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Resumo 

O presente trabalho destina-se ao estudo e aplicação de Computação de Fluidos 

Dinâmicos (CFD) em edifícios. O principal objectivo foi a análise e validação dos resultados 

obtidos com o recente módulo de CFD do software de simulação energética, DesignBuilder.  

Foram simulados dois casos distintos: uma sala com piso radiante e outra sala com um 

sistema de ventilação por deslocamento e fontes térmicas. A validação dos resultados foi 

feita através da comparação dos mesmos com soluções obtidas no software Fluent™, tendo 

sido efectuados estudos de grelha para ambos os casos no sentido de comprovar a 

independência de resultados. 

Foi concluído, com este trabalho, que apesar de o DesignBuilder CFD não prever com 

grande pormenor o comportamento do escoamento sobretudo próximo das superfícies dos 

modelos, permite obter soluções aparentemente aceitáveis e adequadas para estudos de 

eficiência energética e conforto térmico com tempos de simulação relativamente reduzidos. 

Embora o Fluent™ supere o DesignBuilder em termos de detalhe do escoamento, o carácter 

user-friendly e direccionado para fenómenos de convecção em edifícios deste último software 

são vantajosos para utilizadores nesta área. 
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Abstract 

This work aims to study and apply Computational Fluid Dynamics (CFD) in buildings. Its 

main purpose was the analysis and validation of the results obtained with the recent CFD 

module of the energy simulation software, DesignBuilder. 

Two different cases were studied: an empty room with radiant floor and another room 

with a system of displacement ventilation and thermal sources. The validation of the results 

was made by comparison of these cases with solutions obtained with the software Fluent™. 

Grid studies were also carried out in order to ascertain the non-dependence of the results on 

the grid size. 

With this work it has been shown that, in spite of the fact that DesignBuilder is not 

able to predict with great detail the behaviour of air flow especially near surfaces, it allows 

the user to obtain solutions apparently acceptable and suitable for energetic efficiency and 

thermal comfort studies with relatively low computation times. Even though Fluent™ 

outperforms DesignBuilder regarding the prediction of the details of the flow, the user-

friendly and convection phenomena aimed character of this last software should be very 

attractive to users in the building area. 
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Notação e Glossário 

𝐴 Área de superfície m2 

𝐴𝑠𝑒𝑐çã𝑜 Área útil da sala m2 

𝐶𝑝  Capacidade calorífica do ar a pressão constante J kg-1 ºC-1 

𝐶𝜇  Constante para cálculo da viscosidade turbulenta  

𝐶1−𝜀, 𝐶2−𝜀  Constante para 𝜀 na equação de transporte  

𝑑𝑒𝑞  Diâmetro equivalente dos blocos m 

𝑑𝑡 Time step para simulação em estado transiente s 

𝐷 Diâmetro hidráulico da sala m 

Δ𝑇 Gradiente de temperatura na sala ºC 

𝑔 Aceleração da gravidade m2 s-1 

 Coeficiente de transferência de calor por convecção W m2 ºC-1 

𝑘 Conditividade térmica do ar W m-1 K-1 

𝐿 Dimensão característica das células da malha computacional m 

𝑃 Perímetro da sala m 

𝑄 Calor transferido de uma superfície para o ar W 

𝑄𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜  Potência de cada bloco W 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  Quantidade de energia removida da sala W 

𝑆 Source term nas equações de Navier-Stokes  

𝑇 Temperatura do ar ºC 

𝑇0 Temperatura de operação ºC 

𝑇𝑒  Temperatura de extracção ºC 

𝑇𝑒𝑛𝑣  Temperatura na envolvente dos blocos ºC 

𝑇𝑟𝑒𝑓  Temperatura de referência ºC 

𝑇𝑠 Temperatura de insuflação ºC 

𝑇𝑠𝑢𝑝 ,𝑏𝑙𝑜𝑐  Temperatura na superfície dos blocos ºC 

𝑇𝑠𝑢𝑝  Temperatura numa superfície ºC 

𝑣𝑧 Componente 𝑧 da velocidade do ar no eixo da pluma m s-1 

𝑉  Caudal de insuflação m3 s-1 

𝑧, 𝑧0 Coordenada na direcção do eixo 𝑧 m 

𝑧  Altura acima da fonte de calor m 
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𝛼 Difusividade térmica do ar m2 s-1 

𝛽 Coeficiente de expansão térmica do ar K-1 

𝜀 Taxa de dissipação da energia cinética turbulenta  

𝜅 Energia cinética turbulenta  

𝜇 Viscosidade do ar kg m-1 s-1 

𝜇𝑡  Viscosidade turbulenta do ar kg m-1 s-1 

𝜈 Velocidade do escoamento m s-1 

𝜌 Densidade do ar kg m-3 

𝜌0 Densidade do ar à temperatura de operação kg m-3 

𝜎𝜀  
Número de Prandtl para o transporte da taxa de dissipação da energia 

cinética turbulenta 
 

𝜎𝑘 Número de Prandtl para o transporte de energia cinética turbulenta  

𝜙 Variável dependente  

Γ Coeficiente de difusão  

 

Números adimensionais 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

Actualmente, a eficiência energética tem vindo a ganhar importância no projecto de 

novos edifícios e a optimização no design dos mesmos tem sido cada vez mais cuidada com o 

objectivo de reduzir os consumos energéticos, sem descurar o conforto térmico dos 

ocupantes. 

A Fluidinova, Engenharia de Fluidos, S.A. é uma empresa de alta tecnologia em 

engenharia com várias áreas de aplicação. Uma das principais actividades desta empresa 

consiste na prestação de serviços de consultadoria em processos industriais, edifícios e 

ambiente, utilizando as mais recentes e avançadas tecnologias em estudos de mecânica de 

fluidos e de simulação de energética, podendo projectar planos de eficiência energética, 

conforto e qualidade do ar, através da sua área de negócios CFDapi. 

Os estudos de Simulação Dinâmica Energética (SDE) e de Computação de Fluidos 

Dinâmicos (CFD), permitem determinar o impacto de diferentes soluções para o edifício na 

sua eficiência energética, como por exemplo a sua orientação solar, especificação dos 

materiais construtivos, introdução de sistemas passivos de 

aquecimento/arrefecimento/ventilação, efeito da inércia térmica do edifício, etc. A 

interacção com os arquitectos e projectistas, permite, em tempo útil, quantificar a influência 

de determinadas soluções e verificar que um eventual aumento do investimento inicial poderá 

ser compensado por reduções significativas dos custos energéticos, permitindo o 

desenvolvimento de edifícios sustentáveis. Os objectivos não se limitam ao cumprimento dos 

requisitos mínimos impostos pelos regulamentos vigentes pretendendo-se ir mais além, 

optimizando a sua eficiência energética em todas as suas vertentes. 

Os estudos de SDE são efectuados utilizando o software EnergyPlus (certificado pela 

norma ANSI/ASHRAE 140-2007), usando como interface gráfica o software DesignBuilder. 

Desde Agosto de 2008, têm sido lançadas versões actualizadas, incluindo versões beta, que 

incluem um módulo de CFD (ainda em desenvolvimento) para o DesignBuilder, tendo sido a 

versão oficial lançada em Maio de 2009. No sentido de verificar a qualidade dos resultados 

obtidos pelo módulo de CFD do DesignBuilder foram efectuados estudos comparativos entre 

este software e o software Fluent™. Este software é utilizado extensivamente pela Fluidinova 

na simulação de escoamento de fluidos, sendo actualmente desenvolvido e comercializado 

pela ANSYS, Ltd., empresa com um grande know-how na área de escoamento de fluidos e 

software de elementos finitos. 
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Nos estudos comparativos entre os dois pacotes de software foram seleccionados dois 

métodos de climatização de edifícios: aquecimento por piso radiante e ventilação por 

deslocamento. 

Num local aquecido por sistema radiante o calor é emitido uniformemente em toda a 

superfície, tipicamente o piso, aquecendo o ar próximo do chão por convecção e tendo este 

tendência a subir. 

O conceito de ventilação por deslocamento tira partido da existência de fontes 

quentes no espaço a climatizar. O ar aquecido pelas fontes de calor cria correntes 

ascendentes que arrastam os contaminantes até ao nível do tecto onde é feita a extracção, 

sendo a insuflação do ar novo e condicionado efectuada ao nível do pavimento. Deste modo, é 

criado um caudal estratificado utilizando as forças de impulsão da própria sala, ou seja, o 

movimento vertical do ar é provocado pelos escoamentos de convecção a partir das fontes de 

calor como por exemplo lâmpadas, pessoas ou computadores existentes na sala. 

 

1.2 Contributos do Trabalho 

Recentemente, foi apresentado pela equipa da DesignBuilder um módulo de simulação 

de CFD no software DesignBuilder. O intuito deste módulo é acoplar a simulação energética 

com a simulação de fluidos e tornar os estudos de eficiência energética mais completos, sem 

ter de recorrer a outras ferramentas de simulação. 

Com o presente trabalho pretende-se validar resultados obtidos neste módulo, 

comparando com resultados obtidos com o software Fluent™, e se este módulo é uma 

alternativa válida no projecto de novos edifícios em termos de qualidade de resultados e de 

tempo de simulação. 

 

1.3 Organização da Tese 

Esta tese encontra-se dividida em cinco capítulos: 

No capítulo 1 descreve-se sucintamente o enquadramento e objectivos do projecto. 

No segundo capítulo refere-se o estado actual da arte, mencionando os principais 

estudos científicos e tecnológicos realizados nas áreas de estudo do presente projecto. 

No capítulo 3 é feita uma descrição detalhada do trabalho efectuado e discussão dos 

resultados obtidos. Primeiramente criou-se um caso simples de piso radiante numa sala 

desocupada e foi feita uma análise dos resultados perante os dois pacotes de software de 
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simulação testados. Posteriormente, efectuou-se uma análise de resultados desses mesmos 

pacotes de software para um caso de ventilação por deslocamento numa sala ocupada. No 

final deste capítulo apresentam-se resumidamente as vantagens e desvantagens dos pacotes 

de software usados, com especial relevo para o DesignBuilder. 

No capítulo 4 indicam-se as conclusões fundamentais retiradas deste trabalho e, por 

fim, no capítulo 5 mostra-se uma apreciação global do projecto, com referência a possíveis 

trabalhos futuros de modo a dar continuidade a este projecto. 
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2 Estado da Arte 

Com a crescente preocupação com o meio ambiente e com a extinção de recursos 

naturais, a eficiência na gestão energética nos edifícios está a receber, actualmente, especial 

atenção. Nos países desenvolvidos, mais de 40% do consumo energético deve-se ao design 

ineficiente dos edifícios (Liu et al., 2009). 

Em Portugal, o SCE, Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios, tal como definido no Decreto-Lei no. 78/2006, tem como principais 

objectivos assegurar a aplicação regulamentar relativamente às condições de eficiência 

energética, à utilização de sistemas de energias renováveis e, ainda, às condições de garantia 

da qualidade do ar interior, de acordo com as exigências e disposições contidas no RCCTE, 

Regulamento das Características do Comportamento Térmico em Edifícios e no RSECE, 

Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios. 

