F (2.3) 

Onde 	 é a viscosidade dinâmica, 3 é o tensor unitário. 
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O ANSYS FLUENT resolve a equação da energia na forma seguinte: 

 

; >�G?+	∇	H�II�>�G + %?J =	∇	K�"LL∇'−	Mℎ64�6 +	>�O"LL�II�6 ?P 	+	0ℎ (2.4) 

 

Onde �"LL	é a condutividade efectiva ( � +	�� , onde �; é a condutividade térmica 
turbulenta, definida de acordo com o modelo de turbulência usado) e 45 é a difusão das 
espécies 6. Os três primeiros termos do lado direito da equação representam a energia 
transferida devido à condução, difusão e dissipação viscosa, respectivamente. 0ℎ pode incluir 
o calor da reacção química e qualquer outra fonte de calor que tenha sido definida. 

 

Na equação 2.4: 

 

G = ℎ −	%� +	��2  
(2.5) 

 

Onde a entalpia, ℎ, é definida para os gases ideais como: 

 

ℎ = 	M�5ℎ55  (2.6) 

 

e para escoamentos incompressíveis como: 

 

ℎ = 	M�5ℎ5 +	5
%� (2.7) 

 �6 é a fracção mássica das espécies 6 e ℎ6 =	Q 9%,6''8"L R' onde '8"L é 298.15 K. 

O método de solução usado pode ser baseado na pressão ou na densidade. Historicamente, 
a aproximação baseada na pressão foi desenvolvida para escoamentos incompressíveis a baixa 
velocidade, enquanto a aproximação baseada na densidade era maioritariamente usada para 
escoamentos compressíveis a alta velocidade. Contudo, recentemente ambos os métodos 
foram estendidos e reformulados para solucionar num largo espectro de condições. Em ambos 
os métodos, o campo da velocidade é obtido a partir das equações de movimento. Os dois 
métodos numéricos utilizam um processo de discretização semelhante, volumes finitos, mas a 
aproximação usada para linearizar e resolver as equações é diferente. 
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2.2 Solução baseada na pressão 

 

O método de solução baseado na pressão emprega um algoritmo que pertence à classe 
geral dos métodos chamados métodos de projecção. Neste método a equação da pressão é 
derivada das equações de continuidade e movimento de tal maneira que o campo da 
velocidade, corrigido pela pressão, satisfaz a continuidade. Como as equações são não 
lineares e acopladas umas às outras, o processo de solução envolve iterações em que todo 
conjunto de equações é resolvido repetidamente até haver convergência. Existem dois 
algoritmos no ANSYS FLUENT para obter solução através do método baseado na pressão: o 
algoritmo segregado e o acoplado. Na figura 2 mostra-se a diferença entre os dois métodos. 

De notar que o algoritmo segregado ocupa menos memória sendo no entanto mais lento, 
enquanto o algoritmo acoplado, dado que resolve as equações do passo 2 e 3 agrupadas, é 
mais rápido a convergir, necessitando de mais memória computacional. 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algoritmo segregado                                                 Algoritmo acoplado 

Figura 2 – Representação esquemática das iterações efectuadas pelos modelos 
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2.3 Solução baseada na densidade 

 

A solução baseada na densidade resolve as equações da continuidade, movimento e, 
quando necessário, da energia e transporte de espécies simultaneamente, isto é, acopladas. As 
restantes equações escalares são resolvidas de seguida e sequencialmente, isto é, separadas 
umas das outras e das primeiras. Como as equações são não lineares, são necessárias várias 
iterações para obter convergência. Cada iteração consiste nos passos mostrados na figura 3. 
Utilizando o método baseado na densidade pode-se usar uma linearização implícita ou 
explícita, esta opção aplica-se apenas às equações acopladas, nas outras é utilizado o método 
implícito. A diferença entre os dois métodos é que, no caso do método implícito, são 
resolvidas todas as variáveis, em todas as células, ao mesmo tempo, ao passo que o método 
explícito resolve numa célula de cada vez.  

 

Nas simulações efectuadas foi utilizado o método baseado na pressão com o algoritmo 
segregado. 

 

 

  

Figura 3 - Representação esquemática das iterações efectuadas pelo 
modelo 
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2.4 Métodos de discretização 

 

O método dos volumes finitos é um método de aproximação comum nos códigos CFD, em 
que as equações são resolvidas sobre volumes de controlo discretos. Este método refaz a 
equação diferencial (normalmente Navier Stokes) numa forma conservativa e de seguida 
discretiza a nova equação, isto garante a conservação de massa através do volume de controlo. 
A discretização envolve a substituição de várias aproximações de diferenças finitas para os 
termos nas equações diferenciais que representam os processos no escoamento, tais como 
convecção, difusão e fontes. Isto transforma as equações diferenciais num sistema de 
equações algébricas, resolvido por processo iterativo.  

2.5 Modelos de turbulência 

 

Os escoamentos turbulentos são caracterizados por variações nos campos de velocidades. 
Estas variações provocam outras variações nas equações de movimento, energia e 
concentrações de espécies. Como as variações podem ser pequenas e de alta frequência, 
tornam-se muito dispendiosas para resolver computacionalmente tendo sido por isso criados 
modelos para facilitar essa resolução. 

