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RESUMO

A ventilação natural se constitui no principal recurso passivo para obtenção do conforto 

térmico em climas quentes e úmidos, além de promover a redução do consumo energético 

com condicionamento artificial. Entretanto, existem restrições ao seu uso por parte dos 

arquitetos por não haver garantias de que ela possa resolver os problemas de conforto térmico, 

quando comparada aos sistemas artificiais. Nesse sentido, decidiu-se investigar formas de 

prever o comportamento da ventilação natural através de ferramentas de simulação 

computacional, visando auxiliar a decisão arquitetônica. O objeto de estudo é o edifício pré-

fabricado tipo galpão devido às suas características geométricas e à freqüência de uso na 

região, especificamente no campus universitário central da UFRN. Foi utilizado um programa 

de dinâmica de fluidos (Computational Fluid Dynamics - CFD) e um de simulação do 

comportamento térmico e energético de edificações (energy tool - ET).  A pesquisa priorizou 

a discussão dos procedimentos necessários para viabilizar as análises da ventilação em 

galpões. Durante seu desenvolvimento, é mostrado como o método teve que ser adequado à 

complexidade de sucessivas abordagens, resultando em simplificações e incertezas de 

resultados. Para exemplificar a abordagem são apresentados alguns resultados de simulações. 

Ao final, as limitações e potencialidades do método são discutidas com base nas 

características dos códigos de simulações utilizados, das condições de simulação e da 

representatividade dos modelos. 

Palavras-chave: Ventilação natural. Simulação computacional. Método. 



ABSTRACT 

Natural air ventilation is the most import passive strategy to provide thermal comfort in hot 

and humid climates and a significant low energy strategy. However, the natural ventilated 

building requires more attention with the architectural design than a conventional building 

with air conditioning systems, and the results are less reliable. Therefore, this thesis focuses 

on softwares and methods to predict the natural ventilation performance from the point of 

view of the architect, with limited resource and knowledge of fluid mechanics. A typical pre-

fabricated building was modelled due to its simplified geometry, low cost and occurrence at 

the local campus. Firstly, the study emphasized the use of computational fluid dynamics 

(CFD) software, to simulate the air flow outside and inside the building. A series of 

approaches were developed to make the simulations possible, compromising the results 

fidelity. Secondly, the results of CFD simulations were used as the input of an energy tool, to 

simulate the thermal performance under different rates of air renew. Thirdly, the results of 

temperature were assessed in terms of thermal comfort. Complementary simulations were 

carried out to detail the analyses. The results show the potentialities of these tools. However 

the discussions concerning the simplifications of the approaches, the limitations of the tools 

and the level of knowledge of the average architect are the major contribution of this study. 

Keywords: Natural ventilation. Computational simulation. Application method. 
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1 INTRODUÇÃO

A importância de se produzir uma arquitetura adequada ao clima tem sido 

discutida desde meados do século XX e aumentou nas últimas décadas, sobretudo devido às 

questões relacionadas ao abastecimento de energia, à sustentabilidade dos recursos naturais e 

à qualidade de vida no planeta. Com isso, a aplicação dos recursos bioclimáticos na 

arquitetura também passou a ser valorizada. Dentre esses recursos se destaca a ventilação 

natural, reconhecida como o principal meio para a obtenção de conforto térmico em regiões 

de clima quente e úmido.  

Apesar do grande potencial de uso na arquitetura, existem algumas barreiras à 

utilização da ventilação natural pelos arquitetos, devido principalmente à falta de garantias de 

que ela possa proporcionar o conforto térmico necessário, quando comparada aos sistemas 

artificiais de climatização. Muitas vezes o conhecimento dos fundamentos que proporcionam 

a ventilação natural não é suficiente para a sua utilização adequada na arquitetura. O sucesso 

do seu uso depende da combinação de fatores como: implantação, forma e dimensões da 

edificação e de suas aberturas, além do uso de materiais apropriados e a disposição interna 

dos ambientes (MANSOURI; ALLARD; MUSY, 2003). 

Para se prever o comportamento da ventilação no edifício, durante a fase de 

projeto, são necessários estudos experimentais em escala real com túneis de vento, ou por 

meio de simulação computacional. Surgida nos anos 1970, a simulação computacional tem se 

tornado uma alternativa cada vez mais viável em relação ao túnel de vento, sendo mais 

acessível para grupos de pesquisa de pequeno e médio porte.   

Com a evolução na informática, crescem as expectativas de que as ferramentas de 

análise também se popularizem nos escritórios de arquitetura, como ocorreu, por exemplo, 

com os programas de cálculo estrutural em escritórios de engenharia. Dentre os programas de 

simulação voltados para a arquitetura, se destacam os de simulação térmica e energética, bem 

como os de predição da ventilação, baseados na dinâmica dos fluidos computacional ou CFD 

(Computational Fluid Dynamics), utilizados para o cálculo de escoamentos em ambientes 

externos e internos. 

A aplicação desses programas cresce, principalmente, nos grandes escritórios 

internacionais que primam pelo estado da arte tecnológica, como o inglês Foster + Partners,

T.R.Hamzah & Yeang da Malásia e o italiano Mario Cucinella Architects, dentre outros. 
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No Brasil, essas ferramentas são praticamente ignoradas por arquitetos em geral. 

Mesmo nos cursos de arquitetura, a simulação encontra obstáculos à sua utilização, uma vez 

que requer conhecimentos técnicos ainda pouco difundidos na formação de arquitetos. 

Soebarto (2005) descreve as dificuldades em introduzir uma ferramenta de simulação térmica 

e energética a alunos de pós-graduação de arquitetura, como auxílio à concepção de projetos. 

Segundo a autora, é pouco provável que a maioria dos arquitetos passe a utilizar a simulação 

como auxílio ao projeto devido à complexidade inerente às ferramentas, entre outros aspectos. 

Na pesquisa conduzida por Pedrini e Szokolay (2005), destaca-se que os alunos de pós-

graduação são os mais esclarecidos sobre o uso dos programas, porém são mais limitados 

quanto à sua integração no processo projetual. Por outro lado, somente os arquitetos de 

destaque que foram consultados, demonstraram que poderiam fazer uso das ferramentas 

porque estão acostumados a desenvolver grandes projetos através de equipes 

multidisciplinares. Arquitetos com escritórios de pequeno e médio porte, que se propõe a 

desenvolver projetos arquitetônicos sustentáveis são os mais limitados em ambos os aspectos: 

uso e integração das ferramentas. 

As ferramentas de simulação da ventilação estão entre os programas mais 

complexos de operação, uma vez que exigem conhecimentos de mecânica de fluidos e de 

solução numérica de equações diferenciais. Augenbroe (2001) e Maliska (2001) defendem 

uma melhoria na interface dos programas de CFD para que os arquitetos possam ser incluídos 

entre os usuários dessas ferramentas, incorporando-as ao processo projetual. No entanto, no 

estágio atual em que se encontra a simulação computacional, frequentemente é necessária 

uma equipe multidisciplinar para viabilizar o seu uso. Ainda assim, o alto custo de consultoria 

restringe sua difusão, segundo o arquiteto Ken Yeang (apud PEDRINI, 2003). 

Em síntese, por mais que programas de simulação da ventilação natural tenham se 

tornado acessíveis para a pesquisa científica, se questiona o seu uso por parte de arquitetos, 

ainda que esse profissional seja o responsável pelas decisões mais influentes sobre o 

desempenho da ventilação na arquitetura, como volumetria, fachadas e layout.

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de 

abordagens para utilização de ferramentas de simulação computacional, voltadas para o 

auxílio ao projeto quanto à previsão da ventilação natural e do desempenho térmico de 

edifícios do tipo galpão. Para isso, fez uso de um programa de CFD, o PHOENICS e outro de 

análise térmica e energética, o VisualDOE. 

A justificativa para a realização do estudo pode ser atribuída, primeiramente, à 

discussão sobre a viabilidade do uso da simulação computacional como ferramenta de projeto 
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para arquitetos, colaborando para a continuidade das pesquisas nesse campo do conhecimento 

científico, especificamente voltado para a arquitetura bioclimática. O trabalho contribui para a 

identificação das dificuldades e fontes de imprecisão nas simulações da ventilação natural em 

edificações através do CFD, com vistas ao aprimoramento de futuras abordagens. Também 

procura identificar as restrições de modelagem e as possibilidades de integração de 

ferramentas de CFD com as de simulação térmica no estudo do desempenho térmico de 

edificações naturalmente ventiladas. Finalmente, a pesquisa busca colaborar para a 

disseminação de práticas projetuais baseadas na adequação ao clima local e que proporcionem 

um menor impacto energético, reafirmando o uso da ventilação natural como estratégia de 

resfriamento passivo de edificações para o clima quente e úmido.

Após a introdução, no segundo capítulo do documento é apresentada uma revisão 

da literatura referente aos temas de maior interesse à pesquisa: ventilação natural, conforto 

térmico, eficiência energética, além do uso da simulação computacional em edificações, 

especificamente relacionada a programas de desempenho térmico e energético e de programas 

baseados na dinâmica de fluidos computacional (CFD). 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia de análise, explicando os 

procedimentos adotados, desde a definição do caso padrão a ser usado nas simulações, até a 

caracterização das condições de contorno para o CFD e arquivo climático para o VisualDOE, 

além da definição do índice de conforto adotado. 

O quarto capítulo é dedicado às simulações computacionais, com ênfase na 

ferramenta de CFD. São descritas as etapas para a formulação dos modelos, identificando as 

dificuldades e adequações realizadas para viabilizá-las. Os parâmetros de configuração são 

discutidos, assim como os critérios de convergência, determinação de taxas de renovação e 

campos de velocidades. Finalizando o capítulo, é apresentada a modelagem das simulações 

térmicas geradas no VisualDOE. 

No capítulo 5, são mostrados os resultados das simulações que servem de 

exemplo para a aplicação da metodologia. A seqüência de modelos é apresentada de acordo 

com as modificações impostas à sua geometria e às condições de contorno. 

No capítulo 6, são discutidos os resultados com considerações finais, conclusões e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão da literatura destacou dois temas principais. O primeiro, reservado à 

ventilação natural, foi subdividido em assuntos correlatos, como a ventilação interna às 

edificações, as variáveis arquitetônicas que interferem na captação e distribuição do fluxo no 

interior de edificações, além da sua relação com o conforto térmico e sua importância para o 

clima quente e úmido. Ainda foram discutidas a influência da ventilação na eficiência 

energética de edificações e a aplicação do sistema híbrido, como exemplo de novas 

alternativas de uso da ventilação natural.

A segunda parte da revisão foi destinada às ferramentas de simulação 

computacional, onde se abordou os principais programas envolvidos com a simulação 

computacional na arquitetura, priorizando os códigos de CFD e de análise térmica e 

energética, finalizando com a integração entre essas ferramentas de simulação. 

2.1 VENTILAÇÃO NATURAL 

2.1.1 Ventilação na edificação 

Segundo Givoni (1998), a ventilação interna possui três funções que requerem 

diferentes níveis de fluxo de ar através da edificação: 

Manutenção da qualidade do ar através de sua renovação constante. Essa 

função da ventilação serve a todos os climas, mas é essencial em climas frios. 

Resfriamento da massa construída durante a noite e utilização desse 

resfriamento para a manutenção da temperatura interna diurna abaixo da externa. Essa função 

é conhecida como “resfriamento noturno” e é mais adequada para climas áridos que têm 

grandes amplitudes térmicas diárias. 

Proporcionar o conforto térmico em climas quentes, por meio do aumento da 

perda de calor corporal por convecção através do aumento da velocidade do ar. Essa função, 
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conhecida como “ventilação de conforto”, é a mais utilizada em climas quentes e úmidos 

como forma de garantir o conforto térmico. 

A ventilação interna ocorre quando as aberturas de entrada e de saída da 

edificação estão expostas a diferentes taxas de pressão do ar. Essas pressões são geradas por 

duas forças que podem agir isoladamente ou em conjunto (OLGYAY, 1963): 

Ventilação por força térmica ou efeito chaminé; 

Ventilação por ação direta dos ventos ou ventilação cruzada. 

De acordo com Szokolay (2004), o efeito chaminé para climas quentes pode ser 

insuficiente para produzir o fluxo de ar necessário devido à pequena diferença entre as 

temperaturas do ar externo e interno. Nesse caso, a adoção de “chaminés solares”, com o 

aquecimento das superfícies usadas para a saída do ar, pode incrementar o efeito para regiões 

quentes.

No entanto, a ventilação cruzada tem um potencial de uso bem maior, 

especialmente nos climas quentes e úmidos. Ela ocorre quando o vento cria zonas de pressões 

positivas nas faces expostas ao se chocar com a edificação, e o ar que é defletido cria zonas de 

sucção com pressões negativas. A diferença de pressão faz com que o ar circule no interior do 

edifício se forem dispostas aberturas em ambas as zonas. (Figura 1). 

Figura 1 - Ventilação por ação dos ventos ou cruzada.
Fonte: adaptado de SEIFERT, 2006. 

Na ventilação cruzada, a velocidade do fluxo dentro do edifício é proporcional à 

velocidade do vento exterior em frente à abertura de entrada. As próprias janelas, assim como 

as obstruções internas, oferecem resistência à ventilação interna. Diversos modelos foram 

desenvolvidos para o cálculo da ventilação natural através da obtenção de taxas de renovação. 

Em comum, eles consideram a área de abertura e fatores de correção da velocidade provocada 

por essas obstruções, como é o caso do fator K, na equação para determinação da taxa de 

ventilação por ação dos ventos sugerida por Givoni (1998). 
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Q = K . Aef . V (Eq. 1) 

Onde:

Q = taxa de ventilação (m³/s) 

Aef = área efetiva da menor abertura (m²) 

V = velocidade dos ventos externos (m/s) 

K = fator de permeabilidade com valor de 0,7 

A ASHRAE1 (2001b) adota a mesma equação, com exceção do fator de eficácia 

de aberturas (Cv) que recebe valores entre 0,5 e 0,6 para ventos de incidência perpendicular e 

0,25 e 0,35 para ventos diagonais. Esses valores são multiplicados pela área livre de aberturas 

(A) e pela velocidade dos ventos (U). 

Q = Cv. A. U (Eq. 2) 

Lamberts, Ghisi e Papst (2000) sugerem a equação seguinte para o cálculo do 

fluxo de ar para ventilação cruzada (Qw), a partir da área equivalente de aberturas (Aw), do 

valor da velocidade do vento corrigida2 para a altura de interesse (Vz) e a diferença entre os 

coeficientes de pressão ( Cp).

Qw = 0,6. Aw.Vz. Cp (Eq. 3) 

A área equivalente de aberturas é determinada pela equação abaixo. 

(Eq. 4) 

As taxas de ventilação também podem ser expressas pelo número de vezes em que 

o volume de ar de um ambiente é renovado, ou o número de trocas de ar por hora (TAH) 

1 ASHRAE – American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers. 
2 Para equações de correção da velocidade ver seção 3.2.2. 
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(ENERGY SAVING TRUST, 2006).  Garde et al (2001) correlacionam taxas de renovação do 

ar com três funções diferentes da ventilação: 

Taxa reduzida (1 a 2 TAH): mantém as condições de higiene do ambiente; 

Taxa moderada (40 TAH): dissipa os ganhos de calor internos e resfria a 

envoltória do edifício; 

Taxa alta (acima de 100 TAH): melhora o conforto dos ocupantes devido ao 

aumento da transferência de calor superficial da pele. 

2.1.2 Variáveis arquitetônicas e ventilação 

De acordo com Bittencourt (1993) e Givoni (1998), existem diversas variáveis 

arquitetônicas que interferem nas condições de ventilação interna, podendo ser destacadas as 

seguintes:

Orientação do edifício, em especial das aberturas, em relação aos ventos 

dominantes; 

Dimensão e localização das aberturas de entrada e saída do ar; 

Tipo e configuração das aberturas usadas; 

Localização de elementos arquitetônicos próximos às aberturas, tanto externa, 

como internamente, que direcionem o fluxo de ar, tais como marquises, brises ou divisórias. 