O RCCTE – Decreto-Lei no. 80/2006 – tem como finalidade impor requisitos ao projecto 

de novos edifícios e de grandes remodelações de forma a salvaguardar a satisfação das 

condições de conforto térmico nesses sem necessidades excessivas de energia. Este 

regulamento está mais direccionado para edifícios residenciais ou pequenos edifícios de 

serviços onde a envolvente tem um peso elevado nos consumos energéticos dos mesmos.  

No RSECE – Decreto-Lei no. 79/2006 – são definidos os requisitos a observar no 

projecto de novos sistemas de climatização, designadamente as condições de conforto 

térmico e qualidade do ar interior requeridas, os requisitos mínimos de renovação e 

tratamento de ar e a selecção e organização adequada de equipamentos. São também 

estabelecidos critérios de concepção, instalação e manutenção a que devem obedecer os 

sistemas de climatização e os princípios de utilização racional e sustentável de energia nos 

edifícios. No RSECE são impostos os limites máximos de consumo de energia em todo o 

edifício e em particular para a climatização, estando mais direccionado para grandes edifícios 

de serviços. Este regulamento determina, ainda, a obrigatoriedade do cálculo dos consumos 

energéticos através de SDE, recorrendo a metodologias de simulação que obedeçam à norma 

ANSI/ASHRAE 140-2007.  

Deste modo, torna-se importante efectuar estudos que permitam prever o 

comportamento térmico dos edifícios sem recorrer a técnicas experimentais. 
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2.1 Computação de Fluidos Dinâmicos 

A simulação computacional de fluidos (CFD) é, actualmente, uma ferramenta que, 

juntamente com a teoria fundamental e a parte puramente experimental, analisa e soluciona 

problemas de dinâmica de fluidos (Anderson, 1995). As simulações de CFD são usadas para 

determinar informação que seria impossível ou economicamente inviável de obter através de 

medições directas (Száday, 2005). 

Os parâmetros que descrevem o comportamento e o estado de um fluido (como sejam 

a velocidade, a pressão, a massa volúmica, etc.) não são em geral constantes num dado 

conjunto de circunstâncias, podendo variar de ponto para ponto e/ou de instante para 

instante, no seio do fluido em movimento (Massey, 2002). 

Os métodos de CFD aplicados baseiam-se na resolução das equações diferenciais de 

conservação de energia, massa e momento (equações de Navier-Stokes) para prever os 

fenómenos físicos e térmicos que ocorrem num dado espaço. Os modelos de CFD interpretam 

um problema geral ajustando-o às suas condições específicas: as equações base resolvidas 

pelo software são as mesmas em todos os casos mas as condições fronteira alteram-se para 

cada caso específico. Estas condições fronteira estabelecem as condições físicas do modelo 

físico a usar, definindo as características do escoamento e de temperatura das fronteiras do 

problema em estudo. 

Os modelos de CFD podem ser usados em ambiência de edifícios para obter informação 

do escoamento de ar (velocidade e temperatura do ar) e da concentração de poluentes num 

espaço. Os fenómenos físicos nestes casos podem, muitas vezes, ser complexos devido aos 

simultâneos fluxos de massa e de calor (por exemplo condução de calor através das paredes, 

radiação solar através de envidraçados, ganhos térmicos resultantes de objectos, etc.), 

mudança de fase (condensação e evaporação de água) e convecção natural e forçada 

(ventilação ou movimentos provocados pelos ocupantes) (ASHRAE, 2009). 

As técnicas de CFD têm sido cada vez mais aplicadas para prever a ventilação em 

espaços não-industriais. Além disso, o desenvolvimento dos meios computacionais tem vindo a 

facilitar cada vez mais o uso de métodos de CFD. No entanto, existem poucos estudos de CFD 

que considerem a influência da mistura do ar no conforto térmico (Teodosiu et al., 2003). 

 

2.2 Simulação Dinâmica Energética 

A SDE, Simulação Dinâmica Energética é uma ferramenta de grande importância no 

design de edifícios que fornece informação sobre a capacidade do sistema de aquecimento, 
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ventilação e ar condicionado (AVAC), consumo energético e impacto da radiação e do clima 

no desempenho energético do edifício (Zhai & Chen, 2005). 

A combinação de técnicas de CFD com métodos de SDE tem sido cada vez mais 

implementada para auxiliar o projecto de edifícios termicamente mais confortáveis e 

sustentáveis. Usando este método, as cargas de aquecimento/arrefecimento e as 

temperaturas das superfícies do edifício obtidas por SDE são utilizadas como condições 

fronteira para o modelo de CFD que, por sua vez, determina os fluxos de calor por convecção 

junto às superfícies que podem ser reutilizados na SDE (Zhai & Chen, 2006). 

 

2.2.1 DesignBuilder 

O DesignBuilder é uma interface gráfica para o programa de simulação térmica 

EnergyPlus, que permite desenvolver o modelo geométrico tridimensional de um edifício e 

atribuir modelos e características das soluções construtivas, modo de utilização do edifício no 

que respeita a ocupação humana, sistemas de iluminação, equipamentos eléctricos e sistemas 

de AVAC que serão posteriormente usados na SDE. 

Em Maio do presente ano, foi introduzido no programa um módulo de CFD que permite 

o uso das temperaturas das superfícies e fluxos de ventilação natural obtidos na SDE como 

condições fronteira para a simulação de CFD. Neste módulo é possível obter distribuições de 

velocidade, pressão, temperatura e parâmetros de conforto nos edifícios modelados no 

programa. 

O DesignBuilder CFD usa o método de volumes finitos para resolver as equações de 

Navier-Stokes, equações diferenciais parciais não-lineares cuja forma geral se apresenta de 

seguida, em que  representa as variáveis dependentes: 

𝜕

𝜕𝑡
 𝜌𝜙 + 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝜈𝜙 = 𝑑𝑖𝑣 Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 + 𝑆 (1) 

O termo 
𝜕

𝜕𝑡
 𝜌𝜙  representa a taxa de variação com o tempo, 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝜈𝜙  representa a 

convecção, 𝑑𝑖𝑣 Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙  diz respeito à difusão e S é o source term. Devido à não linearidade 

destas equações, o DesignBuilder recorre a métodos numéricos para resolvê-las sob a forma 

de diferenças finitas, e de modo iterativo aplicando a técnica de false time steps. As 

equações são descritas na forma transiente embora o cálculo seja efectuado em estado 

estacionário, ou seja, são resolvidas para um instante no tempo. Deste modo, o termo 

transiente da equação actua como factor de relaxação, alterando as variáveis dependentes de 

forma suave e lenta, permitindo atingir uma solução mais estável.
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2.3 Sistemas Radiantes 

Um sistema radiante é um método de aquecimento/arrefecimento de qualquer espaço 

fornecendo ou retirando mais de 50% do calor sob a forma de convecção e radiação. O piso 

radiante é um sistema que pode ser usado para aquecimento: aquecendo o pavimento de uma 

sala, o ar próximo do chão irá aquecer por convecção e o ar aquecido terá tendência a subir, 

ajudando a climatizar o espaço (Fig. 1). Este método de aquecimento tem sido cada vez mais 

usado nos edifícios desde os anos 50 e é atractivo quando se procuram boas condições de 

conforto térmico (Tian et al., 2008; Sousa et al., 2006), dado que, devido ao efeito da 

radiação, a temperatura do ar não precisa ser tão elevada para se atingir o nível de conforto. 

 

Fig. 1: Esquema exemplificativo do sistema de piso radiante (Warmup). 

 

2.4 Ventilação 

Uma vez que as pessoas passam 80 a 90% do seu tempo no interior de edifícios, o 

estudo da forma mais eficiente da ventilar os edifícios torna-se fundamental e imprescindível 

actualmente (Teodosiu et al., 2003). 

Os principais métodos de ventilação são: ventilação natural, ventilação por 

deslocamento e ventilação por mistura. 

 

2.4.1 Ventilação Natural 

O sistema de ventilação natural baseia-se nas diferenças de pressão para mover ar 

fresco nos edifícios. Estas diferenças de pressão podem ser provocadas pelo vento ou por 

efeitos de convecção natural causados por diferenças de temperatura ou humidade. Em 

qualquer um dos casos, a quantidade de ventilação dependerá da dimensão e posicionamento 
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das aberturas no edifício, da própria forma do edifício e da orientação do mesmo 

relativamente a ventos dominantes. 

Uma desvantagem da ventilação natural é a incapacidade de reduzir a humidade do ar 

novo insuflado, o que condiciona a aplicação deste sistema em locais de clima muito húmido. 

A acção do vento pode provocar a insuflação de ar novo através de aberturas 

existentes na parede e a extracção de ar pelo lado oposto do edifício e pelo tecto. As 

diferenças de temperatura podem provocar a subida do ar quente no edifício, que sairá pelo 

tecto, e provocar a entrada de ar novo pelas aberturas inferiores do edifício. De modo 

semelhante, as diferenças de humidade podem induzir a insuflação de ar denso arrefecido por 

evaporação e a extracção de ar quente, húmido e menos denso junto ao tecto (Walker, 2008). 

 

2.4.2 Ventilação por Deslocamento 

A ventilação por deslocamento ganhou importância e viabilidade durante os anos 70, 

sobretudo nos países escandinavos (Skistad et al., 2004). Ventilação por deslocamento não é 

mais do que a técnica de deixar o ar quente subir, arrastando os contaminantes até ao nível 

do tecto onde é feita a extracção e insuflar ar novo e frio ao nível do pavimento. Deste modo, 

é criado um caudal estratificado utilizando as forças de impulsão da própria sala, ou seja, o 

movimento vertical do ar é provocado pelos escoamentos de convecção a partir das fontes de 

calor, como por exemplo lâmpadas, pessoas ou computadores existentes na sala. Este tipo de 

ventilação, representado esquematicamente na Fig. 2, é especialmente adequado para 

restaurantes, salas de reuniões, salas de aula e salas com pé direito elevado e provou ser mais 

eficiente do que a ventilação por mistura no modo de obter uma boa qualidade do ar em 

espaços ocupados (Skistad et al., 2004; Arens, 2000; Liu et al., 2009). 

 

Fig. 2: Representação de uma sala com ventilação por deslocamento (Skistad et al., 2004). 

 

Com este sistema de ventilação verificar-se-á uma estratificação na temperatura da 

sala, que poderá provocar desconforto se o projecto do sistema não for adequado. Contudo, 
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não se verificará grande variação na temperatura em camadas horizontais, excepto junto ao 

difusor. 

Algumas das vantagens do sistema de ventilação por deslocamento são: menor 

necessidade de arrefecimento para uma dada temperatura no espaço ocupado; períodos de 

arrefecimento gratuito mais longos; e melhor qualidade do ar nos espaços ocupados. 

Deverá, no entanto, ser dada especial atenção à corrente de ar frio ao nível do 

pavimento usando, para tal, os caudais de insuflação adequados e tendo em conta a zona 

adjacente aos difusores (Skistad et al., 2004; Liu et al., 2009). 