O texto que se segue, baseado na documentação disponível com o software ANSYS 
FLUENT, foi o considerado estritamente necessário no contexto da presente dissertação. 

O software ANSYS FLUENT possui os seguintes modelos de turbulência: 

• Modelo Spalart-Allmaras 
• Modelos � − � 

- Modelo � − � Standard 
- Modelo � − � Renormalization (RNG) 
- Modelo � − � Realizable 

• Modelos � − � 

- Modelo � − � Standard 

- Modelo � − � Shear-stress transport (SST) 

• Modelo de transição � − �S − � 
• Modelo de transição SST 
• Modelo �� − L (add-on) 
• Modelos de tensão de Reynolds (RSM) 

- Modelo RSM de pressão linear 
- Modelo RSM de pressão quadrática 
- Modelo RSM de baixo Reynolds, stress-omega 

 

A escolha do modelo de turbulência depende das condições do problema, do nível de 
exactidão pretendido entre outros, não se podendo considerar que algum modelo seja melhor 
que o outro e indicado para todos os problemas. No caso particular deste trabalho a escolha 
centrou-se nos modelos � − �, será descrito de forma sumária nas subsecções seguintes. 
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2.5.1 Modelos T − U 

 

Os modelos de turbulência mais simples e completos são os modelos de 2 equações de 
transporte separadas que permitem calcular independentemente velocidade e distâncias 
características de turbulência. Os modelos � − � pertencem a este grupo de modelos e são dos 
mais utilizados devido à sua robustez, economia e razoável precisão num largo espectro de 
escoamentos turbulentos. À medida que foram descobertos pontos fracos ao modelo Standard � − �, surgiram modelos melhorados como é o caso dos modelos RNG � − � e Realizable � − �. O modelo � − � parte do pressuposto que o escoamento é totalmente turbulento. 

 

2.5.1.1 Modelo Standard T − U 

 
A energia cinética de turbulência, �, e a sua taxa de dissipação, �, são obtidas a partir das 

equações de transporte seguintes: 

 ; >��? +	 VW >��,W? = 	 V5 XY	 + 	���Z �V5[ +	�� +	� − 	�� −	�� +	0� 
(2.8) 

 
e 

 ; >��? +	 VW >��,W? = 	 V5 XY	 +		���Z �V5[ +	��� �� >�� +	���� ? −	���� �
�� +	0� (2.9) 

 
Nestas equações, ��, representa a formação de energia cinética de turbulência devido ao 

gradiente de velocidade média. 

 

�� =	−�,-\,.\/////// ,5VW  (2.10) 

 
A viscosidade turbulenta, 	�, é calculada combinando � e � como se vê de seguida: 

 

	� = 	��] ���  
(2.11) 

 
Neste modelo ��� , ��� , ���	"	�] são constantes, ��	"	�� são os números de Prandtl 

turbulentos para � e � respectivamente e 0�	"	0� são valores de fontes de calor definidas pelo 
utilizador. Estas constantes têm os seguintes valores: 

 ��� = 1.44	, ��� = 1.92	, �] = 0.09	, �� = 1.0	, �� = 1.3 (2.12) 
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2.5.1.2 Modelo RNG T − U 

 

O modelo RNG � − � é semelhante ao modelo Standard � − �, mas inclui alguns 
aperfeiçoamentos que o torna mais preciso e seguro para uma maior quantidade de 
escoamentos. Este modelo é derivado das equações de Navier-Stokes usando uma técnica 
matemática chamada “grupo de renormalização”. A derivação analítica resulta num modelo 
com constantes diferentes do modelo Standard, com termos adicionais e diferentes funções 
nas equações de transporte como se pode ver nas equações 2.13 e 2.14. 

 ; >��? +	 VW >��,W? = 	 VW c��	��� �V5d +	�� +	� − 	�� −	�� +	0� 
(2.13) 

 

 ; >��? +	 VW >��,W?= 	 V5 c��	��� �V5d +	��� �� >�� +	���� ? −	���� �
�� −	!� +	0� 

(2.14) 

 

Em que �� já se encontra definido na equação 2.10, ��	"	�� são os inversos efectivos do 
número de Prandtl para �	"	�, respectivamente, 0�	"	0� são fontes, definidas pelo utilizador e 
as constantes do modelo são as seguintes: 

 ��� = 1.42	, ��� = 1.68 (2.15) 

 

2.5.1.3 Modelo Realizable T − U 

 

Este modelo é relativamente recente e difere do modelo Standard � − � na formulação da 
viscosidade turbulenta. O termo “Realizable” significa que o modelo satisfaz certas restrições 
matemáticas na tensão de Reynolds, consistentes com a física de escoamentos turbulentos. 
Uma das vantagens deste modelo é que prevê com mais precisão a taxa de expansão dos 
jactos. Para este modelo as equações de transporte são as equações 2.16 e 2.17. 