A literatura apresenta diversos estudos avaliando a influência das variáveis 

arquitetônicas na distribuição do fluxo de ar internamente, que geraram recomendações 

baseadas nos resultados dos experimentos, normalmente conduzidos em túneis de vento. 

Givoni (1976) correlacionou as dimensões das aberturas de entrada e saída com o ângulo de 

incidência dos ventos, testando diferentes combinações de aberturas com os ângulos de 90° e 

45° dos ventos em relação à fachada (Figura 2). 
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Figura 2 - Velocidade interna média em função da relação tamanho das aberturas e direção dos 
ventos para 45° e 90°. 
Fonte: Givoni (1976). 

Os resultados demonstraram que a velocidade do fluxo interno não está 

diretamente ligada à dimensão das aberturas. Geralmente quando as aberturas de entrada e de 

saída são de tamanhos diferentes, a menor abertura terá maior importância para as condições 

de ventilação, independente se ela está funcionando como entrada ou saída do ar. No entanto, 

o estudo indica que as maiores velocidades foram alcançadas quando as aberturas de entrada 

eram menores que as de saída (GIVONI, 1976). Embora não seja discutida a incerteza desses 

resultados e a sua representatividade para diversas velocidades do ar, as variações podem ser 

consideradas muito pequenas. Por exemplo, um aumento de 2% da velocidade média do ar 

provocado pela abertura máxima de saída (primeiro caso), torna duvidosa a decisão de 

aumentar substancialmente as dimensões de uma janela.  

Com relação à orientação do edifício e de suas aberturas, o autor recomenda que 

as fachadas estejam voltadas para os ventos dominantes em pelo menos um ângulo de 60°, 

para que a ventilação seja bem captada. As aberturas posicionadas a sotavento devem ser 

utilizadas como saída da ventilação, promovendo assim o efeito cruzado (GIVONI, 1998). 

Olgyay (1963), Givoni (1976) e Evans (1980) investigaram diferentes 

configurações de localização vertical e horizontal de aberturas em edifícios térreos e os efeitos 

que elas promovem no fluxo de ar (Figura 3). O experimento mostrou que as aberturas 

posicionadas à meia altura (em torno de 1 m) conseguem promover uma melhor distribuição 

do ar ao nível do usuário, enquanto que as posicionadas em alturas diferentes são mais 

eficazes quando a entrada está no nível inferior.  A ventilação acima dos usuários não tem 

eficácia para o resfriamento fisiológico, porém é importante na renovação higiênica do ar, 
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principalmente em climas frios (MASCARÓ, 1991), assim como na remoção do ar aquecido 

pela cobertura. Com relação ao posicionamento horizontal das aberturas, o ambiente recebe 

uma melhor distribuição do ar quando as aberturas não estão frente a frente. 

Figura 3 - Efeito da localização das aberturas em edificação térrea.  
Fonte: Olgyay (1963), Givoni (1976) e Evans (1980). 

Os elementos verticais das fachadas produzem efeitos tanto positivos quanto 

negativos nas condições de ventilação interna (Figura 4), como demonstraram Koenigsberger 

et al (1977). A correta utilização desses elementos como “captadores” de ventos pode 

incrementar a ventilação interior (BITTENCOURT, 1993).  

Figura 4 - Elementos verticais combinados com posicionamento das aberturas. 
Fonte: Koenigsberger et al (1977). 

As projeções horizontais como beirais e marquises também funcionam como 

elementos direcionadores do fluxo de ar para o interior da edificação (Figura 5). Em edifícios 

térreos, essas projeções contribuem para a ventilação interna, captando as correntes de ar que 

desviariam por sobre a edificação (BITTENCOURT, 1993). 
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Figura 5 - Elementos horizontais e as alterações no fluxo de ar. 
Fonte: Olgyay (1963). 

A relação entre a forma das aberturas e a velocidade do ar interno foi investigada 

por Sobin (apud BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005), que analisou três formatos diferentes 

combinados com diferentes ângulos de incidência do vento. O estudo mostrou que as 

aberturas retangulares permitem maiores velocidades do ar, sobretudo com ângulos do vento 

oblíquos à fachada (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Influência da forma da abertura na velocidade do ar em diferentes ângulos do vento. 
Fonte: Sobin apud Bittencourt e Cândido (2005). 
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Outro aspecto relevante para o desempenho da ventilação interior é a tipologia das 

aberturas, que podem incrementar ou prejudicar a qualidade dos ventos internos. Para as 

condições do clima quente e úmido, qualquer esquadria que permita um fluxo contínuo de ar é 

mais apropriada para a ventilação. Um exemplo desse tipo de configuração são as venezianas, 

que conseguem permitir o fluxo de ar mesmo com a esquadria fechada. Bittencourt (1993) 

destaca a solução do peitoril ventilado que, além de oferecer segurança e um fluxo de ar ao 

nível das camas, permite a ventilação contínua do ambiente mesmo com as janelas fechadas, 

sendo indicado para uso em dormitórios. 

Outra tipologia de abertura que permite a ventilação constante do interior do 

edifício são os elementos vazados, ou cobogós, muito utilizados na arquitetura nordestina por 

oferecerem uma combinação de baixo custo, segurança e porosidade das fachadas. No 

entanto, é necessário considerar a influência desses elementos no fluxo de ar interno, pois 

dependendo da sua geometria, o ar pode ser direcionado de forma indesejada no ambiente. 

Bittencourt (1993) avaliou o desempenho de quatro tipologias de cobogós quanto à resistência 

à passagem da ventilação natural, em função da velocidade e do ângulo de incidência. Para 

isso, realizou medições em duas câmaras de testes com painéis compostos pelos quatro tipos 

de elementos, tomando como referência um ponto interno em cada câmara (Pi) e um externo 

(Pe) (Figura 6). 

Figura 6 - Desenho das câmaras de teste com cobogós analisados por Bittencourt (1993). 
Fonte: Bittencourt (1993). 
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O estudo demonstrou que: 

Os blocos apresentam uma resistência seletiva em função da velocidade do 

vento e da forma de cada elemento analisado;  

A resistência oferecida pelos painéis de cobogós é proporcional à porosidade 

de cada componente e aumenta à medida que a velocidade do vento aumenta, indicando uma 

característica moduladora na velocidade do ar interior; 

Ângulos de incidência oblíquos à fachada diminuem a velocidade do ar 

interior; 

Os blocos podem redirecionar o fluxo do ar, proporcionando uma distribuição 

mais uniforme, se comparada àquela produzida por uma abertura livre de iguais dimensões. 

Os diversos estudos sobre a influência tanto do entorno, quanto da geometria do 

edifício, no comportamento da ventilação, precisam considerar os diferentes padrões de 

distribuição das pressões nas superfícies do edifício (MOESEKE et al, 2005). 

A pressão causada nas fachadas pelo vento pode ser calculada através da equação 

abaixo (Eq. 5). Entretanto, há uma grande complexidade de se estimar os efeitos causados 

sobre a velocidade e a pressão quando o vento encontra a edificação. Fatores como forma da 

edificação, direção do vento, influência do entorno, vegetação e superfície do terreno 

apresentam inúmeras combinações, que podem mudar o regime de um escoamento que 

poderia ser tratado como laminar e torná-lo predominantemente turbulento, alterando também 

o coeficiente de pressão (ASHRAE, 2001a; SEIFERT et al 2006). 

pvento = ar . (UH)² / 2  (Eq. 5) 

pvento = pressão do vento (Pa) 

ar  = densidade do ar (kg/m³) 

UH = velocidade do vento corrigida na altura da cobertura3 (m/s) 

A diferença entre a pressão na superfície da edificação (ps) e a pressão do vento 

sem obstáculos corresponde ao coeficiente de pressão (cp) (Eq. 6). Sua aplicação está voltada 

para a estimativa da redução de pressão do vento ao encontrar uma superfície com dimensões 

3 A velocidade UH é obtida aplicando-se equações de correção da velocidade medida na estação 

metereológica (Umet). Ver equações de correção na seção 3.2.2. 
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específicas e geralmente sem aberturas, a exemplo dos valores apresentados por Holmes 

(apud ASHRAE, 2001a) para edificações térreas (Figura 7). 

ps = cp . pvento (Eq. 6) 

cp = coeficiente de pressão do vento na superfície do edifício 

Figura 7 - Coeficientes de pressão local (Cp x 100) para fachadas de edificações térreas, em 
diferentes orientações do vento. 
Fonte: Holmes (1986 apud ASHRAE, 2001a). 

A Figura 7 mostra que, dependendo da direção do vento em relação à normal da 

fachada, o coeficiente de pressão em um edifício baixo varia aproximadamente entre 0,5 e 0,8 

quando o ângulo de incidência é 0, tornando-se negativo para ângulos superiores a 45° de 

acordo com Holmes (apud ASHRAE 2001a). 

2.1.3 Ventilação natural e conforto térmico 

O corpo humano está continuamente produzindo calor através do seu 

metabolismo, seja ele basal (processos biológicos contínuos) ou muscular (atividade física), 

calor este que é dissipado ao ambiente através das trocas térmicas (AULICIEMS; 

SZOKOLAY, 1997). Esse mecanismo fisiológico de trocas é chamado de termorregulação e 
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serve para manter a temperatura interna do corpo humano em níveis constantes, em 

aproximadamente 37°C (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

As trocas térmicas ocorridas entre o corpo e o ambiente, por meio da pele, podem 

ser de quatro tipos: condução; convecção; radiação e evaporação do suor presente na pele. A 

termorregulação, apesar de ser um recurso natural de controle térmico do corpo, representa 

um esforço extra, com perda de potencialidade de trabalho. O conforto térmico é sentido 

quando o indivíduo perde calor para o ambiente, sem recorrer à termorregulação (FROTA; 

SCHIFFER, 2001). 

Para a ASHRAE (apud LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004), o conforto 

térmico pode ser definido como o estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente 

térmico que envolve a pessoa, quando o balanço entre todas as trocas térmicas a que se 

submete o indivíduo for nulo e a temperatura da pele e suor estiverem dentro de certos limites. 

De acordo com Szokolay (2004), os fatores que influenciam a sensação de 

conforto podem ser divididos em três grupos: ambientais (temperatura do ar, ventilação, 

umidade e radiação); humanas (taxa metabólica em função da atividade exercida, tipo de 

vestimenta4, a condição de saúde do indivíduo, além de sua capacidade de aclimatação) e 

fatores adicionais que incluem a alimentação, forma física, níveis de gordura, sexo e idade. 

Bittencourt (1993) destaca a importância da ventilação natural para o resfriamento 

fisiológico, que promove a evaporação da umidade presente na pele humana e as trocas de 

calor por convecção, ao entrar em contato com o corpo humano. Esse resfriamento é 

fundamental nos climas quentes e úmidos, pois a principal causa do desconforto em tais 

regiões é a umidade presente na pele, afirma Givoni (apud BITTENCOURT, 1993). A 

eficácia do resfriamento fisiológico é função da velocidade dos ventos, da temperatura e da 

umidade do ar. 

A influência da ventilação natural na sensação de conforto foi discutida por 

diversos autores, demonstrando que os modelos e índices de conforto térmico, inclusive 

normas, têm sido revisados em função da correta combinação da velocidade do ar com 

temperatura e umidade, principalmente para condições de climas quentes (GIVONI, 1992; 

OLESEN, 2004; NICOL, 2004). 

4 A vestimenta é medida em unidades de clo. 1 clo corresponde a um isolamento corporal de 

transmitância térmica igual a 6,45 W/m²K (AULICIEMS e SZOKOLAY, 1997). 
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Para Olesen (apud LIMA et al, 2005) a temperatura de conforto de 26°C definida 

na última revisão da norma ASHRAE 55-2004, para pessoas em atividades sedentárias, com 

ar parado (abaixo de 0,2 m/s), poderia ser elevada além dos 28,8°C se houvesse ventilação 

com velocidade acima de 0,8 m/s, velocidade limite imposta pela norma. Givoni (1992) 

também defende que essa velocidade pode ser maior, sobretudo em residências e que, 

segundo o autor, para países em desenvolvimento de clima quente, podem ser usadas 

velocidades de até 2 m/s para temperaturas superiores a 32°C e umidade de 90%. Autores 

como Auliciems e Szokolay (1997), no entanto, consideram que para condições de climas 

quentes a velocidade de 1 m/s é agradável, podendo chegar até 1,5 m/s. 

Pesquisas conduzidas em climas quentes e secos demonstraram um decréscimo de 

até 4°C na temperatura interior devido à presença de ventilação natural, ao passo que o uso de 

ventiladores pode estender a temperatura de conforto em 2°C (NICOL, 2004). 

Humphreys (apud NICOL, 2004) elaborou um modelo matemático (Eq. 7) para 

calcular o aumento da temperatura de conforto devido à velocidade do ar, gerando o gráfico 

da Figura 8. 

T = 7 – 50 / 4 + 10v0.5  (Eq. 7) 

Onde : 

T = extensão da temperatura de conforto térmico (°C) 

v = velocidade do ar (m/s) 

Figura 8 - Gráfico do aumento da temperatura em função da velocidade do ar sugerido 
por Humpreys (apud NICOL, 2004). 
Fonte: adaptado de Nicol (2004) 

A determinação de zonas de conforto para o clima quente e úmido em função da 

ventilação é específica de cada pesquisa, não havendo consenso entre os autores dos diversos 
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modelos sobre os valores aceitáveis de velocidade, associados à temperatura e umidade do ar. 

Lima et al (2005) avaliaram a aplicação de modelos clássicos como os de Koenigsberger et al 

(1977), Fanger (1972) e Givoni (1992) para o clima de Natal/RN, constatando as limitações 

impostas pelos modelos e pela escassez de dados climáticos. Os autores concluíram que a 

aplicação de um índice deve considerar o tipo de edificação e o seu uso, para se determinar 

limites de velocidade adequados para as atividades desenvolvidas nela, assim como os limites 

de umidade do ar. 

2.1.4 Ventilação no clima quente e úmido 

Para Szokolay (2004) o clima quente e úmido é o mais difícil de se projetar 

devido às características de alta umidade e amplitude térmica diária baixa, limitando as 

opções de condicionamento passivo ao uso da ventilação natural. Givoni (1998) ainda destaca 

dificuldades como incidência de chuvas e presença de insetos que devem ser evitadas, bem 

como a entrada de radiação pelas aberturas, sem, contudo, prejudicar a penetração dos ventos 

no interior dos edifícios. O projetista deve procurar aproximar ao máximo a temperatura 

interna da externa, promovendo o resfriamento fisiológico da pele através da ventilação 

natural (SZOKOLAY, 2004).  

Outras recomendações de projeto de edificações para regiões de clima quente e 

úmido freqüentemente se referem aos seguintes itens (GIVONI, 1998; SZOKOLAY, 2004): 

Minimizar os ganhos térmicos pela cobertura devido à alta radiação nas 

superfícies horizontais em tais latitudes. Pode ser obtida por meio de telhas com propriedades 

isolantes, uso de superfícies refletivas e/ou de cores claras, além do uso de áticos ventilados5.

Evitar aberturas nas fachadas leste e oeste de alta incidência solar, priorizando 

as faces norte e sul. 

Dispor a edificação de aberturas que permitam a ventilação cruzada. 

5 O uso de áticos ventilados é questionável por alguns autores devido à sua pequena influência na 

redução dos ganhos térmicos pela cobertura. 
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Orientar as fachadas que recebem a ventilação em ângulos próximos de 45º, 

aumentando a velocidade de entrada dos ventos. 

Os recursos bioclimáticos típicos para o clima quente e úmido são recomendados 

para 53,7% do território brasileiro de acordo com a norma “Desempenho térmico de 

edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para 

habitações unifamiliares de interesse social” (ABNT, 2005) (Figura 9). O documento traz o 

uso da ventilação cruzada permanente como recomendação para o projeto de residências 

populares nesse clima, propiciada por meio de grandes aberturas, equivalentes a pelo menos 

40% da área de piso do ambiente. Além disso, as paredes e coberturas devem ser leves e 

refletoras e as aberturas devem ser sombreadas. 