 

2.4.3 Ventilação por Mistura 

O sistema de ventilação por mistura tem sido o método mais popular de ventilar 

edifícios (Arens, 2000). No sistema de ventilação por mistura, o ar é insuflado de tal modo 

que o ar na sala é completamente misturado e a concentração de contaminantes é a mesma 

em toda a sala (Skistad et al., 2004). Neste sistema o ar é introduzido a alta velocidade para 

promover grande circulação de ar na sala. 

A ventilação por mistura é adequada para ambientes que contenham vapores 

explosivos uma vez que a diluição uniforme é preferida para manter os gases combustíveis 

abaixo do seu limite previsto de explosão. A equação que descreve a transferência de energia 

entre a sala e o sistema de ventilação por mistura pode ser expressa como: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝐶𝑝𝑉  𝑇𝑒 − 𝑇𝑠  (2) 

em que 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  é a quantidade de energia removida da sala (W), 𝜌 é a densidade do ar (kg m-3), 

𝐶𝑝  é a capacidade calorífica do ar a pressão constante (J kg-1 ºC-1), 𝑉  é o caudal de insuflação 

(m3 s-1), 𝑇𝑒  e 𝑇𝑠 são, respectivamente, as temperaturas de extracção e de insuflação (ºC) 

(Arens, 2000). 
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3 Descrição Técnica e Discussão dos Resultados 

A comparação entre os resultados de CFD obtidos através do software Fluent™ e do 

módulo CFD do DesignBuilder foi efectuada pela criação de dois modelos: um modelo com 

implementação de piso radiante e um modelo com ventilação por deslocamento. 

Em ambos os casos foi considerada uma sala de 97.2 m3 de volume, com dimensões 

6.0x6.0 m e 2.7 m de pé direito. Considerou-se que a sala em estudo tem duas paredes 

interiores orientadas a Norte e a Oeste e as restantes duas paredes são exteriores e 

apresentam, cada uma, uma janela centrada na horizontal e a 1.2 m do chão, com 1.0 m de 

largura e 1.5 m de altura. 

Na Fig. 3 é apresentada a geometria tridimensional do modelo de simulação da sala 

em estudo. 

  

Fig. 3: Modelo tridimensional da sala em estudo. 

 

No modelo de simulação não foram definidas soluções construtivas nos elementos da 

envolvente uma vez que o módulo de CFD do DesignBuilder não contabiliza a condução 

através das paredes, tendo apenas em conta a condição fronteira de temperatura definida 

para cada superfície. 

Os estudos foram efectuados utilizando DesignBuilder (versão 2.0.4.002), 

comercializado pela empresa DesignBuilder Software Ltd; GAMBIT™ (versão 2.4.6) e Fluent™ 

(versão 6.3.26), ambos desenvolvidos e comercializados pela empresa ANSYS, Ltd. A versão 

2.0.4.002 do DesignBuilder foi lançada no dia 28 de Maio de 2009. Antes dessa data, foram 

usadas versões anteriores, incluindo versões beta, uma vez que o módulo oficial de CFD em 

DesignBuilder foi apresentado apenas no dia 8 de Maio. No entanto, para a obtenção dos 
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resultados apresentados no presente documento foi usada apenas a versão 2.0.4.002 do 

software. É de referir que, no dia 3 de Julho, foi lançada a nova versão 2.0.5.004 que, no 

entanto, não será abordada neste projecto. 

É de realçar que a documentação disponível sobre o módulo CFD do DesignBuilder é 

escassa e relativamente pouco pormenorizada, pelo que durante este projecto, foram feitos 

alguns pressupostos relativamente aos modelos usados pelo software para simulação de 

escoamento de fluidos. 

 

3.1 Piso Radiante 

No primeiro estudo efectuado foi considerado um modelo de aquecimento da sala 

através de piso radiante. Num local aquecido por pavimento radiante o calor é emitido 

uniformemente em toda a superfície, aquecendo o ar próximo do pavimento por convecção, 

tendo este tendência a subir.  

 

3.1.1 Modelo 

Para observar os efeitos de transferência de calor no interior da sala, foi criado o 

modelo no DesignBuilder e em GAMBIT™, para posteriormente efectuar as simulações no 

DesignBuilder CFD e no Fluent™. 

O GAMBIT™ é um software de pré-processamento do Fluent™ onde se desenvolvem os 

modelos físicos de elementos finitos nos quais são resolvidas as equações de conservação de 

energia, momento e massa. 

Como condições fronteira, foram definidas as temperaturas de todas as superfícies que 

delimitam o espaço (paredes, piso, tecto e janelas) segundo os valores apresentados na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1: Temperaturas definidas para cada superfície. 

Superfícies Temperatura (ºC) 

Piso 28 

Tecto 20 

Paredes interiores (Norte e Oeste) 20 

Paredes exteriores (Sul e Este) 15 

Janelas 10 
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É de realçar que, como seria de esperar durante períodos de aquecimento, as paredes 

exteriores encontram-se a uma temperatura inferior à das paredes interiores. O tecto, por 

sua vez, foi considerado à mesma temperatura das paredes interiores. 

Na criação do modelo de simulação em DesignBuilder foi tida em conta a espessura das 

paredes, de modo a que a área útil da sala correspondesse a exactamente 36 m2, pois é esta a 

área que o software de simulação utiliza nos cálculos que efectua. 

 

3.1.2 Grelha 

Para simular os modelos com o método de volumes finitos é necessário criar grelhas 

que subdividam o volume a simular em pequenos sub-volumes, para os quais serão resolvidas 

as equações de conservação da massa, momento, e energia. 

 

3.1.2.1 DesignBuilder CFD 

O módulo de CFD do DesignBuilder permite criar uma grelha do modelo de forma 

rápida e automática, definindo apenas o tamanho de células pretendidas e o parâmetro 

merge tolerance. Este último parâmetro é uma medida de comprimento que permite que o 

programa una automaticamente as células geradas que tenham dimensões inferiores à 

tolerância especificada pelo utilizador. Neste modelo, no entanto, este factor é pouco 

importante uma vez que o volume a simular é apenas a sala, sem qualquer obstáculo. O 

factor da tolerância será utilizado e devidamente explicado posteriormente, no modelo de 

ventilação por deslocamento. Uma limitação do DesignBuilder na criação de grelhas prende-se 

com o facto dos elementos gerados serem sempre hexaédricos. 

Foi criada uma grelha com espaçamento de 0.10 m e tolerância 0.01 m, constituída 

por 97 200 células hexaédricas, como se pode ver na Fig. 4. Note-se que, quanto mais 

refinada for uma grelha, mais preciso deverá ser o resultado da simulação. No entanto, isso 

também aumentará o tempo de simulação e poderão ser previstos detalhes no escoamento 

que são pouco relevantes para o caso em estudo. Embora células com 0.10 m de dimensão 

característica tornem a grelha um pouco esparsa, verificou-se que esta seria a melhor 

dimensão para comparação de resultados entre os dois pacotes de software, em termos do 

compromisso entre a qualidade dos resultados versus o tempo de simulação. Este aspecto será 

demonstrado na secção 3.1.5, nos testes de grelha efectuados. 
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Fig. 4: Grelha gerada no DesignBuilder CFD, para o modelo de piso radiante. 

 

Na Fig. 4 pode observar-se que o DesignBuilder detectou o posicionamento das janelas 

e criou as chamadas major grid lines junto das mesmas. Se necessário, o utilizador pode 

alterar a grelha em regiões específicas e a existência destas grid lines torna este processo 

mais simples. 

 

3.1.2.2 GAMBIT™ 

Com o intuito de obter uma comparação fidedigna entre as duas simulações, foi 

construída, no GAMBIT™, uma grelha exactamente igual à grelha do DesignBuilder, com 97 200 

elementos também hexaédricos e com as mesmas dimensões (0.10 m), como se mostra na Fig. 

5. 

 

Fig. 5: Grelha criada no GAMBIT™, para o modelo de piso radiante. 
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3.1.3 Modelos de Simulação 

3.1.3.1 DesignBuilder CFD 

Após criação do modelo e definição das condições fronteira no DesignBuilder, 

procedeu-se à simulação CFD do caso de estudo. 

O DesignBuilder apresenta dois modelos de turbulência: o modelo 𝜅-ε e o modelo de 

viscosidade efectiva constante. O segundo modelo é uma aproximação simples que substitui a 

viscosidade molecular nas equações de Navier-Stokes por uma viscosidade efectiva constante 

e não consegue identificar turbulência local. Assim sendo, optou-se por usar o modelo 𝜅-ε, 

que pertence à família dos modelos RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). Este modelo 

substitui a velocidade instantânea nas equações de Navier-Stokes e de energia por uma 

componente média e variável. As equações resultantes apresentam novos termos que dizem 

respeito às tensões de Reynolds e ao fluxo de calor turbulento. As tensões de Reynolds são 

substituídas por termos que contêm as velocidades instantâneas e onde a viscosidade 

molecular é substituída pela viscosidade efectiva. A viscosidade efectiva resulta da soma da 

viscosidade molecular com a viscosidade turbulenta que, por sua vez, deriva da energia 

cinética da turbulência e da taxa de dissipação da energia cinética turbulenta: 

𝜇𝑡 = 𝐶𝜇𝜌
𝜅2

𝜖
 (3) 

onde 𝜇𝑡  é a viscosidade turbulenta, 𝐶𝜇  é uma constante, 𝜌 é a densidade do fluido, 𝜅 é a 

energia cinética turbulenta e 𝜖 é a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta. 

Relativamente ao método de discretização das equações diferenciais, o DesignBuilder 

apresenta três possibilidades: o método upwind, o método hybrid, e o método power-law. O 

método upwind é de primeira ordem e calcula o termo convectivo das equações assumindo 

que o valor da variável dependente na interface de uma célula é igual ao valor da mesma 

variável na célula adjacente. O método hybrid, como o próprio nome indica, combina duas 

técnicas de discretização: o método das diferenças finitas centradas com o método upwind. 

Por fim, o power-law combina potências de 5ª ordem com o método upwind. Para posterior 

comparação de resultados da simulação com o Fluent™, foi utilizado o método upwind, sendo 

este o método mais comum para obter uma primeira solução do problema. 

Para a transferência de calor nas superfícies, o DesignBuilder apresenta duas opções: 

cálculo interno dos coeficientes de transferência de calor usando wall functions ou definição 

destes mesmos coeficientes pelo utilizador, para as paredes, chão e tecto. Uma vez que a 

segunda opção não permite diferenciar os coeficientes para cada parede, foi seleccionada a 

opção de cálculo dos mesmos, pois é de esperar que as paredes exteriores tenham um 

coeficiente mais elevado que as paredes interiores devido ao maior gradiente de temperatura 

entre a superfície e o interior da sala. 
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Como condições iniciais, as componentes tridimensionais do vector da velocidade 

foram definidas como sendo nulas e a temperatura de 20ºC, tendo sido monitorizada a 

temperatura no ponto central da sala. 

Os parâmetros de controlo das variáveis dependentes, tais como o número de 

iterações internas, o false time step e o coeficiente de relaxação, foram mantidos com os 

valores pré-definidos pelo DesignBuilder (Anexo 1) que, segundo a documentação do 

software, são apropriados para escoamentos maioritariamente convectivos. Apenas os 

critérios de convergência foram alterados para 10-7 pois verificou-se que o valor de 10-5 pré-

definido pelo DesignBuilder não era suficiente para atingir a estabilidade das variáveis. 