 ; >ρk? +		 V5 H��,5J = 	 V5 	XY	 +	 	���Z �V5[ +	�� +	� − 	�� −	�� +	0� 
(2.16) 

 

 ; >��? + V5 H��,5J= V5 XY	 + 	���Z �V5[ + ���0� − ��� ��� + √�� + ��� �� ���� + 0� 
(2.17) 
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onde 

 �� = jkV B0.43	, ll + 5F	, l = 0 �� 	, 0 = n20W50W5 (2.18) 

 

À semelhança dos outros modelos, �� é calculado pela equação 2.10, ��	"	��� são 
constantes, e ��	"	�� são os números de Prandtl turbulentos para �	"	�, respectivamente. 
Neste modelo �] não é uma constante. As constantes do modelo são as seguintes: 

 ��� = 1.44	, �� = 1.9	, �� = 1.0	, �� = 1.2 (2.19) 

 

Depois de analisados os modelos, foram aplicados ao trabalho os modelos Standard � − � 
e Realizable � − �, tendo-se verificado que os resultados obtidos eram semelhantes, sendo 
que o modelo Realizable � − � era vantajoso visto que os tempos de simulação eram 
inferiores. 

Para os modelos de turbulência é necessário definir condições de fronteira apropriadas, 
escolhi definir a intensidade de turbulência e o diâmetro hidráulico, definidos nas equações 
2.20 e 2.21 respectivamente: 

 3 = 0.16H!"#oJp�/r (2.20) 

  

 �� = 4+7  
(2.21) 

 

e, 

 !" = ����	  
(2.22) 

 
 

 

A integração do ANSYS FLUENT no ANSYS Workbench proporciona ao utilizador a 
modificação e criação de geometria com a tecnologia ANSYS DesignModeler e criação da 
malha com o Meshing, na realização deste trabalho foi utilizado o ANSYS Workbench tendo-
se utilizado os dois softwares referidos anteriormente. 
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3 Simulação em CFD 

 

O ensino das técnicas de CFD e do programa ANSYS FLUENT não constam do programa 
do curso de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica. A aprendizagem destas técnicas e 
do programa fez parte do trabalho realizado no âmbito desta dissertação. Este estudo foi 
realizado duma forma autónoma e para isso efectuou-se diversos tutoriais e um caso de 
estudo, que será sucintamente descrito na secção seguinte, e baseou-se na análise do 
escoamento de ar no interior de um paralelepípedo, que simularia uma sala, com um obstáculo 
no seu interior.  

 

3.1 Estudo prévio 

 

O estudo prévio referido teve como elemento de estudo um paralelepípedo, com uma 
entrada e uma saída, com um obstáculo cilíndrico no centro. O primeiro passo a efectuar é 
introduzir a geometria pretendida, para isso foi utilizado o software DesignModeler do 
ANSYS. Este software é semelhante a outros utilizados ao longo do curso, por exemplo 
Solidworks, tornando por isso simples a introdução da geometria. Na figura 4 mostra-se a 
geometria efectuada. 
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Figura 4 – Geometria utilizada no caso prévio 

Depois de efectuada a geometria é necessário efectuar a malha para o modelo construído, 
para isso foi utilizado o software Meshing do ANSYS. Para a utilização deste software foi 
importante a realização de tutoriais para um melhor conhecimento do seu funcionamento e 
das variáveis que é necessário alterar para obtenção da malha mais conveniente para o caso de 
estudo. Depois de várias tentativas concluí que a forma de obter a melhor malha era alterando 
os parâmetros presentes na tabela 1 que conduziram aos parâmetros de malha também 
presentes na tabela. 

 
Tabela 1 – Parâmetros alterados no Meshing 

Sizing (Use advanced size function) Off 

Inflation (Use automatic tet 
inflation)  

None 

Skewness jkV = 0.816 

 

O parâmetro Skewness é definido como sendo a diferença entre a forma da malha e a forma 
de uma malha equilateral de volume semelhante. Elevados valores deste parâmetro podem 
diminuir a precisão e destabilizar a solução. Uma regra geral é manter o valor máximo de 
Skewness abaixo de 0.95, com um valor médio abaixo de 0.33. 

Ainda no Meshing, é necessário definir as superfícies sobre as quais será necessário 
posteriormente definir condições de fronteira. 
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Figura 5 - Malha obtida para o caso prévio 

 

 

 

Após efectuados estes procedimentos preliminares, segue-se a implementação no 
FLUENT, a realização de tutoriais também foi de grande importância nesta fase da 
implementação. No FLUENT é necessário definir o modelo do escoamento que como referido 
foi o modelo Realizable � − 	�. De seguida é necessário definir as condições de fronteira, 
neste caso de estudo defini apenas a velocidade de entrada do ar e as condições de fronteira 
para turbulência, representadas na tabela 2. Todo este caso de estudo foi efectuado com 
valores para as dimensões e velocidade do ar arbitrários, apenas com o intuito de treino no 
software. 

  
Tabela 2 – Condições de fronteira para o caso prévio 

Velocidade do ar 2 m/s 
Diâmetro hidráulico 1 m 

Reynolds 134078.2 
Intensidade de turbulência 3.66 % 

 

O software também permite escolher o número de iterações que pretendemos assim como 
os resíduos. Depois de definidas as condições da simulação inicia-se a mesma, as iterações  
apresentadas pelo software encontram-se na figura 6. 
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Depois de efectuada a simulação pode-se apresentar os resultados na forma de gráficos. 
Neste caso foram analisados os gráficos da evolução da velocidade dentro do cubo. 