Figura 9 - Mapa do território brasileiro, indicando regiões de clima quente e úmido. 
Fonte: adaptado de ABNT (2005). 

Bittencourt (1993) destaca a importância da ventilação natural para o resfriamento 

fisiológico, que promove a evaporação da umidade presente na pele humana e as trocas de 

calor por convecção, ao entrar em contato com o corpo humano. Esse resfriamento é 

fundamental nos climas quentes e úmidos, pois a principal causa do desconforto em tais 

regiões é a umidade presente na pele, afirma Givoni (apud BITTENCOURT, 1993). 

Analisando a carta bioclimática de Natal observa-se a grande concentração de 

horas em que a ventilação natural é necessária para promoção do conforto térmico (Figura 

10). De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2004), uma arquitetura com boas condições de 

ventilação natural pode promover o conforto térmico para 83,5% das horas do ano. 
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Figura 10 - Carta com estratégias bioclimáticas para Natal. 
Fonte: Analysis Bio (2003). 

2.1.5 Ventilação natural e eficiência energética 

A eficiência energética pode ser atingida por vários meios, tais como o 

desenvolvimento de novos equipamentos de baixo consumo, a educação do consumidor, e 

também o planejamento adequado de novas edificações, onde se inclui a maximização do 

aproveitamento dos recursos naturais, como a ventilação natural, contribuindo para o uso 

racional da energia.

A situação energética de países em desenvolvimento é considerada crítica, já que 

a demanda é crescente e os esforços para a geração de energia não acompanham esse 

crescimento (BASTIDE et al, 2006). No Brasil, houve uma redução dos investimentos no 

setor energético nas últimas décadas, passando de 24% do total investido no país, em 1984, 

para 8% na década de 1990 (SIGNOR, 1999). 

Os edifícios são responsáveis por uma grande parcela do consumo energético 

mundial segundo Balcomb (apud PEDRINI, 2003), chegando a representar de 30% a 40% de 

toda a energia utilizada no mundo. Em termos de evolução, o consumo mundial duplicou nos 

últimos 18 anos e estima-se um aumento de 25% até o ano de 2030, se os patamares de 

crescimento se mantiverem, de acordo com Gartner e Haves (apud PEDRINI, 2003).  
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Pedrini (2003) destaca a importância da arquitetura no consumo final da 

edificação, principalmente para edifícios comerciais, que têm na sua envoltória um papel 

determinante para a redução da necessidade de iluminação e resfriamento artificiais. O 

potencial de diminuição do consumo de energia em edificações comerciais está diretamente 

ligado aos sistemas de iluminação artificial e ar-condicionado, tanto para prédios novos como 

os em reformas. De acordo com Geller (apud LAMBERTS; DUTRA; FERREIA, 2004) o 

consumo com ar-condicionado na cidade de São Paulo representa em média 20% da energia 

consumida em edificações, sendo que em edifícios comerciais esse valor chega a 48%. 

O PROCEL6 (apud PEDRINI, 1997) indicou um potencial de redução de 30% do 

total de energia consumida em edificações, sendo esse percentual aumentado para 50% no 

caso de novos projetos. Kearney (apud PEDRINI, 2003) afirma que com pequenas alterações 

no projeto pode-se chegar a reduções de até 20% no consumo final de energia. Já Rivard 

(apud PEDRINI, 2003) atesta que 50% das deficiências relacionadas ao mau desempenho 

energético de edifícios comerciais são resultantes de sua envoltória. 

Dentro dessa perspectiva, a falta de normas específicas à eficiência energética em 

edificações no Brasil se torna uma barreira ao crescimento de uma postura conservacionista. 

O Brasil ainda figura entre os poucos países do mundo que não possuem legislação específica 

à racionalização da energia nos edifícios (LAMBERTS; DUTRA; FERREIRA, 2004). 

Dessa forma, as iniciativas tomadas por parte dos projetistas, com vistas à redução 

do consumo energético das edificações, se baseiam na maioria das vezes em práticas 

empíricas, já que se torna difícil quantificar o ganho de energia obtido em determinada 

medida adotada no projeto arquitetônico (SIGNOR, 1999). Dentre as medidas de eficiência 

energética buscadas pelo PROCEL está a regulamentação do setor da construção civil com a 

adoção de normas para edificações mais eficientes (MATOZZO, 2004). 

Pedrini (2003) cita a experiência da Austrália na adoção de recomendações de 

projeto para edificações eficientes. Órgãos locais desenvolvem guias com diretrizes para a 

construção e reforma de edificações voltadas para o baixo consumo de energia, bem como 

recomendações de manutenção dos edifícios para o mesmo propósito. Em um desses guias é 

colocado que um edifício projetado para o baixo consumo poderá ter 50% a menos de gastos 

energéticos do que um edifício convencional. Dentre as diretrizes voltadas para novos prédios 

6 PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Mais importante órgão 

nacional de implementação energética, que coordena pesquisas e programas em todo o Brasil (SIGNOR, 1999). 
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ou reformas podem ser destacadas as seguintes: a presença de um profissional especializado 

em energia deve ser incorporada à equipe responsável pelo projeto; estabelecimento de metas 

de consumo e definição dos critérios de projeto para alcançá-las; avaliação do consumo 

energético e dos custos de cada decisão tomada no projeto; além da promoção de estratégias 

de manutenção, entre outras. 

Independente do grau de desenvolvimento de cada país, o arquiteto desempenha 

um papel fundamental na obtenção da eficiência energética das edificações, já que é através 

de um projeto pensado desde seus primeiros esboços em promover soluções de baixo impacto 

energético, que os melhores resultados são atingidos. As fases preliminares de concepção do 

projeto devem merecer especial atenção, pois é nelas em que o arquiteto toma decisões que 

influenciarão intensamente o desempenho energético da edificação (PEDRINI, 2003). 

2.1.6 Ventilação híbrida 

Nos últimos anos, sobretudo em países desenvolvidos, houve um crescimento dos 

estudos sobre ventilação em edifícios, baseados em uma nova concepção de aproveitamento 

desse recurso natural, onde são empregadas as técnicas da ventilação mecânica associadas à 

ventilação passiva. Essa forma de resfriamento foi denominada de ventilação híbrida e busca 

a integração dos sistemas natural e artificial, que operados de forma eficiente, promovem o 

conforto térmico e a redução do consumo energético das edificações. 

Emmerich e Crum (2005) destacam que, apesar de não haver consenso na 

literatura atual, a maioria dos autores considera como híbrido o sistema operado de maneira 

automática na mudança da ventilação mecânica para a natural. A ventilação híbrida é um 

sistema que pode ser operado de acordo com as condições climáticas do momento. Sempre 

que as condições climáticas forem favoráveis, sensores desativam a ventilação mecânica, 

acionando as aberturas para a ventilação natural, tornando o sistema muito mais eficiente do 

ponto de vista da qualidade do ar e, principalmente do consumo energético (HEISELBERG, 

2001).

O uso da ventilação híbrida começou a ser implementado em países desenvolvidos 

da Europa na última década do século 20, impulsionado pelas preocupações com a qualidade 

do ar no interior de edificações de uso público, como escolas, que, devido ao clima rigoroso 

de tais regiões, fazem uso freqüentemente de sistemas mecânicos de ventilação. A adoção da 
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ventilação híbrida nestes locais passou a ser tomada como uma solução para o uso racional 

dos meios mecânicos, além de promover a melhoria da qualidade do ar interior, através de sua 

renovação por meio da ventilação natural, quando o clima assim permitir.  

Gids (2001) cita o exemplo do edifício The Commerz Bank, em Frankfurt, 

projetado pelo arquiteto Norman Foster. É um dos edifícios mais altos da Europa, com uma 

área de aproximadamente 70.000 m², sendo utilizado por cerca de 25.000 pessoas diariamente 

trabalhando em escritórios. Desde as fases iniciais do projeto, em 1991, o arquiteto planejava 

utilizar a ventilação natural, oferecendo a possibilidade de controle do clima interno pelos 

usuários. No caso de condições climáticas favoráveis à ventilação natural, o sistema mecânico 

é desligado automaticamente. O inverso acontece em condições adversas de frio ou calor. 

Segundo Gids (2001) esse pode não ser considerado um caso de ótima eficiência do sistema 

híbrido, porém, é um bom exemplo da tentativa de minimizar os custos energéticos e dar aos 

usuários o máximo de controle climático do seu ambiente (Foto 1). 

Foto 1 - Vista do The Commerz Bank Frankfourt, projetado por Norman Foster. 
Fonte: adaptado de Noble (2006). 
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Em 1998, a Agência Internacional de Energia (IEA) deu início ao projeto “Anexo 

35”, envolvendo 15 países7 com o objetivo de promover a implementação de sistemas 

híbridos de ventilação, voltados para a eficiência energética e a qualidade do ar em edifícios 

de escritórios e educacionais (HEISELBERG et al, 2001). Entre edifícios novos e que foram 

reformados para usar o sistema híbrido, foram incluídas 22 unidades em 10 países 

participantes, que tiveram seus desempenhos acompanhados. O interesse principal era 

desenvolver uma filosofia de projeto para garantir os melhores resultados e identificar os 

desafios à implantação do sistema em larga escala. 

Depois de realizadas as primeiras avaliações dos edifícios envolvidas na pesquisa, 

foi possível constatar benefícios em alguns casos relativos a índices de qualidade do ar, 

melhorias de conforto térmico e economia de energia. Em geral, a pesquisa serviu para traçar 

o estado da arte da ventilação híbrida identificando suas potencialidades e as limitações deste 

sistema que ainda está em fase de aprimoramento. 

Segundo Gids (2001) o sistema estará devidamente desenvolvido num período de 

dez anos, uma vez que as experiências e o conhecimento científico da ventilação híbrida ainda 

são muito limitados, devido à complexidade de parâmetros envolvidos. Entre as barreiras a 

serem vencidas pode-se destacar algumas apontadas em outras pesquisas semelhantes e 

relatadas por Heiselberg (2001), tais como: incertezas quanto à concepção dos projetos e 

integração dos sistemas; falta de normas adaptadas aos projetos e ao controle das soluções 

adotadas; e por último, a desconfiança por parte dos usuários quanto à eficiência e à 

segurança do sistema. 

2.2 FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Os primeiros programas de simulação computacional surgiram nos anos 1970, em 

meio à crise de energia, motivados pela necessidade de se testar alternativas para construções 

com menor impacto energético. A evolução da informática nas décadas seguintes possibilitou 

o aprimoramento de programas voltados para o auxílio à concepção de projetos, oferecendo 

7 Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Itália, Japão, Noruega, Reino Unido e Suécia. 
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meios de se mensurar o ganho energético, através de análises de elementos como a geometria 

do edifício, sistemas de iluminação e ventilação adotados, além da rotina de utilização da 

edificação (MENDES; LAMBERTS; CUNHA NETO, 2001). 

Dentre os programas envolvidos com a simulação computacional aplicada a 

edificações, destacam-se os programas de simulação energética e os programas de simulação 

do escoamento de fluidos, os chamados CFD.  

2.2.1 Programas de simulação térmica e energética 

Os programas de simulação energética calculam as complexas inter-relações entre 

a edificação, o ambiente externo e seus sistemas prediais. São capazes de predizer o 

desempenho da envoltória, dos sistemas de condicionamento artificial, cargas de resfriamento 

e aquecimento, e o consumo energético. São algoritmos que modelam os balanços de energia 

e transferência de calor entre as superfícies da edificação (ZHAI; CHEN, 2001). 

Normalmente os programas de simulação energética trabalham com três grupos de 

variáveis principais que reúnem uma série de parâmetros que influenciam o desempenho 

térmico da edificação: variáveis climáticas (condições do clima local como temperatura, 

radiação, velocidade dos ventos etc.); variáveis de projeto (layout interno, geometria, 

propriedades termo-físicas da construção etc.) e variáveis de uso e ocupação (rotinas, cargas 

térmicas internas, uso de equipamentos etc.) (OLIVEIRA, 2006). 

Devido à complexidade dos parâmetros envolvidos em um estudo de viabilidade 

de medidas redutoras do consumo energético de uma edificação, Pedrini (1997) destaca que a 

utilização de programas de simulação energética é a maneira mais econômica e rápida de se 

chegar à quantificação dos benefícios que essas medidas vão gerar. 

Existem diversos programas de simulação energética utilizados em centros de 

pesquisa por todo o mundo, inclusive no Brasil, como o ESP-r, ENERGYPLUS, TRNSYS e 

DOE. Este último passou a ser aplicado com maior freqüência desde os anos 1990, por grupos 

de pesquisadores brasileiros, principalmente em Universidades da região Sul do país 

(MENDES; LAMBERTS; CUNHA NETO, 2001).

O programa DOE foi inicialmente desenvolvido por um consórcio de laboratórios 

americanos no final da década de 1970. Com o fim desse consórcio, o Departamento de 

Energia norte-americano assumiu o projeto e lançou o DOE-1, em 1978, a primeira versão do 
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programa. Desde então, grupos de pesquisadores liderados pelo Lawrence Berkley National 

Laboratory, passaram a ser responsáveis pelas revisões e atualizações do programa 

(PEDRINI, 1997).

Desde 1994, quando se encontrava na versão 2.1, o programa ganhou uma 

interface gráfica e passou a ser incluído em um novo pacote organizado pela Architectural 

Energy Corporation denominado VisualDOE, que lançou sua última versão (4.0) em 2004 

(Figura 11). 

Figura 11 - Interface gráfica do programa VisualDOE 4.0. 
Fonte: VisualDOE (2004) 

O VisualDOE 4.0, que atualmente conta com uma atualização (4.1), é um pacote 

que incorpora a versão DOE2.1E, incluindo ferramentas de análise de sistemas de iluminação 

e ventilação, aquecimento de água e envoltória da edificação. Além disso, realiza uma gama 

de simulações que incluem demandas de energia elétrica, consumo de gás e custos de 

implementação destes sistemas, com resultados horários sendo disponibilizados para facilitar 

as análises (VISUALDOE, 2004).

2.2.2 Códigos de CFD 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) é a ciência que, através de códigos 

computacionais, gera predições quantitativas de fluxos, baseados nas leis de conservação de 

massa, momento e energia. Essas predições ocorrem em função de condições predefinidas do 
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fluxo, gerando valores de suas variáveis como pressão, velocidades e temperatura, dentro de 

um campo, ou domínio, em regimes estacionários ou transientes (KUNDU; COHEN; HU 

2002).

Segundo Versteeg e Malalasekera (1995) a solução de problemas envolvendo 

dinâmica dos fluidos requer do usuário não só a habilidade de configurar a ferramenta, mas 

também a compreensão dos complexos fenômenos físicos e químicos envolvidos, além de um 

bom entendimento das soluções numéricas. A modelagem das simulações envolve decisões 

que devem ser tomadas em função do nível de complexidade e resultados esperados para cada 

estudo.

Outros autores (MALISKA, 2001; AUGENBROE, 2001) também afirmam que os 

programas de CFD exigem conhecimentos específicos do usuário, sendo necessário 

desenvolver novas interfaces voltadas ao uso por um número maior de profissionais, inclusive 

arquitetos, para que a simulação em CFD seja cada vez mais empregada como ferramenta de 

apoio ao projeto. 

Gaspar, Barroca e Pitarma (2003) citam que a maioria dos códigos de CFD foi 

escrita para uso geral, podendo ser aplicados em várias situações envolvendo o escoamento de 

fluidos, por isso tornando-se de difícil utilização. No entanto, os mesmos autores enfatizam 

que a nova geração de pacotes CFD já incorpora muitos recursos que o tornam mais 

amigáveis em termos de modelagem matemática, apresentação de resultados etc. 