 

3.1.3.2 Fluent™ 

Sendo o Fluent™ um software de CFD desenvolvido e comercializado ao longo das 

últimas décadas e actualmente pela ANSYS, Ltd., uma empresa com um grande know-how na 

área de mecânica de fluidos, o leque de modelos de simulação oferecido é claramente 

alargado e permite a modelação de diversos problemas de escoamento. Uma vez que o 

propósito deste trabalho era comparar os resultados de simulação do DesignBuilder com o 

Fluent™, a selecção dos modelos neste último foi efectuada tendo em conta a máxima 

proximidade possível com os modelos usados no DesignBuilder e o compromisso entre esta 

selecção e a obtenção de uma solução qualitativamente aceitável. Quer isto dizer que 

embora o Fluent™ disponibilize alguns modelos que poderiam permitir chegar a uma solução 

melhorada, estes não foram activados uma vez que o DesignBuilder não apresenta modelos 

semelhantes. 

A convecção natural é um fenómeno transiente e, por conseguinte, deveria ser 

simulado em estado não-estacionário. No entanto, como já foi dito, o DesignBuilder usa um 

método estacionário na simulação. Portanto, foram efectuadas simulações em estado 

estacionário no Fluent™ para comparação directa com o DesignBuilder, tendo-se simulado 

também em estado não estacionário para análise da diferença de resultados. 

Nas condições fronteira, as paredes, chão e tecto foram definidas como superfícies 

fixas, com condição de não deslizamento e sem rugosidade. As temperaturas de cada 

superfície foram também definidas de acordo com os dados especificados na Tabela 1. 

Foi usado o pressure based solver como método de discretização espacial, usando, 

analogamente ao DesignBuilder, o método de 1st order upwind para discretizar o momento, a 

energia cinética de turbulência, a taxa de dissipação de energia turbulenta e a energia, e o 

método standard para discretizar a pressão. Para obter uma primeira estimativa, cada caso 

foi simulado com os coeficientes de sub-relaxação pré-definidos pelo Fluent™. Quando, com 
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estes valores, não era atingida estabilidade nem resíduos aceitavelmente baixos, os 

coeficientes para a pressão, momento e energia foram alterados para 0.7, 0.3 e 0.95, 

respectivamente. Estes valores são empíricos e, segundo a documentação do Fluent™, 

auxiliam na convergência de casos mais específicos como este, de convecção natural. Apenas 

no caso transiente não foi necessário efectuar esta troca, uma vez que a convergência em 

cada time step era atingida com os valores pré-definidos. Os modelos físicos de simulação 

usados encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Modelos físicos usados nas simulações no Fluent™. 

Modelos físicos das simulações 

Modelo de densidade Boussinesq 

Modelo de escoamento Turbulência 𝜅-𝜖 com standard wall functions 

 

O modelo Boussinesq é aconselhado pelos manuais da Fluent™ para casos de convecção 

natural, como é o caso em questão, pois este método considera densidade constante para 

resolver todas as equações excepto no termo de convecção da equação de momento, onde 

toma uma forma dependente da temperatura descrita pela seguinte expressão: 

𝜌 ≈ 𝜌0 1 − 𝛽 𝑇 − 𝑇0   (4) 

onde 𝜌0 é a densidade (constante) do fluido, 𝑇0 é a temperatura de operação e 𝛽 é o 

coeficiente de expansão térmica do fluido. As propriedades do ar estão disponíveis no Anexo 

2. A documentação indica ainda que esta aproximação é válida para casos em que a variação 

de densidade é reduzida, nomeadamente quando se verifica a condição: 

𝛽 𝑇 − 𝑇0 ≪ 1 (5) 

No modelo de turbulência, foram usados os coeficientes pré-definidos pelo software 

(Anexo 3) e as opções de viscous heating e full buoyancy effects foram desactivadas uma vez 

que o escoamento é incompressível e porque na documentação do DesignBuilder não existem 

dados que indiquem o uso de modelos semelhantes. 

Foi efectuada uma análise dimensional com base nos valores obtidos na simulação em 

estado estacionário, uma primeira estimativa da solução, para confirmar os regimes de 

escoamento e transferência de calor. 

Para confirmar a turbulência do escoamento, foi avaliado o número de Reynolds com 

as soluções obtidas no Fluent™ para estado estacionário, segundo as seguintes equações: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝜈𝐷

𝜇
 (6) 
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𝐷 =
4𝐴𝑠𝑒𝑐 çã𝑜

𝑃
 (7) 

em que 𝜌 é a densidade do fluido em kg m-3, 𝜈 é a velocidade do ar em m s-1, 𝐷 é o diâmetro 

hidráulico da sala em m, 𝜇 é a viscosidade do ar em kg m-1 s-1, 𝐴𝑠𝑒𝑐çã𝑜 e 𝑃 são, 

respectivamente, a área e o perímetro da sala. O 𝑅𝑒 apresentou o valor máximo de 1.1 × 105, 

demonstrando o carácter turbulento do escoamento. 

Recorreu-se à análise do número de Richardson, 

𝑅𝑖 =
𝑔𝛽∆𝑇𝐿

𝜈
  (8) 

em que 𝑔 é a aceleração da gravidade em m s-2, 𝛽 é o coeficiente de expansão térmica do ar 

em ºC-1, ∆𝑇 é o gradiente de temperatura observado na sala em ºC e 𝐿 é a dimensão 

característica das células da malha computacional em m. O número de Richardson reflecte a 

importância da convecção natural relativamente à convecção forçada, tendo sido verificado 

que, como se esperava, a convecção natural é dominante no caso em estudo, com 𝑅𝑖 mínimo 

de 42. 

Foi também verificado o regime de transferência de calor através do número de 

Rayleigh, que expressa o regime da convecção natural no fluido segundo a equação: 

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽∆𝑇𝐷3𝜌

𝜇𝛼
 (9) 

em que 𝛼 é a difusividade térmica do ar em m2 s-1. O regime obtido foi turbulento de 

convecção natural com 𝑅𝑎 = 3.8 × 1011. 

Deste modo, confirmou-se que os modelos de simulação em uso eram adequados para 

o caso em estudo. 

O time step para a simulação foi estimado segundo a correlação empírica disponível na 

documentação do Fluent™: 

𝑑𝑡 =
𝐿

4 𝛽𝑔∆𝑇𝐿
  (10) 

tendo sido obtido um valor de 0.1 s. 

 

3.1.4 Comparação de Resultados do DesignBuilder CFD e do Fluent™  

Uma grande desvantagem do DesignBuilder é ainda não ser possível exportar os 

resultados numéricos em cada nó da grelha para uma comparação mais detalhada dos 

resultados de simulação. A única forma de analisar os resultados, na versão actual do 

programa, é de modo visual e há a possibilidade de obter o resultado numérico de apenas um 

ponto, usado como monitor na simulação. No entanto, a equipa de desenvolvimento garante 
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que em futuras versões será possível exportar os resultados para outros formatos comuns para 

análise numérica. 

Para conseguir comparar os resultados, recorreu-se à observação dos contornos de 

temperatura e velocidade no plano 𝑥 = 2.95 m. Os resultados das simulações do Fluent™ 

foram tratados com o software Tecplot™ 360 2009. 

 

3.1.4.1 Estado estacionário 

Os resultados de simulação em estado estacionário demonstram semelhança 

qualitativa e quantitativa, como se pode ver nas Fig. 6 e 7. 

 

 

Fig. 6: Contornos de temperatura no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no DesignBuilder, em estado 

estacionário. 

 

 

Fig. 7: Contornos de temperatura no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no Fluent™, em estado 

estacionário. 
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Como se pode verificar na Fig. 6, o DesignBuilder não representa as superfícies nos 

resultados e por esta razão as temperaturas junto às paredes, chão e tecto são ligeiramente 

diferentes dos valores introduzidos como condição fronteira. Se a temperatura no piso, por 

exemplo, fosse representada, a escala de temperatura teria de atingir o valor de 28ºC e tal 

não acontece. 

Verifica-se que, com piso radiante, a temperatura da sala permanece bastante 

uniforme e ronda os 21ºC. Assim, é possível, com esta forma de aquecimento, ter uma sala 

climatizada e com níveis de conforto aceitáveis, sem estratificação da temperatura. 

É notório o uso da condição de não-deslizamento em ambos os casos, como se observa 

nos contornos de velocidade. De facto, a velocidade junto às superfícies da envolvente é 

nula, aumentando após uma pequena camada limite. Nas Fig. 8 e 9 são também facilmente 

identificados os efeitos de convecção natural a actuar. O ar arrefece junto à janela e tende a 

descer, havendo um ligeiro aumento da velocidade do escoamento na parte inferior da 

janela. 

 

Fig. 8: Contornos de velocidade no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no DesignBuilder, em estado 

estacionário. 

 

Fig. 9: Contornos de velocidade no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no Fluent™, em estado 

estacionário. 
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Na Fig. 10 é possível verificar o sentido do escoamento em torno da sala. Uma vez que 

as paredes interiores estão a 20ºC e as exteriores a 15ºC, o ar aquece por convecção junto das 

paredes interiores e tende a subir e a escoar no sentido oposto a estas. Deste modo, cria-se 

um movimento circular do fluido na sala, no sentido horário. Uma vez que o piso é radiante, 

encontra-se a uma temperatura superior que faz aquecer o ar adjacente por efeitos de 

convecção. Com esta variação da temperatura, a densidade do ar é alterada promovendo o 

escoamento do mesmo no sentido ascendente. 

 

 

Fig. 10: Vectores de velocidade no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no DesignBuilder. 

 

Para completar um pouco a análise e validação dos resultados, recorreu-se à 

comparação da temperatura obtida no centro da sala pois este era o único valor exportado do 

DesignBuilder que podia ser avaliado. Assim sendo, enquanto no Fluent™ se obteve uma 

temperatura de 20.7ºC, o DesignBuilder apresentou o valor de 20.6ºC revelando uma 

diferença relativa de 0.5%. É importante referir que uma análise completa e rigorosa deveria 

comparar as diferentes variáveis em diversos pontos na sala. Sendo esse procedimento 

impraticável, a comparação de resultados foi forçosamente centrada neste valor, para além 

da avaliação de semelhança dos contornos apresentados anteriormente. 

A simulação no DesignBuilder CFD demorou 1h48m a convergir num computador IBM, 

num processador com 8 GB de RAM, enquanto a simulação no Fluent™ demorou 5h10m nas 

mesmas condições. No entanto, o Fluent™ permite processamento paralelo, sendo esta uma 

grande vantagem relativamente ao DesignBuilder. 
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3.1.4.2 Estado não-estacionário  

A simulação em estado transiente foi efectuada utilizando os mesmos modelos de 

estado estacionário, não sendo necessário, como já foi dito, alterar os coeficientes de sub-

relaxação. Foram simulados 2650 segundos (cerca de 44 minutos) com um time step fixo de 

0.2 s, tendo sido observado um carácter cíclico na evolução da temperatura no ponto central 

da sala, monitorizada na simulação. 