 

 
Figura 7 - Evolução das linhas de velocidade no interior do cubo 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico representativo das iterações efectuadas em função dos resíduos 
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A figura 7 é uma representação da trajectória de partículas com a cor variável em função 
da velocidade no ponto. Como é visível, e seria de esperar, na saída o escoamento adquire 
velocidade e circula por todo volume de controlo a uma velocidade relativamente baixa, cerca 
de 0.6 m/s. Este estudo foi útil para desenvolver conhecimentos no software, principalmente 
no Meshing, mas poucas conclusões práticas foram ser retiradas por se tratar de uma situação 
completamente fictícia. 

 

3.2 Auditório 

 

Para a realização das simulações para o auditório foi necessário efectuar as fases descritas 
na secção 3.1 para o estudo prévio, começando por definir a geometria. Para efectuar a 
geometria no software referido (DesignModeler) foram utilizadas plantas do auditório, 
fornecidas pelos serviços académicos, tendo-se efectuado algumas alterações e simplificações 
das mesmas que se revelaram necessárias. Na figura 1 é visível o tecto do auditório e uma 
parte das insuflações. Essas insuflações são na forma de dispersores, dispostos em 4 filas, ao 
longo de toda a largura do auditório. Para modelar as insuflações recorri às áreas de tubagem 
da ventilação e ao número de grelhas da ventilação, presentes nas plantas e construí, através 
do comando extrude do software, 4 fendas com a mesma área, na tabela 3 encontram-se os 
cálculos que foram efectuados para calcular a espessura das fendas calculada a partir da 
igualdade 3.1. Era visível nas plantas que existem 8 grelhas de tubagem para cada linha de 
insuflação. Na figura 8 encontra-se apresentada a geometria final. De notar que esta geometria 
foi sofrendo algumas alterações de forma a ser encontrada a geometria óptima para o 
problema. (No Anexo A encontram-se outras vistas da geometria). 

 sº	R"	28"Sℎku × w8� = S × : (3.1) 

 
Tabela 3 - Cálculo das dimensões de insuflação 

 1ª fila de 
insuflação 

2ª fila de 
insuflação 

3ª fila de 
insuflação 

4ª fila de 
insuflação 

Diâmetro de tubagem 
(x) 

0,25 0,3 0,3 0,3 

Largura do auditório, y 
(x) 

15,1 16,3 17,6 18,7 

Área da tubagem 

(x{) 
0,049 0,071 0,071 0,071 

Largura da fenda, | 

(x) 
0,026 0,035 0,032 0,030 
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Figura 8 - Geometria do auditório 

 

Através da legenda, é possível verificar que existem 4 zonas de insuflação de ar para o 
interior do auditório. A figura 9 é uma vista de cima, plano yz, onde é possível ver essas 
insuflações com mais pormenor e na figura 10 é possível ver em pormenor o tecto do 
auditório que serviu de base para a modelação efectuada. 

 

 
Figura 9 - Pormenor das insuflações 

 

Depois de finalizada esta etapa do processo segue-se a fase de criação de malha. Como já 
referido, foram criadas duas malhas distintas para ser possível comparar as consequências do 
refinamento espacial na simulação do escoamento. Utilizando o software Meshing com as 
opções pré-definidas e alterando apenas os parâmetros referidos na tabela 4, foi possível obter 
as malhas representadas nas figuras 10 e 11. (No Anexo B encontram-se outras vistas das 
malhas obtida). 



 

 

 

 
 

Tabela 

 
Sizing (Use advanced size function)

Face sizing( insuflações de ar)
Relevance center

Inflation (Use automatic tet inflation)
Número de nós

Skewness 

Simulação do escoamento de ar no auditório da FEUP

Figura 10 - Pormenor do tecto do auditório 

Tabela 4 – Parâmetros alterados no Meshing para o auditório

Malha fina Malha grosseira
Sizing (Use advanced size function) On: fixed 

Face sizing( insuflações de ar) 0.007 
Relevance center Fine 

Inflation (Use automatic tet inflation) Program controlled Program Controlled
Número de nós 47988 jkV = 0.947 jkV

Simulação do escoamento de ar no auditório da FEUP 
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para o auditório 

Malha grosseira 
On: fixed 

0.007 
Coarse 

Program Controlled 
36803 

jkV @ 0.946 
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Figura 11 - Malha fina obtida para o auditório 

 

 
Figura 12 - Malha grosseira obtida para o auditório 
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Depois das etapas iniciais segue-se o processo de simulação. As condições de fronteira 
impostas nas entradas encontram-se na tabela 5, de notar que não foram impostas velocidades 
nas entradas mas sim caudais mássicos devido à consideração de densidade variável no 
software não ser compatível com input de velocidades. As implicações de considerar a 
densidade variável, calculada pelo ANSYS FLUENT através da equação dos gases perfeitos, 
equação 3.2, implicam que seja considerada a convecção natural no interior do auditório. 
Como se verá, considerando a densidade constante, a evolução da velocidade é igual no verão 
e no inverno ao passo que calculando a densidade a velocidade vai sofrer alterações visto estar 
quantificado a influência da temperatura na densidade. 