Anderson (1995) aponta a Dinâmica dos Fluidos Computacional como uma 

terceira abordagem complementar às duas desenvolvidas anteriormente: a teoria e o 

experimento. A sua larga utilização nas últimas décadas como ferramenta de pesquisa e de 

auxílio ao projeto se deve às vantagens oferecidas quando comparada aos estudos 

experimentais e teóricos envolvendo a dinâmica de fluidos. Kundu, Cohen e Hu (2002) 

apontam algumas dessas vantagens: 

Baixo custo de aquisição e operação, já que as tecnologias computacionais vêm 

se tornando cada vez mais acessíveis ao longo dos anos. 

Oferecem informações detalhadas sobre o fluxo estudado, com fácil acesso aos 

dados de saída. 

Permitem a rápida mudança de parâmetros, otimizando a análise do 

escoamento. 

Podem simular fluxos com detalhamento realístico da geometria em estudo. 
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Permitem o estudo de fenômenos de risco, como explosões e vazamentos de 

fluidos radioativos. 

Apesar disso, a Dinâmica dos Fluidos Computacional não substitui a teoria e o 

experimento, pois sempre haverá a necessidade dessas duas abordagens, na medida em que os 

resultados de cada uma delas ajudam na interpretação das demais. Somente a comparação 

com o experimento pode oferecer uma referência do nível de exatidão alcançado pela 

simulação. (ANDERSON, 1995; VERSTEEG; MALALASEKERA, 1995). 

O surgimento dos programas de CFD é atribuído à indústria aeroespacial nas 

décadas de 1960 e 1970. Hoje em dia são utilizados em diversas áreas, como as indústrias 

automobilística, naval e de manufaturados, astrofísica, metereologia, oceanografia etc. A 

engenharia e arquitetura são campos mais recentes de aplicação dessas ferramentas que 

tiveram sua evolução diretamente ligada ao desenvolvimento da informática (ANDERSON, 

1995; BLAZEK, 2001). 

As simulações em CFD voltadas para o ambiente construído podem ser divididas 

em estudos externos e internos. Nos estudos de fluxos internos as maiores aplicações são 

voltadas para análises de qualidade do ar, ventilação artificial, sistemas de exaustão, riscos de 

incêndio, bem como predição da ventilação natural (GASPAR; BARROCA; PITARMA,

2003).

As pesquisas com CFD no Laboratório de Conforto Ambiental (LabCon-UFRN) 

começaram em 1998, com a aquisição do programa PHOENICS (Parabolic Hyperbolic or 

Elliptic Numerical Integration Code Series). As pesquisas se concentraram no comportamento 

do vento na escala urbana, cujos resultados foram voltados para recomendações de revisão de 

planos diretores e códigos de obras locais (COSTA, 2001; MARQUES, 2003). Com a 

reestruturação do LabCon em 2004, através de recursos oriundos da Eletrobrás, o programa e 

os recursos computacionais foram atualizados. 

Os programas de CFD possuem interface gráfica que facilita a avaliação dos 

resultados e normalmente são estruturados em três módulos: o pré-processador, o módulo 

processador e o pós-processador. No pré-processador o usuário pode definir as características 

geométricas do domínio, a malha com suas sub-regiões, as propriedades do fluido, as 

condições de contorno etc. O módulo processador é responsável pelo cálculo do escoamento, 

que na maioria dos pacotes é feito pelo método dos elementos finitos. O pós-processador 

oferece a visualização dos resultados do escoamento, com saídas gráficas e alfanuméricas 

(VERSTEEG; MALALASEKERA, 1995). 
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O programa PHOENICS, que se encontra na versão 3.6.0, é um programa para 

ambiente Windows. Sua interface valoriza principalmente a modelagem geométrica e a 

visualização dos resultados. Recomenda-se, no entanto, que o usuário tenha bom 

conhecimento de dinâmica dos fluidos e também de linguagem FORTRAN para que todos os 

seus recursos sejam explorados e para que os resultados sejam confiáveis. O PHOENICS é 

um pacote de CFD para uso geral em diversas aplicações, que simula escoamentos de fluidos, 

reações químicas e físicas, além de tensões em sólidos imersos (LUDWIG, 2004). Como a 

maioria dos programas de CFD, trata as simulações em três fases, nas quais existem 

submódulos que trabalham de forma independente (Figura 12):

1) O pré-processador possui dois módulos diferentes: o VR Editor, módulo de 

realidade virtual e o Satellite, em modo de texto; 

2) O processador é constituído pelo módulo EARTH; 

3) O pós-processador é composto por três módulos: o PHOTON, um programa de 

saída gráfica escrito em linguagem FORTRAN, o VR Viewer, que permite visualizar o 

escoamento, e o Autoplot, que produz saídas em forma de gráficos. 

Figura 12 - Esquema de utilização dos módulos disponíveis no PHOENICS. 
Fonte: adaptado de Spalding (2004)  

Esses módulos trabalham com arquivos de formatos diferentes, que possuem 

funções específicas e fazem a comunicação entre eles dentro do programa. São eles: 

1)  Q1, arquivo de entrada de dados manipulado pelo usuário com as 

configurações do caso; 
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2) EARDAT, arquivo em formato ASCII que transporta para o módulo EARTH as 

configurações do usuário informadas no arquivo Q1; 

3)  PHI, arquivo gerado pelo EARTH em formato que permite a leitura pelos três 

módulos pós-processadores; 

4) RESULT, também em formato ASCII, expressa os resultados de forma tabular 

(SPALDING, 2004). 

2.2.3 Integração entre ferramentas térmica e de CFD 

Duas abordagens são identificadas na literatura a respeito da integração de 

ferramentas de simulação computacional. Na primeira, conhecida como integração interna, 

um só programa contém vários módulos de simulação onde são calculadas as variáveis 

envolvidas na edificação, como análise térmica, de ventilação, qualidade do ar, cargas 

elétricas, iluminação etc. A outra opção, denominada integração externa, é aquela na qual dois 

ou mais programas trabalham fornecendo dados que alimentam as simulações feitas 

separadamente em cada um deles. Nesta abordagem está incluída a associação de programas 

de simulação energética com os pacotes de CFD (DJUNAEDY, 2005). 

O uso integrado de programas de simulação energética e de CFD é apontado como 

alternativa para uma avaliação mais abrangente da performance da edificação, uma vez que as 

duas ferramentas fornecem informações complementares, levando a resultados mais precisos 

das análises. Enquanto os primeiros geram informações sobre o desempenho da envoltória, 

sistemas de ventilação artificiais, cargas de ventilação necessárias e o consumo de energia 

gerado, entre outros, os programas de CFD podem fornecer dados de conforto térmico, 

qualidade do ar, distribuição de velocidades, temperaturas, umidade do ar etc. (ZHAI; CHEN, 

2001).

Além disso, as duas ferramentas possuem limitações que podem ser 

complementadas pelas simulações feitas em cada programa. Djunaedy (2005) cita como 

exemplo que os programas de simulação energética podem fornecer com maior precisão 

dados de temperatura superficial das paredes para as simulações em CFD, enquanto estes 

conseguem calcular com mais precisão o coeficiente de transferência de calor por convecção 
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nessas superfícies, havendo assim, um intercâmbio de condições de contorno entre os 

programas. 

Alguns autores (ZHAI; CHEN, 2001; DJUNAEDY, 2005) apresentam os diversos 

níveis de integração existentes entre os programas de simulação, geralmente variando da mais 

simples, onde uma ferramenta fornece dados para a seguinte, até o nível onde há uma 

seqüência de troca de informações alimentando as simulações. Haves, Graça e Linden (2003) 

fizeram uso de uma integração básica onde o programa EnergyPlus foi usado para avaliar 

diferentes estratégias para o resfriamento interno de um edifício comercial, apontando para a 

ventilação natural como melhor opção. Simulações em CFD foram feitas para o estudo do 

escoamento e da distribuição de temperaturas nos espaços ocupados, com diferentes 

combinações de aberturas e condições de contorno, permitindo a avaliação do melhor desenho 

da fachada. 
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3 METODOLOGIA

A metodologia parte de uma proposta de abordagens combinadas para avaliar o 

desempenho da ventilação natural e seu impacto no conforto térmico em um determinado tipo 

de edificação. Sua formulação é resultado da revisão bibliográfica, da avaliação dos recursos 

computacionais disponíveis e da discussão com os colaboradores dessa pesquisa (Figura 13). 

A proposta se inicia com a seleção de uma tipologia arquitetônica, que representa 

as edificações construídas com o sistema pré-moldado.  Após a caracterização do caso padrão 

e da simulação do seu desempenho é possível criar variações que representam alternativas 

projetuais simplificadas. 

Figura 13. Fluxograma da Metodologia proposta para a pesquisa. 

As simulações são divididas em duas abordagens distintas: de CFD e de 

desempenho térmico anual. A primeira, mais complexa, é o principal foco da pesquisa, pois 

está voltada para a avaliação do desempenho da ventilação natural para renovação do ar 

interno e definição dos campos de velocidade a partir de variações arquitetônicas. A segunda 

etapa é mais simplificada e visa identificar as temperaturas do ar interno da edificação. 

Através da combinação dos campos de velocidade e das taxas de renovação do ar com as 

temperaturas, é possível estimar o conforto térmico dos usuários. Trata-se de um nível básico 
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de integração, onde uma ferramenta de CFD alimenta as simulações em programa de análise 

térmica e energética, a exemplo do estudo de Haves, Graça e Linden (2003). 

A combinação das ferramentas tem dois propósitos. O primeiro é a identificação 

do impacto da geometria sobre a renovação de ar (calculada no CFD), que por sua vez 

influencia as temperaturas do ar internas (desempenho térmico anual). O segundo propósito é 

a identificação dos benefícios da ventilação no aumento da temperatura limite de conforto 

térmico, devido ao aumento da perda de calor por convecção superficical.  

A simulação do desempenho térmico é realizada por um programa que calcula os 

fluxos de calor e as variações de temperatura ao longo das 8.760 horas do ano, a partir da 

caracterização das propriedades termofísicas dos materiais, das formas da edificação e do tipo 

de uso. O objetivo da simulação é a identificação do comportamento das temperaturas do ar 

internas. Portanto, o modelo deve enfatizar os fenômenos de transferência de calor. A 

ferramenta escolhida é o programa VisualDOE 4.1 (ARCHITECTURAL ENERGY 

CORPORATION, 2005), que tem como algoritmo de cálculo o DOE2.1E (SIMULATION 

RESEARCH GROUP, 2000). A principal deficiência do programa é a maneira pela qual a 

ventilação natural é tratada nos cálculos. Assim como outros programas da década passada, a 

ventilação natural é declarada pelo usuário e não é sensível à interação do vento com a 

edificação. Para atenuar a limitação, os modelos são caracterizados, sobretudo pelas taxas de 

renovação declaradas, que podem ser identificadas nas simulações em CFD. 

A simulação em CFD parte de um modelo simplificado que enfatiza a geometria 

da envoltória e simula seu impacto na renovação de ar e nos campos de velocidade de ar 

interna para situações específicas de condições de contorno. Como as simulações em CFD 

demandam muito tempo para simular apenas um caso muito particular, o método proposto 

buscou otimizar os recursos disponíveis, obtendo o melhor de cada abordagem. 

3.1 OBJETO DE ESTUDO 

A escolha dos edifícios tipo galpão como objeto de estudo deveu-se à sua 

recorrente utilização na região de estudo, a cidade do Natal/RN. Esses edifícios possuem um 

sistema construtivo criado originalmente para o uso industrial, mas, que passou a ser adotado 

de forma crescente também pelos usos comercial e institucional. O sistema se caracteriza por 

pilares e vigas de concreto, pré-moldados, com cobertura em duas águas de telhas de 
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fibrocimento (Foto 2). Sua larga utilização está associada ao seu baixo custo, uma vez que é 

possível construir com maior rapidez e a menores preços, quando comparado ao sistema 

convencional de vigas e pilares moldados in loco.

Foto 2 - Uso do sistema pré-moldado tipo galpão para fins comerciais na cidade do Natal.  

Os galpões pré-moldados que se proliferam pela cidade do Natal pouco se 

relacionam com o atual nível de desenvolvimento da construção industrializada, uma vez que 

fazem uso da mesma tecnologia adotada há mais de três décadas, onde, com pequenas 

exceções, não se observa nenhuma inovação nos processos de fabricação e montagem das 

peças. Na prática, há apenas a utilização de um “esqueleto” estrutural, que acaba sendo 

complementado com a utilização das técnicas tradicionais da construção civil empregadas na 

região. Como se trata de um sistema criado para o uso industrial, nota-se claramente a 

incompatibilidade dos componentes às exigências de programas arquitetônicos mais 

complexos, ocasionando uma rigidez nos projetos que pode levar, inclusive, à inadequação 

dos edifícios ao clima local. 

3.1.1 Delimitação do universo de estudo 

Procurou-se delimitar um universo de estudo que contivesse exemplos 

representativos da tipologia dos galpões pré-moldados dentro do tecido urbano de Natal. A 

escolha do campus central da UFRN foi estabelecida baseada nos seguintes aspectos: 
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O número de edifícios que empregam a tipologia dentro do campus (20 no 

total) é suficiente para estabelecer um universo de estudo, viabilizando a execução da 

pesquisa;

Esses edifícios são semelhantes aos casos observados no restante da cidade, 

tanto em relação aos seus componentes construtivos, quanto ao uso dado a eles; 

Os galpões localizados no campus ainda preservam a característica de uso da 

ventilação natural na maioria dos casos; 

O campus central passa por um visível aumento de sua estrutura física, com a 

construção de diversos novos edifícios, incluindo galpões pré-moldados, onde se observa uma 

carência de estudos sobre a sua adequação ao clima local. 

O início da construção do campus central da UFRN, data dos primeiros anos da 

década de 1970, com sua instalação ocorrida em 1975. O projeto arquitetônico e urbanístico 

original é de autoria do escritório paraense Alcyr Meira Arquitetura e Urbanismo, que não foi 

executado integralmente, já que no decorrer dos anos houve sucessivas adaptações que 

levaram à descaracterização da proposta inicial (NOBRE, 2005). Os resultados dessas várias 

alterações tornam-se evidentes para quem circula diariamente no campus, onde se destacam a 

deficiência do sistema viário, a falta de integração entre os setores, a desvalorização do sítio e 

também a ausência de unidade arquitetônica das edificações construídas nos últimos anos em 

relação às remanescentes do projeto original. 

Lima (2003) destacou a inclusão dos edifícios galpões no cenário do campus 

como exemplo do “empobrecimento” da arquitetura praticada nele, nos últimos anos, 

salientando a adoção de “soluções formais repetitivas”, onde “as formas externas ficam 

subordinadas ao esquema estrutural”. Uma análise mais profunda, contudo, aponta para o fato 

de que os galpões pré-fabricados já fazem parte do conjunto arquitetônico do campus 

universitário desde a primeira década de sua fundação, mas com uma diferença essencial no 

uso dado a eles. Antigamente, os galpões eram adotados exclusivamente para edifícios de 

serviços, como oficinas, depósitos e almoxarifados (Foto 3). 
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Foto 3 - Galpão construído na década de 1970, no campus da UFRN, para uso de depósito.  

Nos últimos anos, observa-se que a freqüência com que os galpões passaram a ser 

construídos no campus central da UFRN aumentou, devido à sua utilização para diversos 

usos, incluindo-se a construção de prédios com funções administrativas, de laboratórios e até 

de salas de aulas (Foto 4). Da mesma forma que no restante da cidade, o baixo custo desse 

sistema construtivo fez com que a sua utilização fosse disseminada como alternativa viável 

para novas construções, independente do uso final dado aos edifícios. 

Foto 4 - Galpão com uso administrativo na UFRN, construído no ano de 2003. 
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3.1.2 Escolha das edificações características 

Como ponto de partida para a definição de um modelo típico dos edifícios 

construídos com estrutura pré-moldada, dentro do campus central da UFRN, realizou-se um 

levantamento de todas as edificações caracterizadas pelo emprego do sistema. A identificação 

dos casos foi facilitada pela predominante ausência de elementos arquitetônicos que 

disfarçassem o aspecto de galpão industrial característico à tipologia. Foram utilizadas 

informações obtidas in loco, por meio de levantamento fotográfico e medições, como também 

através de plantas digitalizadas das edificações, fornecidas pela Superintendência de Infra-

estrutura da UFRN. O universo de estudo ficou limitado a 20 edificações (Foto 5 a Foto 24). 