 

Fig. 11: Evolução da temperatura no centro da sala, ao longo do tempo (s). 

 

Como se pode ver na Fig. 11, a partir dos de 1000 s, o escoamento encontra-se 

desenvolvido e observam-se ciclos de três picos semelhantes a cada 600 s. Deste modo, é 

possível avaliar uma solução média nestes intervalos de tempo e comparar com a solução 

obtida em estado estacionário. Para tal, foram usadas 13 soluções, captadas de 50 em 50 s 

entre os 1600 e os 2200 s, e calculada a velocidade e temperatura média em cada nó de 

grelha, usando para o software Tecplot™, como se apresenta nas Fig. 12 e 13: 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig. 12: Contornos de velocidade média no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no Fluent™: a) em 

estado estacionário; b) em estado transiente, entre 1600 e 2200 s. 



Aplicação de CFD no Estudo do Comportamento Térmico em Edifícios 

Discussão Técnica e Discussão de Resultados 23 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig. 13: Contornos de temperatura média no plano 𝑥 = 2.95 m, obtidos no Fluent™: a) em 

estado estacionário; b) em estado transiente, entre 1600 e 2200 s. 

 

Nas Fig. 12 e 13 pode ver-se que o comportamento do escoamento em termos de 

velocidade é semelhante à solução obtida através de estado estacionário e os resultados de 

temperatura são também idênticos. A solução em estado transiente é, no entanto, mais 

interessante na medida em que é possível observar a evolução do escoamento ao longo do 

tempo e sobretudo para estudos de conforto térmico torna-se mais útil na previsão dos locais 

de desconforto. 

 

3.1.5 Estudos de grelha 

Com o intuito de verificar a independência dos resultados, foram construídas grelhas 

mais refinadas no DesignBuilder CFD. Para tal, criou-se uma grelha com dimensão 

característica 0.05 m, metade do espaçamento anteriormente usado, resultando em 777 600 

células, e simularam-se as mesmas condições. Com este refinamento, o tempo de simulação 

aumentou significativamente, demorando 12h48m no mesmo processador usado 

anteriormente. A solução obtida foi qualitativamente idêntica em termos de temperatura e 

velocidades do escoamento, sendo que se verifica uma diferença relativa de 5% na 

temperatura e 11% no que diz respeito à velocidade.  
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 (a) (b) 

Fig. 14: Contornos tridimensionais de temperatura para a grelha de: a) 0.10 m; b) 0.05 m. 

 

 

 (a) (b) 

Fig. 15: Contornos tridimensionais de velocidade para a grelha de: a) 0.10 m; b) 0.05 m. 

 

Como se pode verificar, a grelha mais refinada apresenta resultados mais 

pormenorizados mas que não diferem significativamente dos resultados obtidos pela grelha 

mais esparsa. Deste modo, decidiu-se continuar os estudos com a grelha de 0.10 m 

conseguindo, assim, com um tempo de simulação claramente inferior, soluções que não 

diferem muito das soluções obtidas com malhas computacionais mais refinadas. 
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3.2 Ventilação por Deslocamento 

Com o objectivo de estudar o efeito da ventilação por deslocamento numa sala 

ocupada e com equipamento, foi utilizado um modelo semelhante, em termos geométricos, 

ao modelo de piso radiante, tendo-se efectuado no entanto algumas alterações. 

 

3.2.1 Modelo 

A geometria, dimensões e disposição da sala foram mantidas como no modelo anterior. 

Para representar a ocupação e equipamento na sala foram criados 6 paralelepípedos dispostos 

da forma representada na Fig. 16. 

 

Fig. 16: Modelo tridimensional da sala para estudo da ventilação por deslocamento. 

 

O DesignBuilder permite, com muita facilidade, criar modelos de pessoas, mesas, 

radiadores e outros objectos que no GAMBIT™ requerem mais tempo e destreza para serem 

criados. No Anexo 4 encontra-se um exemplo de um modelo de uma sala de trabalho ocupada 

que demorou cerca de 30 minutos a ser criado no DesignBuilder e que seria muito dispendioso 

de realizar no GAMBIT™. Assim, de modo a simplificar a tarefa de criação da geometria no 

GAMBIT™, foram considerados blocos simples com base quadrada de 0.5 m de lado e 1.2 m de 

altura para representar o equivalente a um posto de trabalho: uma pessoa, um computador e 

iluminação local. Cada bloco tem uma potência de 350 W e conduz a um ganho térmico 

interno na sala, que deve ser removido ou pelo menos reduzido por efeitos da ventilação. 

O módulo DesignBuilder CFD permite a criação de superfícies nos elementos da 

envolvente, tais como paredes e tectos, para impor condições fronteira específicas a serem 

utilizadas na simulação CFD. Podem ser definidos os seguintes tipos de superfícies: 
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 Supply – insuflação de ar, sendo necessário especificar a temperatura e caudal 

do ar insuflado, bem como o ângulo de insuflação; 

 Extract – extracção de ar, sendo necessário especificar o caudal de ar extraído; 

 Temperature – temperatura, quando se pretende que a superfície esteja a uma 

temperatura diferente do elemento da envolvente onde foi criada; 

 Heat Flux - fluxo de calor, quando se pretende uma fonte de calor, sendo 

necessário especificar o fluxo de calor em W m-2. 

No caso em estudo foram inseridas duas superfícies na parede Norte da sala, com 

1.0 m2 de área (0.2 m de altura e 5.0 m de comprimento), colocadas a 0.10 m do chão e do 

tecto. A insuflação do ar na sala será efectuada pela superfície junto ao chão, enquanto que 

a superfície junto ao tecto funcionará para extracção do mesmo. É de salientar que, quando 

se especificam os caudais de insuflação e extracção, é necessário que estes sejam iguais, de 

modo a anularem-se no balanço global da sala. 

As condições fronteira de cada superfície da envolvente foram definidas como 

temperaturas (ver Tabela 3) e os blocos foram definidos como volumes com 350 W de 

potência cada um. A temperatura de insuflação foi estabelecida como 22ºC (no DesignBuilder 

e Fluent™). 

 

Tabela 3: Temperaturas definidas para cada superfície. 

Superfícies Temperatura (ºC) 

Piso 25 

Tecto 25 

Paredes interiores (Norte e Este) 25 

Paredes exteriores (Sul e Oeste) 28 

Janelas 30 

 

De modo a dimensionar um sistema de ventilação por deslocamento, foi necessário 

prever os valores do caudal de insuflação, de acordo com a área útil da sala, a necessidade de 

arrefecimento e o gradiente de temperatura requerido. O caudal de insuflação obtido foi de 

0.43 m3 s-1, como se pode conferir no Anexo 5. 

No DesignBuilder, as superfícies de ventilação são criadas directamente no modelo 

com as características de insuflação e extracção. No GAMBIT™, por sua vez, a superfície de 
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insuflação foi definida como velocity inlet e a de extracção como pressure outlet e as 

respectivas condições de temperatura, caudal e pressão foram definidas no Fluent™. 

  

3.2.2 Grelha 

A grelha uniforme com espaçamento de 0.10 m criada para o modelo de ventilação por 

deslocamento não apresentava, como será demonstrado na secção 3.2.5, independência de 

resultados. Por esta razão, foi necessário efectuar um refinamento da grelha próximo das 

superfícies. 

 

3.2.2.1 DesignBuilder CFD 

A grelha foi definida com 0.10 m de espaçamento excepto junto das superfícies. O 

refinamento foi efectuado segundo os parâmetros apresentados na Tabela 4 e a grelha obtida, 

com 128 700 células, pode observar-se na Fig. 17. Os elementos da grelha no DesignBuilder 

CFD são, como foi referido anteriormente, sempre hexaédricos. 

 

Tabela 4: Parâmetros de refinamento usados na grelha no DesignBuilder. 

Parâmetros de Refinamento 

Comprimento da camada limite 0.4 m 

Factor de crescimento 1.2 

Número de células 5 

 

Com estes parâmetros obtém-se uma grelha refinada, em que a dimensão 

característica da célula adjacente às superfícies é cerca de 0.05 m, metade do valor 

anteriormente usado. 
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Fig. 17: Grelha criada no DesignBuilder, para o modelo de ventilação por deslocamento. 

 

Neste caso já é possível observar o efeito do factor merge tolerance anteriormente 

mencionado. Além das zonas de grelha que podem ser criadas pelo utilizador, o DesignBuilder 

coloca automaticamente major grid lines no limite de cada obstáculo, seja um volume, como 

é o caso dos blocos, ou uma superfície, como no caso das janelas e das superfícies de 

insuflação e extracção. O programa subdivide a distância entre estas grid lines em elementos 

com 0.10 m (definido pelo utilizador). Deste modo, pode haver elementos com dimensão 

inferior a 0.10 e o factor de tolerância impede que existam volumes com dimensão 

característica menor que o valor de tolerância, também definido pelo utilizador. Assim, são 

evitadas grelhas com elementos demasiado pequenos, unindo os pequenos volumes às células 

adjacentes. 

 

3.2.2.2 GAMBIT™ 

A grelha no GAMBIT™ foi efectuada de modo a ser o mais idêntica possível à grelha do 

DesignBuilder CFD. O refinamento teve em conta os parâmetros usados no DesignBuilder, 

tendo sido usado um factor de crescimento de 1.2 e a dimensão das células adjacentes às 

superfícies foi definida como 0.05 m. Nas camadas limite, de 0.4 m, a grelha é também 

hexaédrica mas no restante volume as células são tetraédricas para atingir uma qualidade de 

grelha aceitável, não conseguida através de uma grelha hexaédrica. 

A grelha apresenta 380 506 células. Este número é consideravelmente superior ao 

número de células obtidas na grelha do DesignBuilder devido ao modo como foram criados os 
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elementos finitos. No entanto, foi a melhor forma de conciliar uma grelha com qualidade 

assegurada e com o refinamento junto às superfícies semelhante ao DesignBuilder. Na análise 

de resultados é necessário ter em conta este detalhe da diferença de elementos finitos da 

grelha. 

 

3.2.3 Modelos de Simulação 

3.2.3.1 DesignBuilder CFD 

Os modelos de simulação definidos no DesignBuilder são os mesmos que foram 

especificados no estudo de piso radiante, alterando apenas a temperatura inicial para 25ºC 

uma vez que as superfícies da envolvente se encontram, neste caso, a temperaturas 

superiores, sendo de esperar que a temperatura na sala seja igualmente mais elevada. 

 

3.2.3.2 Fluent™ 

No Fluent™, para manter a análise paralela ao DesignBuilder, os modelos usados foram 

analogamente definidos, tal como no caso de piso radiante. 

O regime de turbulência do escoamento foi também comprovado através da análise 

dimensional, avaliando o número de Reynolds. Obteve-se um 𝑅𝑒 máximo de 1.8 × 105, 

indicando a existência regiões de escoamento turbulento na sala. 

De modo a confirmar o regime turbulento de transferência de calor, calculou-se os 

números de Rayleigh e Richardson, tendo obtido 𝑅𝑎 = 3.2 × 102 e 𝑅𝑖 mínimo de 14. Mais uma 

vez, os modelos de simulação usados para o escoamento turbulento e de convecção natural 

são adequados para o caso de estudo. 