 

� @
%}~
!
&
	'

 

 

(3.2) 

Para determinação dos caudais mássicos que deveriam ser impostos em cada extracção 
utilizaram-se os dados dos caudais volúmicos presentes nas plantas de projecto utilizadas. 
Para cálculo dos caudais utilizou-se a equação 3.3. 

 

j� @ *� � (3.3) 

 

Foi considerado � @ 1.2	�2/j�.  
O caudal volúmico presente na tabela 4 encontrava-se nas plantas fornecidas. 

Outra condição de fronteira imposta foi o fluxo de calor dos ocupantes. Para calcular esse 
fluxo de calor usou-se informação de que uma pessoa emite um fluxo de, aproximadamente, 
100W e a partir daí calculou-se o fluxo de calor para a plateia. No Anexo A, figura 30, pode-
se ver a geometria do chão com mais pormenor, com 7 patamares representativos das filas de 
ocupantes. Para o cálculo considerou-se que cada fila teria uma lotação de 60 pessoas e 
dividindo a lotação pela área do chão do auditório obtém-se o fluxo de calor em �/j�, 
unidade pretendida. 

 7	>L�Sku? × 60	>%"uu�ku? = 420	 → 420	>%"uu�ku? × 100>�? = 42000	>�. %"uu�k? 
 42000	>�. %"uu�k?217.88	>á8"k	R�	9ℎã�,j�? = 192.8	>�/j�	? 
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Tabela 5 – Condições de fronteira de turbulência e caudal mássico 

Insuflações Caudal 
volúmico 
(x�/�) 

Caudal 
mássico 
(T�/�) 

Diâmetro 

hidráulico 

(x) 

Reynolds Intensidade 
de 

turbulência 
(%) 

Insuflação 1 2.133 2.560 0.0599 18905.1 4.67 
Insuflação 2 3.073 3.688 0.0599 25233.7 4.51 
Insuflação 3 2.609 3.131 0.0599 19840.9 4.64 
Insuflação 4 2.609 3.131 0.0599 18675.7 4.68 
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4 Apresentação de resultados e discussão 

 

Neste capítulo serão apresentados e comparados os resultados obtidos para as simulações 
efectuadas. Estes resultados apresentam-se na forma de figuras que representam os mapas de 
velocidade absoluta, em j/u, e gradientes de temperatura, em ºC, no interior do auditório. No 
Anexo D encontram-se representações diferentes para a velocidade das apresentadas neste 
capítulo. 

Como já referido foram efectuadas simulações para duas estações, verão e inverno, que 
representam arrefecimento e aquecimento, respectivamente, do auditório. Para as duas malhas 
diferentes considerou-se densidade constante ou variável, ou seja, para cada estação foram 
efectuadas quatro simulações. 

Todos os resultados são apresentados no plano de simetria do auditório. 

Neste capítulo serão apenas apresentados os resultados para malha fina e é efectuada uma 
comparação entre as malhas. As figuras obtidas para malha grosseira encontram-se no Anexo 
E. 

 

4.1 Verão 

 

Para simular condições de verão definiu-se condições de fronteira de temperatura próximas 
das condições reais de verão. Essas condições de fronteira encontram-se apresentadas na 
tabela 6. 

 

Tabela 6 – Condições de fronteira de temperatura para verão 

 
Temperatura 

(ºC) 
Insuflações 16 

Chão 15 
Paredes 22 
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Definidas as condições de fronteira seguem-se as simulações no ANSYS FLUENT. Essas 
simulações tinham diferentes tempos de duração sendo que quando se considerava densidade 
variável eram um pouco mais lentas, sendo ainda mais lentas no caso de malha fina. 

4.1.1 Malha fina 

 

Considerando a malha fina representada na figura 10, efectuaram-se simulações de verão 
com as considerações anteriormente referidas. No Anexo C apresentam-se os gráficos obtidos 
da evolução dos resíduos depois de efectuadas as simulações. De seguida representam-se as 
distribuições de temperatura e velocidade ao longo do plano de simetria do auditório. Nesta 
secção será estabelecida uma comparação entre os resultados obtidos considerando densidade 
constante e os obtidos considerando densidade variável. Na secção 4.1.2 será efectuada uma 
comparação entre os resultados obtidos para as duas malhas, considerando densidade variável. 

 

Em termos de temperatura, nas figuras 12 e 13 pode-se observar o comportamento no caso 
de se considerar a densidade do ar variável e considerando constante. No primeiro caso 
existem maiores gradientes de temperatura que no segundo caso. Como o ar é insuflado no 
auditório a uma temperatura baixa, pela equação dos gases perfeitos, equação 3.1, a densidade 
do ar vai ser superior à que se encontra no restante auditório existindo por isso maiores 
gradientes. É facilmente visualizado que o ar quente presente na zona da plateia, que 
representa o fluxo de calor das pessoas, sobe, enquanto que considerando a densidade 
constante isso não é visível. Verifica-se também que na entrada do auditório, no caso de 
densidade constante, a temperatura não sofre variações, ao passo que considerando a 
densidade variável se verifica a influência da convecção natural. 