Foto 5 - Oficinas da garagem central. Foto 6 - Depósito de gás da DMP8.

Foto 7 - Almoxarifado da SIN9. Foto 8 - Divisão de Patrimônio da DMP. 

Foto 9 - Depósito de Materiais da DMP. Foto 10 - Editora Universitária. 

8 DMP - Divisão de Materiais e Patrimônio. 
9 SIN - Superintendência de Infra-estrutura. 
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Foto 11 - Edifício do Canteiro de Obras. Foto 12 - Quadra poliesportiva do DEF10.

Foto 13 - Refeitório do NUPLAM11. Foto 14 - Depósito de embalagens do 
NUPLAM.

Foto 15 - Almoxarifado central do 
NUPLAM.

Foto 16 - Depósito de inflamáveis do NUPLAM. 

Foto 17 - Oficinas do DFTE12. Foto 18 - LARHISA13.

10 DEF - Departamento de Educação Física. 
11 NUPLAM - Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos. 
12 DFTE - Departamento de Física Teórica e Experimental. 
13 LARHISA - Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento. 
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Foto 19 - Oficina do CCET14. Foto 20 - Laboratório 01 de Eng. Têxtil. 

Foto 21 - Laboratório 02 de Eng. Têxtil. Foto 22 - Laboratório de Química. 

Foto 23 - Laboratório de Eng. Química. 
Foto 24 - NUPEG15

A etapa seguinte foi analisar as características construtivas de todos os edifícios 

para se chegar a um modelo típico. Por se tratar de um sistema modular, onde há uma 

repetição dos elementos arquitetônicos, foi possível estabelecer uma relação de variáveis a 

serem reproduzidas nas análises. Foram consideradas apenas as características mais 

importantes para as análises computacionais, eliminando-se aquelas que pudessem dificultar a 

modelagem dos casos. Foram dispensadas características como: layout interno, tipologia e 

materiais das esquadrias, materiais de revestimento interno, entre outros. Dessa forma, foi 

possível reduzir o número de variáveis, que foram divididas em duas categorias, denominadas 

de qualitativas e quantitativas. 

Para as características qualitativas foram destacados os seguintes elementos: 

Tipo de vedação: tijolos cerâmicos ou de concreto, vazados ou maciços; 

14 CCET - Centro de Ciências Exatas e da Terra. 
15 NUPEG - Núcleo de Ensino e Pesquisas em Petróleo e Gás. 
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Revestimento externo: pintura, revestimento cerâmico ou texturizado na 

fachada;

Cor predominante do revestimento; 

Tipo de telhas empregadas na cobertura; 

Existência de forro e o material utilizado; 

Tipos e disposição de aberturas nas fachadas longitudinais16;

Tipos de elementos vazados, quanto à sua geometria, de acordo com uma pré-

seleção dos tipos encontrados no levantamento. 

Nas variáveis quantitativas foram considerados: 

Orientação do eixo longitudinal do edifício; 

Vão entre pilares; 

Altura dos pilares; 

Número de módulos que compõem o galpão; 

Extensão dos beirais; 

Dimensões das aberturas. 

Como a amostragem de edifícios foi pequena para se obter estatisticamente um 

modelo existente representativo de todos os demais, foi adotada uma simplificação de escolha 

baseada nas características mais freqüentes encontradas nos levantamentos. Para as variáveis 

qualitativas adotou-se o parâmetro do modo, que aponta o valor mais repetido, que ocorre 

com maior freqüência. Para as variáveis quantitativas, foi usada a mediana, ou seja, a medida 

central, que separa os valores inferiores dos superiores. Essa simplificação garantiu a 

formulação de um modelo, que apesar de não existir no universo de pesquisa, reuniu as 

características mais comuns a todos eles. 

16 As fachadas de menor dimensão foram descartadas para simplificar a modelagem das 

simulações. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO 

3.2.1 Condições de contorno para CFD 

A condição de contorno procurou representar condições reais baseadas em dados 

de velocidade e de orientação do vento que ocorrem com maior freqüência na área de estudo. 

Para isso, procurou-se coletá-los no próprio campus central da UFRN, que dispõe de quatro 

fontes de coleta. No entanto, depois de repetidos contatos e análise dos dados, nenhuma pôde 

contribuir para a pesquisa por diversos motivos: 

1) A estação da UFRN (Foto 25) só disponibilizou registros digitais de 2005 e 

apenas a cada seis horas. 

2) A análise dos registros da Plataforma de Coleta de Dados (PCD) do INPE 

(Foto 26) evidenciou que faltam mais de 30% dos registros a cada ano, desde sua operação.  

3) No caso da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Foto 27, 

os dados são apenas disponibilizados na sua matriz em Brasília. Tentaram-se contatos com o 

responsável pela estação de Natal, mas sem sucesso.  

4) Os registros da estação eólica localizada no campus (Foto 28) também não 

foram disponibilizados por necessidade de sigilo dos dados, segundo seu coordenador.  

Foto 25 - Estação do 
campus UFRN.  

Foto 26 - Estação 
do INPE. 

Foto 27 - Estação 
do INMET. 

Foto 28 - Estação do 
projeto Petrobrás. 
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Os dados climáticos disponíveis para a pesquisa foram obtidos através do 

website17 do Departamento de Energia norte-americano, que oferece os registros de centenas 

de estações climatológicas nos cinco continentes, incluindo a estação do aeroporto 

internacional Augusto Severo, localizado na grande Natal, distante aproximadamente nove 

quilômetros do campus central da UFRN (Figura 31). 

Foto 29 - Localização do aeroporto em relação ao campus UFRN. 
Fonte: adaptado de Google Earth, 2006. 

O período de medição ocorreu entre os dias 12/08/2002 e 12/08/2005, 

compreendendo um total de 36 meses contínuos. Para identificar os valores de velocidade e 

direção dos ventos mais freqüentes, foi utilizada a análise da rosa dos ventos através do 

programa WRPLOT View 4.8.5.

Para aumentar a fidelidade das condições de contorno, optou-se por restringir os 

dados climáticos aos horários de ocupação das edificações estudadas, ou seja, o horário 

comercial das 08:00h às 18:00h, normalmente utilizado em todo o país. O número total de 

horas analisadas foi de 8.985. 

Esses dados foram tabulados no WRPLOT View utilizando-se a estratificação 

máxima permitida pelo programa, que é de 36 faixas de direções, associadas a nove intervalos 

de valores da velocidade a partir de 1 m/s. Observa-se na rosa dos ventos (Gráfico 2) uma 

predominância das direções compreendidas entre os ângulos de 120° e 150°, próximos à 

direção Sudeste. A distribuição das velocidades em cada orientação foi uniforme. 

17 www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/vfm/weatherdata/weather_request_search.cfm 
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Gráfico 2 - Rosa dos ventos para o horário comercial, no período de 12/08/2002 a 12/08/2005. 
Fonte: adaptado de WRPLOT View, 2004. 

No gráfico de distribuição das freqüências (Gráfico 3), nota-se uma maior 

ocorrência das velocidades compreendidas entre 5 e 6 m/s (15%), similar à média geral de 

todas as velocidades ocorridas, que foi de 5,45 m/s. Entretanto, esses valores se referem a 

todos os ângulos de incidência encontrados, não estando associados a uma direção 

predominante.  

Gráfico 3 - Gráfico das freqüências de velocidades ocorridas no período analisado. 
Fonte: adaptado de WRPLOT View, 2004. 
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Constatou-se que os valores das velocidades e dos ângulos de incidência dos 

ventos mais freqüentes não correspondem a um valor representativo da maioria das situações 

encontradas durante todo o período analisado. Se, por exemplo, fossem tomados os valores de 

5,5 m/s (equivalente à média aritmética entre 5 e 6 m/s) e o ângulo de 120º (de maior 

ocorrência), estaria se adotando uma situação encontrada em apenas 2,9% das horas, 

conforme Tabela 1. Observa-se nela que as incidências predominantes (de 115º a 155º) 

correspondem a 46,3% das horas analisadas (em destaque na última coluna da Tabela 1). 

Dentro dessas quatro faixas, as velocidades mais freqüentes variam entre 5 e 8 m/s, 

correspondentes a 41,8% das horas (linha inferior da tabela). Entretanto, o número de horas 

em que essas variáveis ocorrem em conjunto equivale a 23,6% (em destaque no centro da 

tabela mencionada). 

Tabela 1 - Freqüência percentual das direções e velocidades entre 2002 e 2005. 

Vel. / Ang. 1.0 -  2.0 2.0 -  3.0 3.0 -  4.0 4.0 -  5.0 5.0 -  6.0 6.0 -  7.0 7.0 -  8.0 8.0 -  9.0 >=  9.0 Total

355 a 5 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

5  a 15 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

15 a 25 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

25 a 35 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11%

35  a 45 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.12%

45 a 55 0.01% 0.03% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.17%

55 a 65 0.01% 0.09% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.01% 0.00% 0.01% 0.56%

65 a 75 0.01% 0.16% 0.12% 0.19% 0.30% 0.13% 0.03% 0.01% 0.00% 0.96%

75 a 85 0.04% 0.12% 0.21% 0.23% 0.38% 0.18% 0.03% 0.00% 0.01% 1.21%

85 a 95 0.13% 0.18% 0.39% 0.47% 0.88% 0.57% 0.16% 0.03% 0.07% 2.87%

95 a 105 0.06% 0.29% 0.47% 0.69% 1.11% 1.21% 0.62% 0.18% 0.11% 4.74%

105 a 115 0.08% 0.31% 0.47% 0.52% 0.95% 1.26% 1.00% 0.47% 0.21% 5.26%

115 a 125 0.19% 0.40% 0.75% 1.29% 2.90% 2.50% 2.60% 1.40% 1.04% 13.08%

125 a 135 0.08% 0.39% 0.61% 0.90% 1.55% 1.89% 2.45% 1.67% 1.16% 10.70%

135 a 145 0.14% 0.49% 0.72% 0.83% 1.10% 1.84% 1.77% 1.58% 1.75% 10.23%

145 a 155 0.14% 0.96% 1.15% 1.24% 1.61% 1.50% 1.90% 1.66% 2.13% 12.29%

155 a 165 0.28% 1.22% 0.99% 0.88% 1.09% 1.07% 1.11% 0.89% 1.10% 8.64%

165 a 175 0.37% 1.15% 1.01% 0.75% 0.73% 0.65% 0.60% 0.46% 0.57% 6.28%

175 a 185 0.72% 1.91% 1.86% 1.24% 1.05% 0.50% 0.29% 0.17% 0.22% 7.96%

185 a 195 0.48% 1.37% 1.05% 0.65% 0.51% 0.26% 0.09% 0.09% 0.07% 4.55%

195 a 205 0.72% 1.54% 1.16% 0.73% 0.36% 0.11% 0.13% 0.10% 0.11% 4.96%

205 a 215 0.28% 0.75% 0.57% 0.36% 0.16% 0.08% 0.07% 0.09% 0.03% 2.37%

215 a 225 0.24% 0.45% 0.22% 0.20% 0.07% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00% 1.24%

225 a 235 0.11% 0.23% 0.16% 0.06% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.60%

235 a 245 0.11% 0.07% 0.11% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38%

245 a 255 0.08% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

255 a 265 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

265 a 275 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

275 a 285 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

285 a 295 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

295 a 305 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.12%

305 a 315 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

315 a 325 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

325 a 335 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

335 a 345 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

345 a 355 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

Total 4.63% 12.30% 12.22% 11.50% 15.00% 13.95% 12.90% 8.84% 8.60%

Fonte: adaptado de WRPLOT View, 2004. 
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A partir dessa análise, adotou-se o critério de médias ponderadas para se extrair 

valores que representassem a maior probabilidade de ocorrência das variáveis em conjunto. 

Ficou estabelecido que a ventilação considerada predominante é caracterizada por ventos com 

velocidade média de 6,6 m/s e incidência média de 133º sudeste.  

3.2.2 Correção das velocidades do vento 

Conhecidas as velocidades predominantes, formulou-se a correção dos seus 

valores para as alturas apropriadas ao estudo, já que os dados são coletados em estações 

meteorológicas, localizadas em áreas abertas, cujos anemômetros são posicionados a uma 

altura padrão de 10 metros. Liddament (apud BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005) cita que a 

não observação dessa correção é provavelmente uma das fontes de erro mais comuns no 

cálculo das taxas de renovação de ar. 

Existem diversos modelos de correção para ajustar a velocidade do vento à altura 

em que se quer estudá-lo, a partir das características de adensamento e rugosidade do entorno, 

variando de campos abertos a regiões urbanas centrais. 

Foram comparados os modelos apresentados por Heijmans (2002), como o 

modelo de Sherman (LBL18), o modelo de infiltração de Alberta (AIM-2), o modelo da 

ASHRAE e o modelo de perfil LOG. A estes foi acrescentado o modelo do BRE19, sugerido 

por Bittencourt e Cândido (2005). Para isso, foram calculados os perfis da velocidade padrão 

(6,6 m/s) corrigida para alturas variando de 0 a 10 m (Gráfico 4). 

18 LBL - Lawrence Berkley Laboratories.
19 BRE - Building Research Establishment.
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Gráfico 4 - Perfis comparativos dos modelos de correção das velocidades do vento. 

Comparando os resultados dos cinco modelos, observou-se que os modelos Log e 

Sherman apresentaram um perfil mais distante dos demais, que tiveram resultados 

aproximados. Entre os três modelos de resultados similares, fez-se a opção pelo modelo da 

ASHRAE (Eq. 8)  pela simplicidade do modelo e pelo desempenho intermediário em relação 

aos demais. A determinação da velocidade na altura da abertura (Ue) requer os valores da 

velocidade medida na estação meteorológica (Um), o tipo de entorno (CT) e a altura em que se 

deseja conhecer a velocidade (He). São consideradas a constante “Ao” e “a”, em função da 

classe do terreno (Quadro 1). 

mTe UCU (Eq. 8) 

sendo
a

m

e
oT

H

H
AC

(Eq. 9) 

onde

Ao: constante que depende do tipo do terreno. 

a: expoente do perfil de velocidade. 

Zo: altura da rugosidade típica, equivalente a 3% da altura do maior elemento de 

rugosidade.
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classe Ao a descrição

1 1 0,15 aeroporto, Zo = 3 cm 

2 0,6 0,28 subúrbio, Zo = 30 cm 

3 0,35 0,4 centro, Zo = 300 cm 

Quadro 1 - Modelo de correção da velocidade ASHRAE com destaque para os 
coeficientes de terreno usados nas simulações. 
Fonte: adaptado de HEIJMANS, 2002. 

Foram adotados os coeficientes de terreno caracterizado como área suburbana, 

devido às características de ocupação do solo do campus central da UFRN, onde há 

espaçamentos relativamente grandes entre as edificações. 

3.2.3 Arquivo climático para simulação térmica e energética 

O arquivo climático escolhido para a simulação térmica é do tipo TRY ou Test

Reference Year. Trata-se de um conjunto de informações de 14 variáveis do clima ao longo de 

8.760 horas, contendo temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, pressão 

atmosférica, velocidade e orientação do vento, fração de céu coberto por nuvens (que dão 

origem ao cálculo de radiação solar), dentre outros (PEDRINI, 1997). O arquivo corresponde 

ao ano de 1954, obtido por Goulart (1993). O arquivo climático foi a versão 2006, 

“NatalTRY1954_06.bin”, disponibilizado no website20 do LabEEE21. O Gráfico 5 mostra as 

curvas de temperatura de bulbo seco e a radiação solar obtidos pelo TRY de 1954. 

20
 http://www.labeee.ufsc.br/downloads/downloadaclim.html. 