Uma vez que os blocos dispostos na sala funcionam como uma fonte térmica, 

verificou-se o regime de transferência de calor junto destes, através do número de Nusselt: 

𝑁𝑢 =
𝐿

𝑘
 (11) 

em que  é o coeficiente de transferência de calor por convecção em W m-2 K-1, 𝐿 é a 

dimensão característica das células da grelha junto aos blocos em m e 𝑘 é a condutividade 

térmica do ar em W m-1 K-1. Este número adimensional mede a razão entre a transferência de 

calor por convecção e a condução de calor num determinado espaço. O coeficiente de 

transferência de calor foi estimado através da seguinte equação: 

 =
𝑄𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝐴 𝑇𝑠𝑢𝑝 ,𝑏𝑙𝑜𝑐 −𝑇𝑒𝑛𝑣  
  (12) 
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em que 𝑄𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜  é a potência de cada bloco em W, 𝐴 é a área de cada bloco em m2, 𝑇𝑠𝑢𝑝 ,𝑏𝑙𝑜𝑐  e 

𝑇𝑒𝑛𝑣  são as temperaturas na superfície dos blocos e na envolvente dos mesmos, 

respectivamente, em ºC. Deste modo, usando os resultados de temperatura nos blocos obtidos 

no Fluent™, foi estimado 𝑁𝑢 =29 e usando os dados do DesignBuilder obteve-se 𝑁𝑢 = 39. Esta 

diferença de cerca de 36% prende-se com o facto de no DesignBuilder os resultados de 

temperatura na superfície dos blocos serem ligeiramente inferiores, como será discutido na 

secção seguinte. De qualquer modo, ambos os resultados demonstram o carácter convectivo 

da transferência de calor, demonstrando também que o DesignBuilder subestima a condução 

de calor a partir dos blocos. 

As simulações foram feitas em estado estacionário, não desprezando o facto que os 

fenómenos em estudo são tipicamente casos de estado transiente. 

 

3.2.4 Comparação dos Resultados do DesignBuilder CFD e do Fluent™ 

Com o propósito de comparar resultados entre os dois pacotes de software, 

analisaram-se os contornos de temperatura e velocidade no plano 𝑥 = 4 m, que intersecta 

três dos blocos dispostos na sala (Fig. 18 a 21). 

 

 

Fig. 18: Contornos de temperatura no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no DesignBuilder CFD. 
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Fig. 19: Contornos de temperatura no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no Fluent™. 

 

É de realçar que, mais uma vez, a escala dos resultados no Fluent™ foi ajustada aos 

valores máximos e mínimos obtidos no DesignBuilder para facilitar a comparação. No entanto, 

a gama de temperaturas do Fluent™ foi ligeiramente mais alargada: a temperatura máxima 

observada na sala ocorre na superfície dos blocos e toma o valor de 34.5ºC, diferindo 2.5ºC da 

solução obtida no DesignBuilder. Sendo a gama de variação de temperatura de cerca de 

12.5ºC no Fluent™, a variação de 2.5ºC no resultado do DesignBuilder indica que existe uma 

diferença relativa de 20% na simulação deste relativamente ao Fluent™.  

A simulação no Fluent™ detectou regiões de temperatura mais baixa na parte inferior 

da sala, ao nível da insuflação de ar novo, que atingem os 22ºC, no mínimo. Por sua vez, no 

DesignBuilder, as plumas térmicas observadas são mais intensas, no sentido em que são mais 

evidentes em termos da quantidade de ar quente junto aos blocos. 
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Fig. 20: Contornos de velocidade no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no DesignBuilder CFD. 

 

 

Fig. 21: Contornos de velocidade no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no Fluent™. 

Observando os contornos de velocidade é possível detectar uma ligeira diferença no 

comportamento das plumas, havendo uma tendência mais acentuada das plumas se 

inclinarem para a região mais à direita na solução apresentada pelo DesignBuilder. A 

velocidade do ar em ambos os casos é mais elevada na região acima do bloco situado no 

extremo oposto ao da ventilação sendo, como verificado nos contornos de temperatura, o 

bloco cuja pluma se expande mais. 

Com o intuito de verificar a solução obtida, foi calculada uma estimativa da 

velocidade no eixo da pluma, segundo as seguintes correlações (Skistad et al., 2004): 

𝑣𝑧 = 0.128 𝑄𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜
1/3

𝑧−1/3 (13) 

𝑧 = 𝑧0 + 𝑧  (14) 

𝑧0 = 2.3 𝑑𝑒𝑞  (15) 

em que 𝑄𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜  é a potência de cada bloco em W, 𝑧  é a altura acima da fonte de calor em m e 

𝑑𝑒𝑞  é um diâmetro equivalente dos blocos, em m. Esta correlação tem em consideração uma 

fonte térmica virtual pontual no interior de blocos cilíndricos de modo a que a pluma passe 

através da aresta superior do bloco e se expanda a partir daí. Com esta estimativa, obtém-se 

uma velocidade de 0.69 m s-1 no eixo da pluma. Refinando as escalas nos dos contornos de 

velocidade nos dois programas, verificou-se que a velocidade no eixo da pluma do bloco mais 

à esquerda ronda os 0.27 m s-1, inferior ao valor previsto pela correlação. Esta diferença 

deve-se às imposições feitas na análise segundo as correlações. Na realidade, o calor emitido 

pela fonte provém das cinco superfícies dos blocos de forma mais distribuída e, por 

conseguinte, a velocidade do ar não atinge valores tão elevados. 
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Nas Fig. 22 e 23 pode observar-se o sentido do escoamento do ar. Como seria de 

esperar o ar aquece junto aos blocos e tende a subir formando plumas de ar quente. Entre 

cada bloco e no topo da sala, entre as plumas, existem zonas em que o ar recircula a baixas 

velocidades. Este comportamento é observado com maior pormenor na simulação efectuada 

no Fluent™. Em parte, este detalhe é conseguido pelo maior número de células existentes na 

grelha efectuada no GAMBIT™, como mencionado na secção 3.1.2. Por outro lado, sendo o 

Fluent™ um software especializado na dinâmica de fluidos, é de esperar que se obtenha uma 

previsão mais pormenorizada do escoamento neste programa do que no DesignBuilder, um 

programa direccionado fundamentalmente para a simulação energética. 

 

 

Fig. 22: Vectores de velocidade no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no DesignBuilder CFD. 

 

 

Fig. 23: Vectores de velocidade no plano 𝑥 = 4 m, obtidos no Fluent™. 
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Comparando as temperaturas no centro da sala, obteve-se uma diferença relativa de 

1.2%, sendo que o Fluent™ registou uma temperatura de 25.2ºC e o DesignBuilder de 25.5ºC. 

A simulação no DesignBuilder demorou 0h58m a convergir num processador IBM com 8 

GB de memória RAM, enquanto a simulação no Fluent™ demorou 27h20m. Mais uma vez, é 

importante realçar que o Fluent™ permite o processamento em paralelo que reduz o tempo 

de simulação, sendo estes valores apenas para comparação directa de tempo de CPU. 

 

3.2.5 Estudos de grelha 

Com o intuito de estudar a independência dos resultados com o refinamento da grelha, 

foram criadas 4 grelhas no GAMBIT™: uma de espaçamento uniforme de 0.10 m, e três grelhas 

com refinamento nas superfícies em que as primeiras células tinham 0.05, 0.02 e 0.01 m, 

respectivamente, e crescimento de 1.2, sendo que o restante volume tinha células com 0.10 

m de dimensão característica. Para facilitar o modo de apresentação dos resultados, as 

grelhas serão designadas por A, B, C e D, com crescente refinamento de A para D. O número 

de células de cada grelha encontra-se representado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Características das grelhas de refinamento diferente criadas no GAMBIT™. 

Grelha 
Dimensão das células 

adjacentes às superfícies 

Nº elementos 

A 0.10 m 96 395 

B 0.05 m 380 506 

C 0.02 m 981 927 

D 0.01 m 2 816 700 

 

Foram analisados os resultados das quatro grelhas, apresentando-se na Fig. 24 os 

contornos de velocidade para cada grelha. 
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(a)
(b) 

(c) (d) 

 

Fig. 24: Contornos de velocidade no plano 𝑥 = 4 m para: a) grelha A; b) grelha; c) grelha C; d) 

grelha D. 

 

Como se pode concluir, a grelha de dimensão uniforme 0.10 m não é suficientemente 

refinada para prever o escoamento na sala. De facto, o fenómeno da convecção natural 

através das plumas só é observado quando se refina a grelha nas superfícies, como se pode 

ver nas grelhas B, C e D. Na grelha B já se observam as plumas perfeitamente desenvolvidas e 

a temperatura é também diferenciada nas regiões acima dos blocos (Fig. 25). Existem 

diferenças ténues no escoamento entre as grelhas B e C porém o comportamento do fluido é 

semelhante nas duas grelhas e as temperaturas verificadas para a grelha B são também 

próximas dos valores obtidos com a grelha C. As grelhas C e D apresentam resultados 

idênticos e, no entanto, o tempo de simulação aumentou consideravelmente. 
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(a)
(b) 

 

Fig. 25: Contornos de temperatura no plano 𝑥 =4 m, para: a) grelha B; b) grelha C. 

 

Na Tabela 6 encontram-se alguns valores de temperatura média ou pontual das grelhas 

para comparação das grelhas B e C. Foi comparada a temperatura média nos planos de 

coordenadas 0.25 e 2.0 m na direcção z, escolhidos por apresentarem a temperatura 

relativamente uniforme. 

 

Tabela 6: Resultados obtidos para as grelhas B e C. 

Grelha B C 

Diferença 

Relativa (%) 

Temperatura ponto central 25.2ºC 25.1ºC 0.6 

Temperatura média plano 𝒛 = 0.25 m 23.0ºC 23.5ºC 2.3 

Temperatura média plano 𝒛 =2 m 26.5ºC 26.7ºC 0.6 

Temperatura média da sala 25.1ºC 25.1ºC 0.2 

 

Após esta análise, existe segurança para efectuar simulações com a grelha B, com 

células refinadas a 0.05 m junto às superfícies, com a garantia da obtenção de resultados com 

um compromisso aceitável entre a qualidade dos mesmos e tempo de simulação. 

 

3.3 Comparação dos dois pacotes de software 

Uma vez feita a análise de resultados obtidos através do DesignBuilder CFD e do 

Fluent™, é importante referir as principais vantagens e desvantagens de ambos. 
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3.3.1 Modelo geométrico e condições fronteira 

O software DesignBuilder, sendo um programa direccionado para o projecto e 

simulação de novos edifícios, tem uma maior aptidão na criação dos modelos geométricos 

desta área. Como foi referido, existe a possibilidade de inserir rápida e facilmente elementos 

no modelo, a representar pessoas, mesas, cadeiras, radiadores, entre outros. No GAMBIT™, 

por sua vez, a criação de elementos deste tipo requer maior perícia e tempo por parte do 

utilizador. Por outro lado, o GAMBIT™ tem a vantagem de poder criar qualquer modelo, com 

qualquer geometria que por vezes o DesignBuilder pode não conseguir com tanto detalhe, 

caso seja necessário. 