 

 
Figura 13 - Temperatura para malha fina, verão, considerando a densidade variável 
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Figura 14 - Temperatura para malha fina, verão, com densidade constante 

 

Em termos de velocidade, as figuras 14 e 15 representam as simulações considerando 
densidade variável e constante, respectivamente. É visível que considerando a densidade 
variável há maiores movimentações de ar, havendo mais circulação de ar pelo auditório 
devido à convecção natural, que no caso de densidade constante. Como já referido, a 
consideração da densidade do ar variável entra em conta com as variações de densidade com a 
temperatura, ou seja, o ar mais frio, mais denso, desce e o ar mais quente, menos denso, sobe. 
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Figura 15 - Velocidade malha fina, verão, com densidade variável 

 

 
Figura 16 - Velocidade para malha fina, verão, com densidade constante 
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4.1.2 Comparação entre malhas 

 

Fazendo análise semelhante agora com resultados obtidos com a malha grosseira 
representada na figura 11, podem-se tirar conclusões semelhantes às da malha fina, portanto 
nesta secção será feita uma comparação de resultados entre as duas malhas considerando 
apenas as simulações em que foi considerada a densidade variável. Os restantes resultados 
encontram-se no Anexo E.  

 

 
Figura 17 - Temperatura para malha grosseira, verão, com densidade variável 
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Figura 12 - Temperatura para malha fina, verão, com densidade variável 

 

Pode-se verificar uma grande diferença de resultados para as duas malhas, principalmente 
para a temperatura. Com uma malha mais fina são visíveis maiores gradientes de temperatura 
ao longo do plano de simetria. Em termos de velocidade as diferenças não são tão notórias 
podendo-se dizer que quantitativamente quase não há diferenças, no entanto verifica-se que as 
diferenças de velocidade não são tão abruptas com malha fina que com malha grosseira.. 

Estes factos seriam de esperar devido à formulação usada pelo software ter em conta as 
malhas presentes no volume de controlo e os nós, maior número de nós terá como 
consequência maior esforço computacional e maior exactidão de resultados, simulações com 
malha grosseira demoravam cerca de uma hora enquanto que com malha fina demoravam à 
volta de uma hora e meia.  
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Figura 18 - Velocidade para malha grosseira, verão, com densidade variável 

 

 
Figura 14 - Velocidade malha fina, verão, com densidade variável 
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4.2 Inverno 

 

Para simular condições de inverno definiu-se condições de fronteira de temperatura 
próximas das condições reais de inverno, conforme na tabela 7. 

 
Tabela 7 – Condições de fronteira de temperatura para o inverno 

 
Temperatura 

(ºC) 
Insuflações 26 

Chão 15 
Paredes 17 

 

Os passos seguintes são semelhantes ao que se efectuaram para o caso de verão. 

 

4.2.1 Malha fina 

 

No caso da simulação de inverno insuflou-se ar quente para o auditório que se encontrava 
mais frio. Nas figuras 18 e 19 pode-se visualizar a distribuição de temperatura no interior do 
auditório considerando a densidade variável e constante, respectivamente. 

 

 
Figura 19 - Temperatura para malha fina, inverno, com densidade variável 
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Figura 20 - Temperatura para malha fina, inverno, com densidade constante 

 

Neste caso verifica-se que considerando a densidade variável o jacto de entrada é menos 
vertical que no verão pois o ar entra quente, com menor densidade. Quando a densidade é 
considerada constante esse jacto é mais vertical. 

Como no caso de verão, na entrada do auditório e no primeiro balcão verifica-se que a 
temperatura é constante quando se considera densidade constante mas no caso de densidade 
variável existem diferenças devido à convecção natural 

Para a velocidade verifica-se uma situação semelhante. Como seria de esperar, no verão o 
jacto de entrada é menos deflectido que no inverno devido à diferença de temperaturas de 
insuflação de ar e do interior do auditório. Comparando a velocidade de escoamento com 
densidade variável e com densidade constante verifica-se que com densidade variável a 
velocidade do jacto dissipa-se com maior rapidez o que é facilmente explicado com a variação 
de densidade: à entrada, o ar do jacto quente tem menor densidade que o ar que se encontra no 
interior do auditório, o ar com maior densidade faz resistência à propagação do jacto. 
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Figura 21 - Velocidade malha fina, inverno, com densidade constante 

 

 
Figura 22 - Velocidade para malha fina, inverno, com densidade variável 
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4.2.2 Comparação entre malhas 

 

À semelhança do efectuado para o verão, nesta secção será efectuada uma comparação em 
termos de malhas. As restantes figuras obtidas das simulações efectuadas com  malha 
grosseira encontram-se no Anexo E. 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Temperatura malha grosseira, inverno, com densidade variável 
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Figura 19 - Temperatura para malha fina, inverno, com densidade variável 

 

Nas figuras 19 e 22 pode verificar-se que a temperatura aparenta ser mais constante no 
interior do auditório com malha grosseira, no entanto na entrada as temperaturas parecem 
mais altas e menos difusas que com malha fina. 