21 LabEEE - Laboratório de eficiência energética em edificações da UFSC. 
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Gráfico 5 - Temperatura de bulbo seco e radiação solar de Natal segundo TRY de 1954.  
Fonte: Pedrini, 2006. 

3.3 DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CONFORTO TÉRMICO 

A determinação da temperatura limite de conforto é polêmica, especialmente para 

regiões em clima quente e úmido, que empregam condicionamento passivo. Essa pesquisa 

considera as limitações dos modelos clássicos de determinação de conforto, como os 

propostos por Fanger (1972) e Givoni (1992), a partir da discussão de Araújo (2001). A autora 

compara a resposta de usuários de edificações de Natal com os critérios mais comuns 

encontrados na literatura, assim como Lima et al (2005). Para esta pesquisa, foram 

considerados os critérios de escolha adotados por Oliveira (2006), que fez opção pelo modelo 

adaptativo de Humphreys (1978). Dentre diversos modelos analisados pelo autor, a escolha 

teve como critérios o próprio clima e estudos de conforto térmico realizados por Araújo 

(2001) para o clima de Natal-RN.  

O primeiro critério parte da importância em considerar a adaptabilidade dos 

ocupantes de edificações ventiladas naturalmente (NICOL; PARSONS, 2002). O segundo 

critério baseia-se em Araújo (2001), que determinou uma zona de conforto térmico para o 

clima de Natal com limites de temperatura de bulbo seco entre 25,1ºC e 28,1ºC e de 69% e 

92% para umidade relativa (Gráfico 6). Destaca-se que o estudo foi realizado com alunos em 
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escolas de nível médio, técnicas e universidades, realizando atividade sedentária e em salas de 

aula naturalmente ventiladas. 

Gráfico 6 - Diagrama psicrométrico com os parâmetros de conforto térmico 
determinados por Araújo (2001) para o clima de Natal-RN. 
Fonte: Araújo, 2001. 

O modelo de Humphreys (1978) (apud NICOL, 2004) adota uma equação (Eq. 

10) onde Tc é a temperatura de conforto térmico e Te é a temperatura do ar externa média. 

Oliveira (2006) usou a equação adotando o arquivo TRY de 1954 para gerar o Gráfico 7.   

Tc = 0,534Te + 11,9 (Eq. 10) 

Os resultados encontrados para condições de temperatura do ar obtidos através do 

modelo de Humphreys de 1978 estão praticamente dentro da faixa de conforto de Araújo 

(2001), conforme Gráfico 7 (OLIVEIRA, 2006). Assim, optou-se pelo modelo adaptativo de 

Humphreys, original de 1978. 
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Gráfico 7 - Temperaturas corrigidas com o modelo adaptativo de Humphreys para o clima 
de Natal (TRY de 1954) e os limites de temperatura da zona de conforto de Araújo (2001). 
Fonte: Oliveira, 2006. 

Oliveira (2006) completou sua análise aplicando uma faixa de amplitude de 

temperatura de ±2,5 °C em relação à temperatura de conforto de Humphreys (1978), baseado 

em sugestão de Nicol (2004). A partir da definição da temperatura de conforto estendida, que 

varia entre 27,5 e 29,0 ºC, foram calculados os limites de tolerância de conforto térmico e os 

limites de tolerância decorrentes do efeito do movimento do ar sobre o aumento da perda de 

calor por convecção (Quadro 2).  

Mês Te
Tc- Humphreys 

(1978) 
Tc+2.5°C 

Tc
(V=0.5 m/s) 

Tc
(V=1.0 m/s) 

Tc
(V=2.0 m/s) 

Jan 27.2 26.4 28.9 31.4 32.3 33.2 

Fev 27.4 26.5 29.0 31.5 32.5 33.3 

Mar 27.2 26.4 28.9 31.4 32.4 33.2 

Abr 26.4 26.0 28.5 31.0 31.9 32.7 

Mai 25.8 25.7 28.2 30.7 31.6 32.4 

Jun 25.1 25.3 27.8 30.3 31.2 32.0 

Jul 24.5 25.0 27.5 30.0 30.9 31.7 

Ago 24.5 25.0 27.5 30.0 30.9 31.7 

Set 25.1 25.3 27.8 30.3 31.3 32.1 

Out 26.3 26.0 28.5 30.9 31.9 32.7 

Nov 26.5 26.1 28.6 31.0 32.0 32.8 

Dez 27.0 26.3 28.8 31.3 32.3 33.1 

Média 28 31 32 33

Quadro 2 - Temperaturas de conforto de Humphreys com limite superior de 2,5 °C para diferentes 
velocidades do ar. 
Fonte: adpatado de Oliveira, 2006. 
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Ao se adotar o modelo de Humpreys (1978) (apud NICOL, 2004), considerando 

valores médios anuais22, identificou-se o limite da temperatura de conforto, sem ventilação 

em 28 °C, 31 ºC para velocidades do ar de 0,5 m/s, 32 ºC para velocidade até 1,0 m/s, e 33 °C 

para velocidade de 2,0 m/s. Esses valores foram utilizados para a análise das temperaturas 

ocorridas dentro do galpão, identificando a quantidade de horas em que ocorre conforto 

térmico e aquelas em que há necessidade de ventilação natural, como mostrado na seção 

5.3.1.

22 Os valores foram convertidos para o número inteiro, para viabilizar as operações de distribuição 

de temperatura nas planilhas. 
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4 ANÁLISES PRELIMINARES 

As modelagens dos casos estudados nesta pesquisa foram viabilizadas através de 

diversas simplificações e aproximações, buscando compatibilizar as simulações com o nível 

de conhecimento dos fenômenos estudados e das ferramentas utilizadas, detalhadas a seguir. 

4.1 SIMULAÇÕES DA VENTILAÇÃO 

O programa PHOENICS calcula o escoamento de fluidos através do método de 

elementos finitos. Cada elemento ou célula faz parte de uma malha tridimensional limitada 

por um domínio, onde ocorrem os escoamentos (LUDWIG, 2004). No domínio, cujas 

dimensões são definidas pelo usuário, podem ser inseridas as entradas do fluxo (inlets) e as 

saídas (outlets), além dos modelos geométricos representando os objetos de interesse de cada 

estudo, que podem ser construídos no próprio programa, ou importados de uma plataforma 

CAD.

A construção da malha desempenha papel importante na modelagem dos casos, 

uma vez que a sua geometria influencia diretamente os resultados da simulação e o tempo de 

processamento. Malhas mais refinadas tendem a produzir modelos mais detalhados com 

resultados mais fidedignos, porém aumentam o tempo de processamento computacional, onde 

uma malha muito refinada pode até mesmo inviabilizar o estudo. 

Além das malhas cartesianas, o PHOENICS também gera malhas cilíndricas e 

ajustadas à geometria do objeto, também chamadas de curvilíneas, que permitem maior 

exatidão na solução do fluxo, porém, com maior complexidade na sua construção e no cálculo 

do escoamento, sendo apropriada para o estudo de elementos complexos, como peças 

industriais (BLAZEK, 2001). Maliska (2001) cita que para casos onde o objetivo do estudo é 

o fluxo sem a influência das transferências de calor, pode-se usar malhas mais simples, sem 

necessidade de refino especial próximo às paredes do modelo. 

Blazek (2001) ainda destaca que as malhas não devem possuir grandes diferenças 

de dimensões entre células adjacentes, nem conter células com proporções muito irregulares, 

pois malhas com essas características podem causar erros no cálculo do escoamento.  
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Dessa forma, no método aqui proposto, buscou-se equacionar a questão do tempo 

de processamento e dos recursos computacionais disponíveis com o nível de detalhamento 

esperado para as simulações. A modelagem dos casos considerou primeiramente a definição 

das dimensões do domínio e da malha. Inicialmente, optou-se pelo modelo do galpão 

localizado no centro do domínio (Figura 14) para reproduzir os escoamentos de ar externo à 

edificação e também no seu interior. Trata-se de um modelo mais próximo da realidade, 

porque considera os efeitos presentes no escoamento como a influência da edificação no 

escoamento externo, as diferenças de pressão nas fachadas, as perdas de carga nas aberturas e 

no interior da edificação. 

Figura 14 - Domínio construído com galpão posicionado no centro. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

A simulação desse modelo requer um refinamento localizado nos pontos de 

menores dimensões do objeto, no caso, os elementos vazados, de aproximadamente 1,5 cm. 

Como a malha não pode conter células maiores que a dimensão do objeto estudado, para que 

o escoamento reconheça a sua geometria, haveria grandes diferenças de dimensões no 

modelo, já que o galpão típico caracterizado nos levantamentos possui dimensões de 11 m x 

35 m x 5 m. A montagem deste domínio acabaria por gerar um número de células 

impraticável, devido à quantidade de elementos vazados contidos na malha. 

Foram adotadas algumas simplificações para diminuir o tempo de processamento. 

Inicialmente, ainda em caráter de teste, optou-se por simular apenas uma seção do galpão, 

com um domínio reduzido e sem a representação da geometria dos cobogós nas aberturas, 

com a possibilidade de se observar o escoamento cruzando o edifício. Procurou-se fazer um 

refinamento da malha apenas na envoltória, e de forma gradual, com células menores no 

interior do edifício e maiores à medida que se afastam dele. O PHOENICS oferece uma 

ferramenta específica para essa finalidade, o fine grid object, que corresponde a um volume 
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que delimita uma região de maior ou menor refinamento da malha. O resultado da utilização 

de três objetos de refino em seqüência é mostrado na Figura 15. 

Figura 15 - Uso de fine grid objects em seqüência com refinamento nas áreas de interesse. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

Esse refinamento em seqüência tem o objetivo de suavizar o encontro da malha 

mais refinada, dentro do galpão, com a malha mais espaçada, externa, evitando a mudança 

brusca de dimensões das células, evitando erros no cálculo do escoamento.  

A construção desse domínio foi descartada após as primeiras tentativas de simular 

o caso, devido à ocorrência de erros relativos ao uso da malha fina (fine grids). Consultando-

se a documentação do programa observou-se que estes objetos não podem ser utilizados em 

uma seqüência como a que foi construída, pois cada objeto de refino só pode conter um outro 

no seu interior (LUDWIG, 2004). 

A reprodução do modelo com apenas dois objetos de refino também gerou 

contínuas mensagens de erro. Em contatos mantidos com o suporte técnico oferecido pela 

Chemtech no Brasil (empresa que distribui o programa PHOENICS para a América do Sul), 

foi sugerido que se usasse apenas um objeto de malha fina como forma de se tentar eliminar o 

erro, mesmo não havendo uma justificativa para a sua ocorrência devido à utilização de dois 

objetos. Dessa forma, a malha foi reformulada com um refinamento menor no interior do 

galpão em relação ao seu exterior, ocasionando um maior número de células em todo o 

domínio (Figura 16). 
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Figura 16 - Domínio com utilização de um objeto de refino tipo fine grid.
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Após várias tentativas de simular este caso, alterando-se outros parâmetros da 

simulação, independentes da malha, não foi possível eliminar a mensagem de erro. O suporte 

técnico foi consultado e mais uma vez recomendou-se evitar o uso do fine grid object, devido 

a erros no código do programa, que estava sendo reescrito para a versão mais recente a ser 

lançada, no caso a 3.6.0. Posteriormente, já utilizando esta versão, comprovou-se que o erro 

continuava a ocorrer para este caso, sendo confirmado pela Chemtech que o recurso ainda não 

estava totalmente confiável, o que fez com que o uso dos fine grid objects fosse descartado 

para a montagem dos próximos casos. Apesar disso, pesquisas anteriores conduzidas no 

LabCon, realizadas por Costa (2001) e Marques (2003) fizeram uso desse recurso utilizando a 

versão 3.2 do PHOENICS, em estudos de escoamento do vento no meio urbano com malhas 

menos refinadas. 

Sem uma solução para o uso dos fine grid objects, passou-se a trabalhar com a 

única alternativa oferecida pelo programa para refinar a malha, que é a subdivisão dela em 

regiões. Em cada região atribui-se um número de células independente da região vizinha, com 

a restrição de se trabalhar em função de planos correspondentes aos eixos cartesianos. O 

número de células é informado separadamente nos planos X, Y e Z. A quantidade de células 

atribuída à determinada região é repetida para as demais regiões adjacentes que se encontram 
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no mesmo plano, prolongando-se por todo o domínio, conforme indicado no Figura 17. Como 

desvantagem são geradas células desnecessárias em áreas de menor interesse do estudo, 

aumentando o tempo de processamento. 

Figura 17 - Subdivisão da malha em regiões. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

O refinamento por regiões resultou em um grande número de células para os casos 

do galpão típico. Como conseqüência disso, ocorreram erros no programa relacionados à 

memória insuficiente para reconhecer a quantidade de elementos de volume. Esses erros 

implicaram em mudança do parâmetro interno do programa denominado NFDIM, que 

controla o número de células trabalhadas tanto no módulo processador como no visualizador. 

Esta operação exige que alguns arquivos de trabalho sejam recompilados através da instalação 

de um programa FORTRAN. Mesmo após alterar o valor do NFDIM para o máximo 

permitido pelo sistema (sugerido pelo suporte técnico), os casos não puderam ser simulados 

e/ou visualizados. 

Essas limitações impostas pela malha começaram a definir a metodologia de 

modelagem em simulações posteriores. Ficou determinado que sem o recurso do fine grid

object não seria possível simular os elementos vazados e o galpão completo em um mesmo 

domínio simultaneamente. O número de células resultante desta configuração extrapola a 

capacidade de processamento do sistema disponível, como pôde ser confirmado pelo suporte 

técnico. A partir daí, passou-se a estudar as possibilidades oferecidas pelo programa para 

viabilizar as simulações diante das limitações apresentadas. Foi visualizado um cenário que 

apontou para duas alternativas, discutidas a seguir. 
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4.1.1 Modelagem em domínio único 

A primeira alternativa foi trabalhar com um domínio único representando os 

limites internos do galpão, onde cada abertura de entrada é caracterizada por um inlet e as 

saídas por outlets. Para simular a cobertura do galpão, um objeto importado do AutoCAD 

representa o telhado. Devido à ausência de elementos geométricos a serem capturados pela 

malha, esta pôde ser dimensionada com células de 15 cm x 15 cm x 15 cm em todo o 

domínio, permitindo um equilíbrio entre tempo de processamento e detalhamento do 

escoamento (Figura 18). 

Figura 18 - Domínio representando geometria do galpão típico. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

No cálculo das áreas de abertura efetiva dos elementos vazados, os inlets e outlets

foram dimensionados subtraindo-se as áreas obstruídas pelos cobogós, resultando numa 

diminuição de 36% nas suas dimensões originais.  

A caracterização das condições de contorno foi simplificada. As velocidades de 

entrada foram corrigidas para a altura do centro geométrico de cada inlet. Para simular a 

influência da geometria do elemento vazado no escoamento foi empregado o método de 

decomposição dos vetores da velocidade, para se achar os valores das velocidades em X, Y e 

Z.

O Desenho 1 exemplifica o esquema utilizado para a decomposição da velocidade 

típica, com incidência de 43° em relação à normal da fachada. Nesse caso, conhecidos os 

valores da velocidade Vxy e do ângulo de incidência, retirados da análise da rosa dos ventos, 

calculou-se os valores de Vr, Vx, Vy e Vz, uma vez que:  
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Vxy = Vr . cos 35° 

Vx = cos 43°. Vxy 

Vy = cos 43°. Vxy 

Vz = Vr . sen 35° 

Desenho 1 - Esquema de decomposição de vetores no cálculo das velocidades em X, Y e Z. 

Esse procedimento permitiu representar o efeito de inclinação do escoamento, 

provocado pelo ângulo de inclinação dos elementos vazados. Esse efeito, já foi comprovado 

em estudos desenvolvidos em túneis de vento com geometrias de aberturas semelhantes 

(OLGYAY, 1963), como também em simulações de CFD, como a pesquisa conduzida por 

Bittencourt (1993), que simulou um elemento vazado de geometria semelhante ao adotado 

neste trabalho. Para tal, o autor gerou um domínio reduzido, com apenas dois cobogós (Figura 

19).