As condições fronteira no DesignBuilder são geralmente inseridas quando se definem as 

restantes condições do modelo (iluminação, soluções construtivas, sistema de AVAC, etc) mas 

são facilmente alteradas a qualquer momento, uma vez que o software é bastante user-

friendly quando comparado com o Fluent™. No entanto, o DesignBuilder tem apenas quatro 

tipos de condições fronteira disponíveis enquanto o Fluent™ apresenta uma lista mais 

completa de possibilidades. É importante relembrar, porém, que o DesignBuilder é uma 

ferramenta direccionada para a simulação de edifícios e, por conseguinte, não tem, à 

partida, necessidade de definir outros tipos de condições fronteira para além de supply, 

extract, heat flux e temperature. Uma outra desvantagem do DesignBuilder é a limitação da 

geometria das superfícies criadas como condição fronteira, que têm de ser sempre 

rectangulares, enquanto que no GAMBIT™ pode ser criada qualquer geometria que o utilizador 

pretenda. 

 

3.3.2 Grelha 

A parte de criação da grelha é fundamental no processo de simulação do escoamento 

de fluidos e o GAMBIT™ exige experiência por parte do utilizador na obtenção de grelhas que 

conduzam a resultados de simulação fiáveis. Este software permite criar malhas de diversas 

formas e criar volumes de grelha diferenciada em determinadas regiões consoante a 

necessidade. 

No módulo de CFD do DesignBuilder a criação da grelha é um processo extremamente 

simples e que não requer tanto tempo na sua geração. No entanto, existem algumas 

limitações a contrabalançar esta vantagem:  

 A grelha do DesignBuilder é sempre constituída por elementos hexaédricos, 

sem a alternativa de outras geometrias para as células; 

 A grelha é criada definindo o espaçamento dos elementos segundo os eixos de 

coordenadas e o modelo pode não estar perpendicular a estes, criando deste 
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modo uma grelha instável, que irá afectar o tempo de simulação e a qualidade 

dos resultados; 

 O refinamento das regiões é feito segundo a projecção do refinamento dos 

eixos nos dois planos que o contêm, na extensão de todo o modelo. Deste 

modo, no DesignBuilder não é possível, como no GAMBIT™, refinar apenas um 

volume isolado no interior do espaço a simular. 

Resumindo, o DesignBuilder é vantajoso na construção de grelhas hexaédricas que não 

requeiram refinamentos demasiado específicos, tendo o inconveniente de ter pouca liberdade 

em termos de refinamento e geometrias de células. 

 

3.3.3 Modelos de Simulação 

Sendo o Fluent™ um software de simulação de fluidos desenvolvido ao longo das 

últimas décadas e extensivamente testado ao longo de todo o seu desenvolvimento, possui 

uma fiabilidade elevada dos resultados obtidos. O DesignBuilder, por sua vez, apresenta 

resultados aparentemente aceitáveis mas ainda não totalmente testados. 

Como foi demonstrado nos contornos de temperatura e velocidade do DesignBuilder, 

os resultados junto às superfícies não são representados, o que leva a supor que o software 

resolve as equações de massa, momento e energia de forma incompleta, não prevendo 

detalhadamente os fenómenos de transferência de calor e massa junto às superfícies. 

O Fluent™ apresenta uma variedade de modelos de simulação que podem ser 

adaptados aos mais diversos casos de dinâmica de fluidos. A adaptação destes modelos aos 

casos de edifícios é possível mas requer um conhecimento mais aprofundado de mecânica de 

fluidos, sobretudo nos casos onde a convecção natural é predominante, tornando a 

convergência da solução mais difícil. Contudo, o Fluent™ apresenta a vantagem, 

relativamente ao DesignBuilder, de possibilitar a interpolação dos resultados de soluções 

previstas para outros modelos, partindo dessa solução para atingir uma nova solução, com 

diferentes condições e/ou modelos. Também é possível, no Fluent™, definir modelos 

desenvolvidos pelo próprio utilizador consoante a necessidade dos casos em estudo. 

O DesignBuilder, como software de simulação energética, está direccionado para a 

área dos edifícios e apresenta um leque de modelos de simulação mais reduzido, não 

permitindo a definição de modelos por parte do utilizador. As simplificações impostas pelo 

programa nem sempre são adequadas, tendo de ser consideradas no erro de simulação, tal 

como noutros programas de simulação. No entanto, não é necessário um know-how muito 

aprofundado no âmbito de CFD para efectuar simulações com este software. 
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A grande vantagem do DesignBuilder, que foi a razão pela qual foi lançado o módulo 

de CFD neste programa, é a possibilidade de acoplar os resultados obtidos na SDE com a 

simulação de CFD. Esta particularidade permite ao utilizador, de forma rápida e eficiente, 

exportar os resultados de temperaturas das superfícies e dos coeficientes de transferência de 

calor calculados na SDE como condições fronteira para a simulação de CFD. Um procedimento 

destes, noutro software, requer tempo e pode mesmo ser impraticável, no projecto de 

grandes edifícios. Dadas as características do CFD e SDE, a combinação dos resultados obtidos 

pelos dois tipos de cálculo pode refinar a estimativa de alguns parâmetros de cálculo e 

reduzir o efeito de simplificações nos modelos de simulação, melhorando deste modo os 

cálculos de previsão do comportamento térmico dos edifícios. 

Apesar de não ter sido explorado no âmbito deste trabalho, o DesignBuilder permite 

ainda efectuar simulações de CFD no exterior de edifícios usando para isso as condições 

climáticas introduzidas pelo utilizador (velocidade e direcção do vento) e considerando um 

volume de controlo de dimensões também definidas pelo utilizador. Esta aplicação do 

DesignBuilder CFD é muito útil no estudo de eficiência energética dos edifícios mas peca por 

não efectuar as simulações internas e externas em simultâneo, ou seja, a simulação e 

resultados no exterior não interferem com o comportamento no interior do edifício. A opção 

de acoplar as duas simulações traria benefícios e melhoramentos à simulação energética, 

tornando os estudos de conforto térmico mais precisos. 

Em termos computacionais, o DesignBuilder falha por não permitir efectuar simulações 

em processamento paralelo. Os tempos de simulação no Fluent™ foram mencionados ao longo 

deste trabalho para comparação directa de requerimentos de processamento mas foram 

comparados apenas os tempos de simulações efectuadas num só processador. O Fluent™, no 

entanto, permite multiprocessamento, reduzindo de forma acentuada os tempos de 

simulação. A grande diferença nos tempos de processamento obtidos pode dever-se ao facto 

de, como foi mencionado, o DesignBuilder não prever com grande detalhe os fenómenos de 

transferência de calor e massa próximo das superfícies e, deste modo, simplifica a resolução 

das equações. 

 

3.3.4 Tratamento de Resultados 

A apresentação de resultados no DesignBuilder tem aspectos positivos e negativos a 

referir. O primeiro aspecto a referir é a escassez de variáveis de saída nas simulações em 

termos do escoamento de fluidos pois apenas permite monitorizar a velocidade, temperatura, 

pressão e parâmetros de conforto térmico. No entanto, relembre-se que o programa dedica-

se ao estudo da eficiência energética e conforto térmico dos edifícios e, portanto, não há 

grande necessidade de avaliar outras variáveis além destas. Uma desvantagem do 
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DesignBuilder que sobressai é a impossibilidade de exportar os resultados obtidos de forma 

numérica para poder analisá-los noutros formatos. Segundo a equipa de desenvolvimento do 

software, este procedimento vai ser possível no futuro. 

A escolha de planos para apresentar contornos das variáveis é muito simples e 

intuitiva, podendo o utilizador seleccionar manualmente a posição do plano no modelo. Se 

por um lado este procedimento é acessível, já a alteração das variáveis representadas nesses 

mesmos planos torna o processo exaustivo pois sempre que o utilizador queira alterar as 

variáveis a analisar tem de remover o antigo plano e voltar a inserir um novo. Outro 

inconveniente é o facto de o DesignBuilder apenas possibilitar representar planos 

perpendiculares aos eixos de coordenadas, facto que se prende com o modo de construção da 

grelha, referido anteriormente. A análise dos contornos a três dimensões no modelo é 

também um ponto positivo deste software, permitindo ao utilizador ver as condições do 

escoamento em toda a sala. 

Uma outra limitação do DesignBuilder é não permitir visualizar as linhas de corrente, o 

que seria bastante útil no estudo de problemas de ventilação em edifícios pois daria a 

oportunidade do utilizador verificar se o escoamento do ar no espaço ventilado tem percursos 

que prejudiquem a eficiência do sistema utilizado. 

Em contrapartida, o Fluent™ associado com o software Tecplot™ faculta inúmeras 

formas de apresentação de resultados e, após algumas utilizações do programa, torna-se 

muito intuitivo.  
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4 Conclusões 

O software DesignBuilder, com o seu recente módulo de CFD, permite efectuar 

estudos de escoamento de ar no interior e exterior de edifícios. Com este trabalho, por 

comparação deste software com o software de simulação Fluent™, foi comprovado que os 

resultados obtidos são satisfatórios para uma primeira estimativa, tendo em conta o tempo de 

simulação e a qualidade dos mesmos. 

Para o caso de piso radiante, o comportamento do escoamento em estado estacionário 

no Fluent™ foi semelhante ao previsto pelo DesignBuilder, obtendo uma diferença relativa de 

0.5% na temperatura no centro da sala. Neste caso, os estudos de grelha efectuados no 

DesignBuilder indicaram que um refinamento de apenas 0.1 m era suficiente para obter 

resultados num tempo de simulação aceitável, apresentando diferenças relativas de 5 e 11% 

na gama de temperaturas e velocidades, respectivamente, quando comparados com os 

resultados previstos com uma grelha de espaçamento 0.05. A simulação em estado transiente 

efectuada no Fluent™ aproxima-se da solução prevista em estado estacionário tornando-se 

mais útil em estudos de conforto térmico, na previsão de locais com ventilação ineficiente. 

No caso de estudo de ventilação por deslocamento os resultados da temperatura no 

centro da sala variaram 1.2% entre o DesignBuilder e o Fluent™ e o comportamento do fluido 

apresentou semelhanças nos dois casos. Os estudos de grelha efectuados mostram que a 

grelha com refinamento de 0.05 m é eficaz na previsão de uma solução que varia menos de 3% 

da solução obtida com uma grelha refinada com elementos de 0.02 m. 

A construção do modelo geométrico no DesignBuilder é simples e a definição das 

condições fronteira é intuitiva. Quando comparado com os pacotes de software GAMBIT™ e 

Fluent™, o DesignBuilder perde qualidade no detalhe que é possível atingir nos modelos, 

ganhando vantagem no tempo necessário para esta etapa do estudo. Na criação da grelha 

computacional, o DesignBuilder beneficia o utilizador na construção rápida de grelhas simples 

e hexaédricas mas, no entanto, o GAMBIT™ permite diversas geometrias de elementos e 

refinamentos mais específicos. Relativamente aos modelos de simulação, o Fluent™ oferece 

uma variedade de modelos que o DesignBuilder não possui por estar direccionado para a área 

de edifícios. A escassez de dados disponíveis para avaliação de resultados é uma desvantagem 

que sobressai no DesignBuilder quando comparado com os pacotes de software Fluent™ e 

Tecplot™. 