 

 
Figura 24 - Velocidade para malha grosseira, inverno, com densidade variável 
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Figura 22 - Velocidade para malha fina, inverno, com densidade variável 

 
Nas figuras 22 e 23 pode-se ver a evolução da velocidade do vento no interior do auditório. 

Com a malha mais fina visualizam-se melhor as diferentes velocidades de escoamento, e tal 
como no caso da temperatura, as velocidades parecem mais difusas com malha fina o que 
aparenta ser uma melhor aproximação da realidade. 

 

Da análise de todas as figuras pode concluir-se que as duas primeiras linhas de insuflação, 
insuflação 1 e 2, as mais perto do palco, quase não provocam movimentações das colunas de 
ar na parte mais baixa do auditório e junto da plateia, pois percorrem a parede frontal ao palco 
e deslocam-se para as extracções de ar.  

 As duas últimas linhas, mais afastadas do palco, provocam maiores circulações, no entanto 
a zona de entrada do auditório praticamente não sofre renovações de ar. 

Comparando também as figuras 14 e 22 que mostram a velocidade, para malha fina, com 
densidade variável no verão e inverno, respectivamente, pode verificar-se que o jacto é mais 
vertical no verão, ou seja, a velocidade é superior em mais zonas do auditório devido ao facto 
de no verão a temperatura da sala ser mais alta, logo a densidade do ar é mais baixa, equação 
3.1, não existindo tanta oposição ao escoamento como no inverno em que a densidade é mais 
alta no interior. 
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4.3 Conforto 

 

Depois de efectuadas todas as simulações e tendo-se verificado que com malha fina e 
considerando densidade variável os resultados obtidos são os que aparentam ser mais precisos 
e próximos da realidade, usou-se essas simulações para verificar as condições de conforto, de 
inverno e verão. Para isso recorreu-se a um plano auxiliar que representa tanto a temperatura 
como a velocidade num plano a 1,5 metros acima do chão. 

 
Para o verão, as figuras 24 e 25 representam a temperatura e velocidade, respectivamente, 

no plano referido anteriormente. 
 
Tal como nos estudos apresentados anteriormente, as simulações foram efectuadas apenas 

para meio auditório devido à existência de um plano de simetria.  
Na figura 24, a zona mais quente representa a entrada do auditório onde, como já referido, 

a circulação de ar é muito menor que no restante auditório, sendo praticamente inexistente e 
observam-se temperaturas entre os 24.8º e os 25.2º. Na zona de simetria, ou seja, no centro do 
auditório, observam-se temperaturas à volta dos 24º, junto à parede é onde se verifica 
temperaturas mais baixas. 

Analisando a figura 25, pode verificar-se que na zona mais central a velocidade é um 
pouco alta, aproximadamente 1,17 m/s o que está fora das condições de conforto, no entanto 
esta figura aparenta não estar muito correcta pois existe uma linha de descontinuidade, não foi 
possível descobrir a origem deste erro mas poder-se-á dever à malha naquele local. 

 

 
Figura 25 – Temperatura no plano de conforto, verão 
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Figura 26 – Velocidade no plano de conforto, verão 

 

 

Para o inverno, as figuras 26 e 27 representam a temperatura e velocidade, 
respectivamente, no plano de conforto. 

Nestas figuras, rodadas em relação às figuras 24 e 25, é possível verificar que, à 
semelhança do que acontecia para o verão e como seria de esperar, na zona de entrada do 
auditório a temperatura é superior devido à ausência de circulação de ar e ao fluxo de calor 
emitido pelos ocupantes. 

Em termos de velocidade, na figura 27 é visível que perto do palco as velocidades são 
superiores ultrapassando os valores de conforto, no entanto, na maior parte do auditório as 
velocidades estão dentro dos valores de conforto.  
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Figura 27 – Temperatura no plano de conforto, inverno 

 

 
Figura 28 - Velocidade no plano de conforto, inverno 
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5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros  

 

5.1 Conclusões 

Este trabalho apresentou vários desafios que procurei ultrapassar. Por exemplo, na fase de 
elaboração da geometria, as plantas fornecidas eram de projecto. Na realidade, o auditório 
sofreu alterações face ao projecto o que dificultou a construção de um modelo tridimensional 
fiel à realidade. 

Outro desafio foi a utilização do software, completamente novo, pouco intuitivo e com 
muitas opções. Por exemplo, as malhas utilizadas foram efectuadas alterando certas variáveis, 
alterando outras varáveis obter-se-iam malhas diferentes e que poderiam até ser mais 
indicadas para o problema, no entanto, neste momento não possuo qualificações para 
conseguir distinguir uma malha mais indicada de uma pior. 

Em termos de resultados a malha mais fina conduziu a melhores resultados, o que seria de 
esperar tendo em conta o modelo de discretização utilizado pelo software. 