Figura 19 - Malha adotada por Bittencourt (1993) para simulação de cobogós. 
Fonte: adaptado de Bittencourt, 1993. 
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Bittencourt (1993) reconhece que a simulação do escoamento do ar em cobogós 

em plataformas de CFD apresenta limitações que inviabilizam a simulação de um ambiente 

com os elementos vazados devidamente representados geometricamente. No estudo, foi 

simulada apenas uma modulação de dois cobogós, cujas limitações reconhecidas pelo autor 

são o aumento das incertezas dos resultados (Figura 20). 

Figura 20 - Simulação do fluxo de ar para velocidade de 10 m/s, com incidência do vento na 
fachada em quatro ângulos diferentes: 22°, 45°, 67° e 90° . 
Fonte: adaptado de Bittencourt, 1993. 

Bittencourt (1993) afirma que, mesmo com as simplificações da modelagem, a 

direção do fluxo corresponde aos valores encontrados em experimentos com células. Por isso, 

o autor estima que uma modelagem mais detalhada pode tornar a simulação uma opção mais 

viável se comparada com medições de campo ou experimentos em túnel de vento. 

Nas simulações preliminares da pesquisa aqui apresentada, foi modelado caso 

semelhante, composto por módulo de 12 cobogós, em domínio reduzido, no qual foi 

observado o forte desvio no escoamento (Figura 21). Esse desvio também foi identificado 

através de observação real, com utilização experimental de fitas, em edifício situado dentro do 

campus central da UFRN, onde foi empregado o mesmo elemento vazado estudado nas 

simulações (Foto 30). 
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Figura 21 - Simulação do escoamento em elementos vazados tipo veneziana. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Foto 30 - Observação do escoamento através de elementos vazados tipo veneziana 
com fitas indicando direção do fluxo de ar. 

A decomposição dos vetores se mostrou eficaz à medida que simplifica a 

modelagem dos casos, permitindo simular o desvio provocado no escoamento pela geometria 

dos cobogós. Porém, o método não considera efeitos como perdas de carga na entrada e saída 

do escoamento, além dos diferentes coeficientes de pressão ocorridos na fachada, devido à 

geometria externa da edificação. A tentativa de reduzir essas incertezas levou à formulação de 

uma nova abordagem, como mostrada a seguir. 
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4.1.2 Modelagem em domínios separados 

A segunda abordagem é uma evolução da anterior e tem como objetivo aumentar 

a fidelidade das simulações. Propôs-se a divisão das simulações em duas etapas, através de 

dois modelos diferentes. A primeira etapa é composta por um modelo com domínio e malha 

dimensionados para a análise isolada do escoamento nos cobogós. Foi construído um domínio 

representando um trecho da fachada do galpão típico com a geometria das aberturas 

compostas por elementos vazados e parte da cobertura interna (Figura 22).

(b)

(a)

(c)

Figura 22 - Domínio representando trecho da fachada do galpão típico com inlets, outlets e regiões de 
refino na geometria dos elementos vazados.  
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

Foram delimitadas regiões correspondentes às geometrias dos elementos vazados 

e da parede para que nelas fosse aplicado um refinamento apropriado da malha, visando 

compatibilizá-la com as menores dimensões do modelo. Devido ao grande número de células 

resultante desse refinamento o domínio teve que ser reduzido, tendo largura de 2 m, 

profundidade de 5 m e altura de 5,3 m, necessária à reprodução da altura interna do galpão 

típico. Foram adotadas entradas (inlets) frontais e laterais, simulando a ventilação nos ângulos 

adotados no estudo (ver seção 3.2.1) a cada metro, representando o gradiente de vento, com as 
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velocidades corrigidas para os seus centros geométricos. Saídas (outlets) foram colocadas na 

lateral e no fundo do domínio simulando o espaço livre para o escoamento tanto fora como no 

interior do galpão. 

Os resultados dessa simulação foram transferidos para o domínio simplificado, 

representando o interior do galpão, alimentando os dados de entrada das velocidades em cada 

inlet. Essa transferência de informações é possível graças ao recurso do PHOENICS que 

permite limitar a área de visualização dos campos de velocidade a qualquer plano, com 

posição e dimensões definidas pelo usuário. Além disso, a velocidade pode ser medida 

isoladamente nas três direções X, Y e Z, como exemplificado na Figura 23, que mostra o 

campo de velocidade na seção de saída do elemento vazado. 

Figura 23 - Leitura dos campos de velocidade em área delimitada pelo usuário. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Após as sucessivas alterações na modelagem dos casos, foi possível estabelecer 

uma comparação entre elas. No Quadro 3 é mostrado um resumo das alternativas de 

modelagem com suas limitações e vantagens. Apesar das simplificações e aproximações feitas 

nos modelos para viabilizar as simulações, o método dos dois domínios foi considerado o 

mais viável, pois ofereceu a melhor relação entre vantagens e restrições das alternativas, 

considerando o detalhamento do modelo e a capacidade de processamento do equipamento 

disponível.
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Modelo Características da simulação 

coeficientes de pressão nas fachadas.  

perdas de carga nas entradas.  

perdas de carga nas saídas. 

perdas de carga interiores.

desvios provocados pelos cobogós. 

malha com nº de células reduzido.  Domínio único com galpão detalhado. 

tempo de processamento reduzido. 

coeficientes de pressão nas fachadas. 

perdas de carga nas entradas.  

perdas de carga nas saídas. 

perdas de carga interiores. 

desvios provocados pelos cobogós. 

malha com nº de células reduzido.  
Simulação interna do galpão com 

decomposição de vetores. 
tempo de processamento reduzido. 

coeficientes de pressão nas fachadas.  

perdas de carga nas entradas.  

perdas de carga nas saídas. 

perdas de carga interiores.

desvios provocados pelos cobogós. 

malha com nº de células reduzido.  
Simulação dos elementos vazados em 

domínio reduzido. tempo de processamento reduzido. 

coeficientes de pressão nas fachadas.  

perdas de carga nas entradas.  

perdas de carga nas saídas. 

perdas de carga interiores. 

desvios provocados pelos cobogós. 

malha com nº de células reduzido.  Simulação interna do galpão com dados 
extraídos do modelo anterior. 

tempo de processamento reduzido. 

Quadro 3 - Resumo das alternativas de simulações com suas vantagens e restrições. 
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4.1.3 Demais configurações adotadas 

Outra simplificação adotada na modelagem dos casos se refere às propriedades 

térmicas dos componentes construtivos, que não foram consideradas, uma vez que o interesse 

principal das simulações em CFD é identificar as características da ventilação e os campos de 

velocidades do ar internos. Maliska (2001) afirma que nesses casos, pode-se analisar com 

eficiência a localização de aberturas, a forma da edificação e sua locação, sem a necessidade 

de malhas mais refinadas próximas às superfícies limites do modelo, já que não há cálculo do 

coeficiente de transferência de calor entre as superfícies, contribuindo, inclusive, para um 

menor tempo de processamento dos casos. 

A não utilização da temperatura nas simulações também facilitou a montagem do 

domínio em relação ao uso dos objetos tipo plate, que fazem o papel de superfícies de 

espessura igual a zero, que podem conter ou não propriedades térmicas. Testes demonstraram 

que para o caso do galpão, não há a necessidade de fechar o domínio com objetos tipo plate,

pois o programa reconhece os limites do domínio como superfícies adiabáticas. Isso facilitou 

a distribuição dos inlets e outlets nas paredes do domínio, com a redução de objetos a serem 

manipulados na construção do modelo. Os demais parâmetros de configuração adotados nas 

simulações com suas justificativas são abordados nos itens seguintes. 

4.1.3.1. Modelo de turbulência 

Em dinâmica dos fluidos, existem dois regimes de escoamento: o laminar e o 

turbulento. Este último representa o comportamento da maioria dos fluxos estudados em 

engenharia, onde acontecem variações de velocidade e pressões, com ocorrência de vórtices, 

entre outros efeitos (VERSTEEG; MALALASEKERA,1995). 

 Entre as dificuldades existentes na modelagem do comportamento físico do fluxo 

interno em edificações se inclui a simulação do fluxo turbulento, por exigir um refinamento 

muito grande nas regiões turbulentas, sendo para isto, adotados modelos de turbulência para a 

avaliação do escoamento (DUARTE, 2003). Existem diversos modelos na literatura que 

podem ser utilizados pelos programas de CFD, no entanto, devido à variedade de regimes de 
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fluxo, não existe um modelo único que satisfaça todas as necessidades dos estudos voltados 

para a engenharia (MALISKA, 2001). 

A maioria dos estudos em edificações encontrados na literatura faz uso do modelo 

k- padrão, proposto em 1968, que teve ao longo dos anos variantes desenvolvidas por outros 

autores. Apesar de sua larga aplicação, o modelo k-  não é apropriado para todos os casos, 

segundo Chen (apud DUARTE, 2003), que elaborou um estudo com os principais modelos 

em uso. O autor chegou à conclusão que o modelo RNG k- , outro variante do modelo k-

padrão, é o mais indicado para escoamentos em interiores, por trabalhar bem as características 

dos escoamentos encontrados em ambientes fechados. Por isso, o modelo RNG k-  foi 

utilizado nas simulações dos casos presentes nesta pesquisa. 

4.1.3.2. Critérios de convergência 

Três conceitos matemáticos são importantes para determinar o sucesso da solução 

numérica envolvida na simulação: consistência, estabilidade e convergência, onde as duas 

primeiras são requisitos para que haja a última (VERSTEEG; MALALASEKERA,1995; 

MALISKA, 2001). A convergência de uma simulação em CFD é atingida quando os resíduos 

ou erros das equações diminuem no decorrer das iterações até níveis pré-estabelecidos 

(POLIS, 2004).

Para a avaliação do nível de convergência atingido pelas simulações desta 

pesquisa, foram utilizados dois parâmetros. O primeiro é a observação do comportamento dos 

gráficos dos valores das variáveis (velocidades, pressão etc.) e dos resíduos (Figura 24). O 

segundo foi a leitura direta dos valores dos resíduos no arquivo de resultados (result).
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Figura 24 - Gráficos gerados pelo PHOENICS com comportamento das variáveis e resíduos.
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Na observação dos gráficos, considera-se a solução convergida quando no gráfico 

das variáveis (à esquerda) as linhas tendem a ficar paralelas, indicando que não há mais 

variação dos seus valores no decorrer das iterações, no ponto onde se encontra a sonda de 

medição dentro do domínio (spot values) (POLIS, 2004). É importante que este ponto seja um 

local estratégico dentro do domínio, normalmente em áreas de maior interesse do estudo. No 

caso das simulações geradas neste estudo, o ponto escolhido foi imediatamente após as 

entradas do fluxo nos elementos vazados e aberturas do galpão.  

No gráfico da direita (dos resíduos ou erros das equações), as linhas devem 

indicar a queda dos valores até níveis pré-estabelecidos como critério de convergência. A 

interpretação dos valores de resíduos pode se tornar subjetiva. O número elevado de variantes 

torna difícil o julgamento da convergência em determinado valor de resíduo (VERSTEEG; 

MALALASEKERA, 1995). Porém, aceitam-se valores decrescentes da ordem de 100 vezes 

em relação aos erros mostrados nas primeiras iterações (POLIS, 2004). Alguns trabalhos 

fazem referência aos valores residuais adotados, entre eles Carling e Zou (2001) e Haves, 

Graça e Linden (2003) que utilizaram como critério de convergência, resíduos normalizados 

inferiores a 10-4 e 10-3, respectivamente. 

O arquivo de resultados apresenta a soma dos resíduos para cada variável 

analisada em todo o domínio. Para se chegar ao valor médio por célula, basta dividir o valor 

fornecido pelo número total de volumes de controle presentes no domínio. Em geral as 

simulações apresentaram valores somados da ordem de 10-3 para pressão e 10-2 para 

velocidades do ar, nos casos de domínios maiores (galpão), com aproximadamente 280.000 

volumes. Nos domínios reduzidos, que continham obstáculos ao escoamento e um número de 
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células que variou de 994.000 a 1.380.000, os erros foram de 10-3 e 10-1 para pressão e 

velocidades, respectivamente, com alguns casos apresentando valores superiores. Os 

resultados dos resíduos de todas as simulações são mostrados no apêndice D. 

4.1.3.3. Valores de relaxação

Uma das formas de garantir a convergência de uma solução é a correta atribuição 

de fatores de relaxação às variáveis presentes no escoamento estudado, como pressão e 

velocidades. Em geral, não há valores pré-definidos para a relaxação, pois eles dependem das 

características de cada problema (VERSTEEG; MALALASEKERA, 1995).

Valores negativos diminuem a mudança da variável no decorrer das iterações, 

enquanto valores maiores que 1, aumentam sua variação. Valores muito baixos podem atrasar 

a convergência, já que a variável pouco se altera no decorrer das iterações. Segundo o suporte 

técnico da Chemtech, para escoamentos em geometrias simples e velocidades baixas, podem 

ser usados os valores padrão (default) encontrados no PHOENICS. Estes valores são -1,0 para 

pressão, 1,0 para velocidades e -0,5 para energia cinética e sua taxa de dissipação.  

Para a definição dos valores de relaxação adotados nas simulações deste estudo, 

pesquisou-se na biblioteca interna do PHOENICS, buscando casos semelhantes em termos de 

escoamento e características do domínio. Dos quatro exemplos voltados para o ambiente 

construído, três deles são de escoamento interno e um externo. De modo geral são usadas as 

relaxações default do programa, com alteração dos valores das velocidades, que ficam abaixo 

de 1, chegando a 0,001. 

Outra referência utilizada para a adoção dos valores de relaxação foi dada pelo 

suporte técnico da Chemtech, que sugere para os estudos de escoamento do ar os valores de 

0,0155 para as velocidades e -0,4 para energia cinética e dissipação. A pressão assume o valor 

padrão (-1,0). Esses valores vêm sendo utilizados por pesquisadores do GECA/UFAL - Grupo 

de Estudos em Conforto Ambiental da Universidade Federal de Alagoas, para simulações da 

ventilação em edificações, utilizando a mesma versão do PHOENICS, conforme contatos 

efetuados com membros da equipe. 

Os mesmos valores foram utilizados para as simulações do escoamento através 

dos elementos vazados, no domínio reduzido. Eles resultaram em um bom comportamento 

das variáveis, com a convergência sendo atingida após 1500 iterações em aproximadamente 9 
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horas de simulação. Já no domínio maior, equivalente ao interior do galpão, as primeiras 

simulações foram feitas com os valores usados nos casos anteriores. Observou-se que a 

solução não avançava em direção à convergência com o mesmo número de iterações (1500). 

Gradativamente foram sendo alterados os valores de relaxação das velocidades até o padrão 

do programa, permitindo uma convergência mais rápida, com as mesmas 1500 iterações, após 

pouco mais de 2 horas e meia de simulação. 

Com exceção do modelo de turbulência e os valores de relaxação, os demais 

parâmetros de configuração adotados seguiram o padrão do programa. Essa postura 

conservadora, atribuída ao pouco domínio da ferramenta, não inviabilizou os resultados 

extraídos nas simulações, pois, como visto na seção anterior, foram adotados critérios de 

convergência compatíveis com o nível de aprofundamento do estudo. 

4.1.4 Determinação de taxas de renovação de ar 

A renovação de ar ocorrida dentro do domínio pode ser quantificada a partir da 

leitura da quantidade de massa que entra e sai do domínio, por suas aberturas (inlets e outlets). 

Essa informação é fornecida no arquivo de resultados em formato txt, onde se lê os valores da 

variável R1 (vazão mássica23) para cada inlet e outlet, com o balanço de todo o domínio 

mostrado no final. 