Em termos de processamento computacional, o DesignBuilder beneficiaria se 

permitisse processamento em paralelo, uma vez que o Fluent™ permite reduzir os tempos de 

simulação através desta alternativa. No entanto, quando comparados em termos de uni-
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processamento, o software DesignBuilder tem vantagens relativamente ao Fluent™ por 

resolver problemas elementares mais rapidamente. 

Fazendo uma breve avaliação, o DesignBuilder CFD é apropriado, na área de edifícios, 

para casos de geometria relativamente simples que não requeiram refinamentos muito 

específicos na malha computacional nem a previsão pormenorizada do comportamento do 

escoamento próximo das superfícies. O módulo de CFD permite fazer estudos de escoamento 

do ar sem grande aprofundamento dos fundamentos de mecânica de fluidos mas que não 

prevêm todo o detalhe que um software especializado nesta área, como o Fluent™, permite 

prever. O DesignBuilder tem ainda a vantagem de acoplar as três fases de criação do modelo 

e grelha, simulação e tratamento de dados na mesma interface gráfica, sendo bastante user-

friendly. 
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5 Avaliação do trabalho realizado 

5.1 Objectivos Realizados 

O principal objectivo deste trabalho consistia na exploração das potencialidades do 

DesignBuilder CFD enquanto ferramenta de simulação CFD em edifícios, tendo este objectivo 

sido totalmente cumprido. A análise e validação de resultados do módulo de CFD do 

DesignBuilder foi efectuada por comparação com os resultados obtidos pelo pacote comercial 

Fluent™ Ansys, sendo este o software utilizado pela Fluidinova na simulação de escoamento 

de fluidos. 

Através do trabalho efectuado, foram aprofundados e aplicados conceitos e 

conhecimentos no âmbito da simulação de fluidos e transferência de calor e massa.  

Ao longo do projecto foram ainda adquiridos conhecimentos em simulação energética 

de edifícios, onde se incluem os sistemas de climatização. Foi dada particular atenção às 

soluções de climatização de aquecimento por piso radiante e ventilação por deslocamento.  

É importante referir que durante o projecto foram desenvolvidas aptidões para criação 

de modelos de simulação nos pacotes de software DesignBuilder, Fluent™ e GAMBIT™, com 

alguma ênfase na construção de malhas computacionais neste último software.  

O apoio da Fluidinova e seu know-how foi fundamental e indispensável para todo o 

processo de aprendizagem e assimilação de conhecimentos. 

 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Uma das maiores restrições deste trabalho foi o reduzido número de variáveis passíveis 

de serem analisadas obtidas pelo DesignBuilder CFD, uma vez que a análise e validação dos 

resultados seria cientificamente mais precisa caso fosse possível a comparação de mais 

parâmetros. Não obstante, os objectivos deste projecto foram cumpridos. 

O software DesignBuilder encontra-se em desenvolvimento, e ao longo do projecto 

foram lançadas diversas versões do software com pequenas correcções. A versão oficial com o 

módulo de CFD estreou apenas no início de Maio. Nessa altura, o projecto encontrava-se já 

centrado na verificação da validade dos resultados obtidos neste módulo. O acoplamento dos 

resultados de SDE com a simulação CFD foi introduzido também nesta versão e trabalhos 

futuros poderiam incidir sobre esta temática, complementando ainda os casos já efectuados 

com estudos de conforto térmico. 
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Após este trabalho, poderão ser feitos estudos no seguimento dos já efectuados, na 

área de CFD e na área de SDE. 

O modelo de piso radiante foi criado numa geometria simples e ideal. Seria 

interessante, em trabalhos futuros, tornar este modelo mais complexo de modo a aproximá-lo 

de uma situação mais realista, com a incorporação no modelo de ocupantes, equipamentos 

eléctricos e outros objectos, que têm interferências no movimento do ar. Um outro estudo 

com interesse científico seria prever a variação na climatização do espaço definindo 

diferentes valores de temperatura no piso radiante. Ainda no âmbito da climatização através 

de sistemas radiantes, poderiam ser desenvolvidos modelos de tectos radiantes e/ou tectos 

arrefecidos e estudar a viabilidade e condições da implementação destes sistemas. 

Na área de ventilação e simulação energética, poderiam ser efectuados casos de 

estudo com ventilação por mistura e ventilação natural, comparando os resultados com os 

obtidos para a ventilação por deslocamento. 

Por fim, os conhecimentos ao nível da transferência de calor através de plumas 

térmicas podiam ser explorados e enriquecidos com estudos detalhados de CFD nesta área 

para posteriormente aplicá-los à ventilação eficaz numa sala com diversas fontes térmicas. 

 

5.3 Apreciação final 

O trabalho realizado foi cativante e motivador no sentido em que promoveu a 

aplicação de variadíssimos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos do curso de 

Engenharia Química na FEUP. 

Durante o projecto foi necessário adoptar uma atitude analítica e crítica que se 

adquire empiricamente, aplicando os conceitos fundamentais leccionados no curso aos 

problemas específicos que vão surgindo. Foi muito interessante descobrir o modo de 

empregar de diversos conceitos estudados anteriormente em situações mais práticas e 

confirmar a grande aplicabilidade do curso de Engenharia Química. 

A experiência na Fluidinova foi, para mim, muito enriquecedora em termos 

profissionais e pessoais, sendo de realçar o espírito de entreajuda e partilha de 

conhecimentos presente na empresa. É notório o desejo e empenho de todos no sentido de 

uma maior aprendizagem não só pessoal mas também dos colegas, criando um ambiente 

agradável e motivador para trabalhar. 
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Anexo 1 Parâmetros usados no DesignBuilder 

Neste anexo são apresentados em detalhe os parâmetros usados nas simulações de 

DesignBuilder. Os valores são os pré-definidos pelo software excepto os critérios de 

convergência e foram usados em ambos os casos de estudo (piso radiante e ventilação por 

deslocamento). 

 

Tabela 7: Parâmetros das variáveis de controlo usados nas simulações no DesignBuilder. 

Variável dependente Parâmetros Parâmetros 

Velocidade 

(componentes 𝒙,𝒚 e 𝒛) 

Número de iterações internas 3 

False time step 0.2 s 

Factor de relaxação 1.0 

Critério de convergência 10-7 

Temperatura 

Número de iterações internas 6 

False time step 10 s 

Factor de relaxação 1.0 

Critério de convergência 10-7 

Pressão Número de iterações internas 9 

Massa Critério de convergência 10-7 

Energia cinética 

turbulenta (𝜿) 

Número de iterações internas 6 

False time step 0.1 s 

Factor de relaxação 1.0 

Critério de convergência 10-7 

Taxa de dissipação 

da energia cinética 

turbulenta (𝝐) 

Número de iterações internas 6 

False time step 0.1 s 

Factor de relaxação 1.0 

Critério de convergência 10-7 

Viscosidade Factor de relaxação 1.0 
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Anexo 2 Propriedades do ar 

Neste anexo são apresentadas as propriedades do ar usadas ao longo do projecto. 

 

Tabela 8: Propriedades do ar. 

Material Parâmetros 

Ar 

ρ (kg m-3) 1.23 

𝐶𝑝  (J kg-1 ºC-1) 1.01 × 103 

𝑘 (W m-1 K-1) 2.42 × 10−2 

𝜇 (kg m-1 s-1) 1.79 × 10−5 

𝛽 (K-1) 3.43 × 10−3 
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Anexo 3 Parâmetros usados no Fluent™ 

Neste anexo são apresentados em detalhe os parâmetros usados nas simulações de 

Fluent™. Os valores foram usados em ambos os casos de estudo (piso radiante e ventilação por 

deslocamento). 

 

Tabela 9: Parâmetros do modelo de viscosidade usados nas simulações no Fluent™. 

Modelo Parâmetros 

Standard 𝛋-𝛜 

com standard 

wall functions 

Cμ 0.09 

𝐶1−𝜖  1.44 

𝐶2−𝜖  1.92 

𝜎𝑘  1.00 

𝜎𝜖  1.30 

𝑃𝑟𝑡  0.85 

𝑃𝑟𝑡 ,𝑤𝑎𝑙𝑙  0.85 
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Anexo 4 Modelo criado no DesignBuilder 

 

 

Fig. 26: Modelo de uma sala de trabalho criado no DesignBuilder. 
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Anexo 5 Caudal ventilação por deslocamento 

Neste anexo é demonstrado o cálculo do caudal de insuflação projectado para a sala 

em estudo de modo a trabalhar num regime de ventilação por deslocamento. Para tal foi 

consultado o Manual Rehva (Skistad et al., 2004) que apresenta um gráfico de onde se pode 

estimar o caudal de insuflação por área de pavimento sabendo a capacidade de arrefecimento 

da sala por área de pavimento, o gradiente de temperatura e o sistema de ventilação que se 

pretende. 

Os ganhos internos da sala foram estimados somando o calor transferido por convecção 

das janelas e das paredes exteriores para a sala, uma vez que estas superfícies apresentavam 

uma temperatura superior à temperatura ambiente esperada. Para cada superfície foi usada a 

expressão: 

𝑄 = 𝐴 𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑓   (16) 

em que 𝑄 é o calor transferido da superfície para a sala em W,  é o coeficiente de 

transferência de calor no junto à superfície em W m2 ºC-1, 𝐴 é a área da superfície em m2 e 

𝑇𝑠𝑢𝑝  e 𝑇𝑟𝑒𝑓  são, respectivamente, a temperatura da superfície e a temperatura de referência, 

esperada no interior da sala, em ºC. 

Para estimar o coeficiente de transferência de calor junto às superfícies recorreu-se à 

legislação do RCCTE onde, no Quadro VII.1 do anexo VII, se apresentam valores tabelados para 

a resistência térmica superficial consoante o sentido do fluxo de calor e o tipo de superfície. 

Sendo a transferência de calor no interior e o fluxo de calor das superfícies para a sala, 

estima-se o coeficiente de transferência de calor segundo através do inverso da resistência, 

segundo: 

 =
1

0.13
= 7.7

𝑊

𝑚2º𝐶
 (17) 

Com este valor, assumindo uma temperatura de referência de 25ºC, obtém-se um 

ganho térmico através das paredes e janelas de 397 W. Somando a este valor os ganhos 

internos provocados pelos seis blocos de 350 W cada e dividindo este valor pela área útil de 

pavimento (36 m2) obtém-se uma carga térmica de cerca de 70 W m-2. 

Recorrendo ao gráfico da referência, sabendo que o gradiente de temperatura 

estimado é de 5ºC e o regime de ventilação desejado é por deslocamento, conclui-se que o 

caudal de insuflação ronda os 12 l s-1 m-2, que corresponde a uma velocidade de insuflação de 

0.43 m s-1, uma vez que a superfície de insuflação tem 1 m2 de área. 