A diferença de resultados entre simulações com densidade variável e simulações com 
densidade constante também é de salientar. As simulações efectuadas com densidade variável 
aproximam-se muito mais do esperado e é visível o efeito da temperatura de insuflação de ar, 
das paredes, consequentemente da convecção natural, nos gradientes de temperatura. 

Foi também possível concluir que o jacto de entrada é menos deflectido no verão que no 
inverno, no caso de se considerar densidade variável, o que foi facilmente explicado através 
das diferenças de densidade do ar. 

Em relação às condições de conforto, para o verão é difícil retirar conclusões pois a figura 
obtida para análise de velocidades aparenta não estar correcta. Para o inverno concluí-se que 
em algumas zonas do auditório os parâmetros de conforto não são satisfeitos, existindo 
velocidades superiores a 0.2 m/s. 

Através deste estudo foi também notório que o auditório carece de melhorias da 
climatização nomeadamente em relação às duas primeiras filas de insuflação que deveriam 
estar direccionadas para o interior do auditório em vez de para o palco pois dessa forma a 
circulação de ar por todo o auditório seria optimizada, reduzindo assim os consumos de 
energia. A introdução de insuflações na zona de entrada do auditório também contribuiria 
para melhoria das condições de conforto e para redução dos consumos de energia. 
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5.2  Sugestões para trabalhos futuros 

Em termos de propostas para trabalhos futuros penso que a continuação deste trabalho de 
simulação, efectuando talvez uma geometria mais precisa (apesar da presente neste trabalho 
se aproximar bastante da real, em termos de dimensões, existiram certas simplificações), 
acrescentando medições de velocidades e temperaturas no interior do auditório. Esta seria a 
forma de verificar se os resultados obtidos nas simulações são realmente precisos. Também 
seria possível verificar de forma mais precisa os problemas nas questões de climatização e 
penso que será do interesse de todos que esses problemas sejam resolvidos. 

Algo que também considero que seria uma boa proposta era incluir a utilização do software 
ANSYS FLUENT no plano de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, no 
ramo de fluidos e calor pois é uma ferramenta bastante útil para simular escoamentos. 
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Anexo A – Vistas 

 

 
Figura 29 – Vista isométrica do auditório inteiro 

 
 

Na figura 30 é possível ver com mais pormenor o chão do auditório e os degraus que foram 
efectuados para simular as filas de ocupantes. 
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Figura 30 - Vista isométrica 

 

 
Figura 31 - Vista do chão 
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Anexo B – Malha 

 

 
Figura 32 - Malha fina perspectiva isométrica 
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Figura 33 - Malha grosseira perspectiva isométrica 

 

 
Figura 34 - Malha fina vista em corte 
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Figura 35 - Malha grosseira vista em corte 
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Anexo C – Iterações 

 

 
Figura 36 - Gráfico dos resíduos para simulação com malha fina, inverno, densidade variável 

 

 
Figura 37 - Gráfico dos resíduos para malha fina, inverno com densidade constate 
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Figura 38 - Gráfico dos resíduos para malha fina, verão, com densidade variável 

 

 
Figura 39 - Gráfico dos resíduos para malha fina, verão com densidade constante 

 

 
Figura 40 - Gráfico dos resíduos para malha grosseira, inverno com densidade variável 
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Figura 41 - Gráfico de resíduos para malha grosseira, verão com densidade variável 
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Anexo D – Gráficos de Velocidade 

 

Os gráficos de velocidades presentes neste anexo são gráficos que ilustram com algumas 
linhas de velocidade do escoamento se desenvolvem. 

 

 
Figura 42 - Linhas de velocidade para malha fina, inverno com densidade variável 
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Figura 43 - Gráfico de linhas de velocidade para malha fina inverno com densidade constante 

 

 
Figura 44 - Gráfico de linhas de velocidade para malha grosseira, inverno com densidade variável 
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Figura 45 - Gráfico de linhas de velocidade para malha grosseira, verão com densidade variável 

 

 
Figura 46 - Gráfico de linhas de velocidade para malha fina, verão com densidade variável 
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Anexo E – Resultados para malha grosseira 

 

As figuras seguintes mostram que os resultados obtidos para malha grosseira são 
semelhantes aos obtidos para malha fina, no entanto é visível que os resultados para malha 
fina aparentam aproximar-se mais da realidade pois apresentam maiores diferenças tanto de 
temperatura como de velocidade no interior do volume de controlo. 

As figuras representativas da evolução da velocidade apresentam-se de seguida. 

 

 
Figura 47 - Velocidade para malha grosseira, inverno com densidade variável 
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Figura 48 – Velocidade para malha grosseira inverno com densidade constante 

 

 
Figura 49 - Velocidade para malha grosseira, verão com densidade variável 
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Figura 50 - Velocidade para malha grosseira, verão com densidade constante 

 

De seguida apresentam-se as figuras que representam a solução para a temperatura. 

 

 
Figura 51 - Temperatura para malha grosseira, inverno com densidade variável 
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Figura 52 – Temperatura para malha grosseira, inverno com densidade constante 

 

 
Figura 53 – Temperatura para malha grosseira, verão com densidade constante 
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Figura 54 - Temperatura para malha grosseira, verão com densidade constante 