Como a vazão mássica é dada em kg/s, foi necessário convertê-la para vazão 

volumétrica. Para isso, foi adotada a temperatura de referência de 30 °C, pressão atmosférica 

no nível do mar e densidade do ar de 1,165 kg/m³ (KREITH, 2000). No caso do galpão típico, 

tem-se: 

Tar = 30 °C (temperatura do ar) 

 = 1,165 kg/m³ (densidade do ar para a temperatura adotada) 

Qr = 94,09 kg/s (vazão mássica do galpão típico extraído do arquivo result)

V = 1982,75 m³ (volume do galpão típico) 

23 Vazão mássica á a massa de fluido que atravessa uma determinada seção por unidade de tempo. 
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Para determinar a vazão do galpão típico em m³/h (Q) e o número de renovações 

em uma hora (R), efetua-se: 

Q1 = 338.724 kg/h (vazão mássica convertida para kg/h) 

Q = Q1 /  = 290.750,21 m³/h 

R = Q / V = 146,63 renovações / hora 

Dessa forma, tem-se um número de aproximadamente 147 renovações de ar em 

uma hora, dentro do galpão típico. Esse valor foi adotado como parâmetro para as análises de 

desempenho térmico do galpão para as simulações térmicas no VisualDOE, permitindo 

correlacioná-lo com as temperaturas internas e as faixas de conforto consideradas no estudo 

(ver seção 4.2). O número de renovações resultantes dos demais casos simulados são 

apresentados no capítulo seguinte, com os resultados das simulações. 

4.1.5 Determinação de campos de velocidade 

O módulo de visualização do PHOENICS, o VR Viewer, permite identificar os 

campos de velocidade dentro do domínio, a partir da localização da sonda de medição 

(probe). Do ponto em que está a sonda são gerados planos nos eixos X, Y e Z, que fornecem 

três formas diferentes de visualização: 

Vetores: forma mais conhecida de visualização em programas de CFD, na qual 

setas indicam a direção e intensidade do fluxo por meio de escala de cores em planos 

definidos pelo usuário, além da velocidade em um ponto específico dentro do domínio 

informado pela sonda (probe value) (Figura 25);
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Figura 25 - Visualização dos campos de velocidade por meio de vetores.
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Contorno (contour): área plana, definida pelo usuário, que mostra todo o 

campo de velocidades em contornos de cores, além da velocidade na posição da sonda e a 

média de todo o plano (Figura 26); 

Figura 26 - Visualização dos campos de velocidade por meio de contornos. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Superfícies (iso-surfaces): mostram a distribuição superficial de determinado 

valor da velocidade definido pelo usuário e o valor no local da sonda (Figura 27); 
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Figura 27 - Visualização dos campos de velocidade por meio de superfícies.  
Fonte: PHOENICS, 2004.

Os três recursos possuem vantagens em relação aos demais. Os vetores são 

apropriados para mostrar a direção do fluxo de ar, além dos desvios e vórtices ocorridos no 

escoamento, ao mesmo tempo em que informam a velocidade. Os contornos têm a vantagem 

destacar os campos de velocidade, com a informação da média no plano visualizado. As 

superfícies oferecem a possibilidade de mostrar a ocorrência de um valor de velocidade 

isoladamente, de forma tri-dimensional, permitindo uma comparação em relação às demais 

velocidades ocorridas em todo o domínio. No entanto, as três modalidades de visualização 

não disponibilizam um dado importante para a avaliação dos campos de velocidade, que é a 

porcentagem que cada velocidade ocorre dentro do domínio. Nesse caso, a avaliação tem que 

ser puramente visual.  

Para as simulações geradas na pesquisa, foram utilizados os três módulos de 

visualização, uma vez que eles se complementam. Para a determinação de valores de 

velocidades em determinada área dentro do domínio, o contorno se mostra eficiente por 

permitir ajustar os limites do plano a qualquer dimensão. Esse recurso foi utilizado para a 

leitura das velocidades de saída nas aberturas do domínio reduzido (Figura 28), permitindo 

achar as velocidades Vx, Vy e Vz, declarando-as como velocidades de entrada nos inlets do 

domínio do galpão. 
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Figura 28 - Uso do contorno limitado à área de interesse para leitura das 
velocidades na seção de saída dos elementos vazados. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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4.2 SIMULAÇÕES TÉRMICAS 

A simulação térmica foi realizada no programa VisualDOE devido ao domínio do 

programa pelos integrantes do LabCon e à sua disponibilidade. Como a ênfase da dissertação 

está no uso da simulação em CFD, essa abordagem tem um caráter complementar, que é a 

geração de temperaturas internas de acordo com alternativas de envoltórias. 

Em geral, os programas de simulação energética são muito limitados para calcular 

a ventilação natural, como foi discutido por Oliveira (2006). Por isso, optou-se por analisar o 

desempenho da edificação de acordo com taxas de renovação de ar pré-definidas. 

As simulações empregaram um ano climático de referência do tipo TRY de 1954. 

Apenas as horas simuladas no horário comercial que coincidem com a faixa de velocidade e 

orientação do vento, consideradas típicas, foram selecionados para a análise, resultando em 

apenas 244 horas ou 5,6% do período de uso da edificação. 

4.2.1 Modelagem dos casos 

O modelo reproduz um galpão com alvenaria convencional de tijolos 8 furos 

(transmitância térmica de 2,1 W/m²K e absortância térmica de 70%), cobertura de 

fibrocimento (transmitância térmica de 5,5 W/m²K e absortância térmica de 70%), com 

aberturas sombreadas pelo cobogós, com densidade de iluminação artificial de 6 W/m², 

densidade de equipamentos de 3 W/m², ocupação de 29 pessoas, que é usado entre as 8:00h e 

18:00 horas. As temperaturas horárias são obtidas simulando um sistema de ar condicionado 

com capacidade de resfriamento nulo. 

Foram consideradas duas alternativas para analisar o desempenho térmico: 

modelagem de uma única zona e de duas zonas (Figura 29 e Figura 30). Ambas apresentam 

aproximações que podem comprometer a fidelidade dos resultados. Na modelagem de uma 

única zona, a aproximação mais questionável é a formação de gradientes de temperatura 

verticais, que são ignorados pelo VisualDOE porque este considera a temperatura da zona 

uniforme. Operacionalmente, as aberturas das fachadas foram simplificadas para considerar 

aberturas em alturas diferentes em cada módulo, onde foram inseridas de forma customizada 

(uma a uma, através das coordenadas X e Y). Na modelagem de duas zonas, uma sobre a 
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outra, as temperaturas são calculadas separadamente, pois o programa considera que há uma 

alta transmitância térmica entre elas, de aproximadamente 14,8 W/(m²K).  

Figura 29 - Modelagem com uma zona. 
Fonte: VisualDOE, 2005. 

Figura 30 - Modelagem do caso com duas zonas. 
Fonte: VisualDOE, 2005. 

A comparação das simulações para 10 trocas de ar mostrou que as temperaturas 

do modelo de uma única zona são intermediárias em relação às temperaturas das duas zonas 

do outro modelo (Gráfico 8). Entretanto, as temperaturas do térreo foram baixas demais, se 

comparadas com a percepção de conforto térmico que se tem ao visitar os galpões, 

provavelmente devido à irradiação de calor das superfícies. A comparação das temperaturas 

radiantes médias para as três zonas demonstra que o ambiente térreo é pouco influenciado 

(Gráfico 9). Ainda que o programa considere uma baixa resistência térmica entre a zona térrea 

e a superior, a troca de calor por radiação térmica é subestimada.  
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Gráfico 8 - Temperaturas médias mensais dos modelos simulados. 
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Gráfico 9 - Temperaturas radiantes médias mensais dos modelos simulados. 

Nas duas modelagens, há considerações grosseiras em relação à formação de 

gradientes de temperatura e em relação à radiação térmica. Como as análises com maiores 

taxas de renovação de ar tendem a minimizar os gradientes de temperatura, optou-se em 

contornar as limitações da radiação térmica com a inserção de um forro simples. Assim, as 

temperaturas se tornaram mais próximas e mais convincentes (Gráfico 10). Como o 

desempenho da zona térrea ainda apresenta baixas temperaturas radiantes médias (Gráfico 
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11), incompatíveis com a realidade, optou-se pela análise das temperaturas a partir do modelo 

com uma única zona, porém com forro. 
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Gráfico 10 - Temperaturas médias mensais dos modelos com forro. 
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Gráfico 11 - Temperaturas radiantes médias mensais dos modelos com forro. 
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5 RESULTADOS 

5.1 DEFINIÇÃO DO MODELO TÍPICO 

Após a tabulação dos dados qualitativos e quantitativos obtidos na pesquisa de 

campo, pôde-se formular a uma edificação típica (Desenho 2 a Desenho 6) que, apesar de não 

existir no universo de pesquisa, reúne as características mais comuns encontradas nos 20 

edifícios levantados, que são: 

Vedação em tijolos cerâmicos; 

Revestimento externo em pintura na cor branca; 

Cobertura em telhas de fibrocimento sem forro; 

Fachadas compostas por aberturas inferiores e superiores vedadas com 

elementos vazados do tipo veneziana (ver dimensões no Desenho 3 a Desenho 5 ); 

Orientação longitudinal em relação ao Norte de 90°; 

Vãos entre pilares de 11,00 m; 

Altura dos pilares 4,98 m; 

07 módulos perfazendo 35 m de extensão; 

Beirais laterais de 1,00 m e beirais frontais/fundos com 0,95 m. 

Desenho 2 - Representação do galpão típico. 
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Desenho 3 - Dimensões das aberturas da fachada 
sul.

Desenho 4 - Dimensões das aberturas da 
fachada norte. 

Desenho 5 - Elemento vazado típico. Desenho 6 - Seção do elemento vazado típico. 

Maiores detalhes sobre a formulação do galpão típico podem ser encontrados nos 

Apêndices A, B e C. 
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5.2 SIMULAÇÕES DA VENTILAÇÃO 

Como descrito no capítulo anterior, as simulações em CFD foram divididas em 

duas etapas, correspondentes às escalas dos domínios estudados. As simulações do domínio 

reduzido geraram condições de contorno para as simulações do domínio que representa o 

interior do galpão. 

O caso típico foi simulado na primeira etapa para identificar a distribuição do 

escoamento e os campos de velocidade. 

5.2.1 Caso típico 

O caso típico foi simulado inicialmente com o domínio que reproduz apenas um 

trecho da fachada do galpão, com as aberturas compostas por elementos vazados. Os 

resultados mostraram o desvio no escoamento provocado pelos cobogós, que tendem a 

direcionar o ar para cima da área ocupada pelos usuários (Figura 31). 

Figura 31 - Visualização dos campos de velocidade do ar em trecho da fachada do galpão típico. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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(a) (b)

Figura 32 - Visualização dos vetores de velocidade através dos elementos vazados. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Com os campos de velocidade conhecidos, as velocidades na saída dos elementos 

vazados foram identificados para servir como variáveis de entrada no caso seguinte. Foi 

definido o elemento vazado central de cada abertura para representar a condição de ventilação 

média da abertura total. A Figura 33 mostra a delimitação do contorno (contour plot) na área 

equivalente à seção de saída do escoamento, no cobogó central, com a informação da 

velocidade média no sentido X. O mesmo procedimento foi adotado para a abertura inferior 

para determinar as velocidades em Y e Z. 

Figura 33 - Contorno reduzido à área do cobogó central, com leitura da velocidade em X. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

As velocidades foram transferidas para o domínio do caso do galpão típico, 

informadas em cada objeto do tipo inlet. Após a simulação, a direção do fluxo e os campos de 

velocidade do ar foram visualizados (Figura 34).
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Figura 34 - Visualização de vetores de velocidade e direção do fluxo de ar no caso típico. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Na visualização por contornos, ainda no plano vertical, observam-se claramente as 

maiores velocidades do ar sendo desviadas para o alto, deixando a área de ocupação pelo 

usuário (estipulada em 1,20 m) praticamente sem ventilação, com valores próximos de 0,2 

m/s no ponto de localização da sonda (Figura 35). 

Figura 35 - Visualização dos campos de velocidade do ar para o caso típico no plano vertical, 
com contornos. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Na visualização por superfícies (Figura 36) também fica claro que as maiores 

valores das velocidades são alcançadas acima do plano de uso em toda a extensão do galpão. 

Esse desempenho da ventilação levou às primeiras considerações sobre a aplicação do 
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elemento vazado do tipo veneziana. Para aberturas posicionadas ao nível do usuário, o 

elemento mostrou-se inadequado por desviar o fluxo de ar para cima da área potencialmente 

ocupada. Nas aberturas superiores, o emprego desse cobogó pode contribuir para a redução da 

temperatura e da irradiação de calor da cobertura. 

A vazão mássica resultante dessa geometria foi de 94,09 kg/s, que equivale a 147 

renovações por hora (seção 4.1.4). 
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(a)

(b)

(c)

Figura 36 - Visualização por superfícies para velocidades de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 m/s (c), para o 
caso típico. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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5.2.2 Caso otimizado 

O caso otimizado compreende duas alterações da geometria: a substituição dos 

elementos vazados inferiores por aberturas livres, preservando-os nas aberturas superiores, e o 

aumento das dimensões das aberturas inferiores, tanto de entrada quanto de saída do ar 

(Desenho 7). 

Desenho 7 - Geometria do galpão otimizado. 

As dimensões das aberturas superiores seguiram o formato adotado para as 

inferiores, que procuraram reproduzir o padrão utilizado na arquitetura local, composto por 

peitoril de 1 m e altura da janela de 1,10 m. A largura de 4,00 m, assim como a ausência de 

esquadrias na parte inferior, foi adotada para aumentar a área de vazão do ar no nível do 

usuário. A opção por deixar os elementos vazados nas aberturas superiores foi decorrente da 

falta de acesso a uma eventual esquadria, dificultando sua abertura e limpeza (Desenho 8). 
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Desenho 8 - Dimensões das aberturas do caso otimizado. 

Para reproduzir apenas a área efetiva de aberturas dos elementos vazados, as áreas 

dos inlets e outlets superiores foram novamente reduzidas em 36%, resultando nas dimensões 

mostradas na Figura 37.

Figura 37 - Dimensões dos inlets para caso otimizado. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

Nas primeiras visualizações, ainda no domínio menor, foi possível comparar a 

diferença nos escoamentos inferior e superior. Enquanto a abertura livre praticamente não 

influencia a direção do vento externo, os elementos vazados modulam o fluxo de ar, 

diminuindo seu ângulo horizontal e direcionando-o para cima (Figura 38).  
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(a) (b) (c) 

Figura 38 - Domínio reduzido do caso otimizado, com escoamento por contornos. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

No domínio maior foi possível confirmar não só esse comportamento como 

também a influência que o escoamento superior exerceu sobre o inferior. Observou-se nos 

campos de velocidade que o fluxo através dos elementos vazados atraiu parte dos vetores do 

escoamento de baixo, com formação de vórtice entre as aberturas (Figura 39 e Figura 40).  

Figura 39 - Visualização dos campos de velocidades na envoltória otimizada através de vetores. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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Figura 40 - Visualização dos campos de velocidades na envoltória otimizada através de contornos. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 

Na visualização por superfícies (Figura 41 e Figura 42), foi indicada uma 

distribuição mais equilibrada das velocidades de 0,5 a 1,5 m/s em todo o interior do galpão, 

inclusive no nível dos usuários. Entretanto, o número de renovações de ar para esse caso foi 

de 151 trocas/h, apontando pouca influência das modificações na geometria das aberturas para 

as trocas de ar.
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(a)

(b)

(c)

Figura 41 - Visualização das superfícies para velocidades de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 m/s (c) 
para o caso otimizado. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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(a)

(b)

(c)

Figura 42 - Visualização das superfícies no plano X, para velocidades de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 
m/s (c) para o caso do caso otimizado 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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5.3 SIMULAÇÕES TÉRMICAS 

5.3.1 Análise de sensibilidade 

Foram realizadas simulações com variações da taxa de renovação de ar para 

avaliar a sensibilidade dos resultados de temperatura do ar. As taxas adotadas foram 10, 25, 

50, 100 e 200 trocas de ar por hora, inicialmente para o caso típico. O Gráfico 12 mostra a 

comparação entre as temperaturas atingidas dentro do galpão para as diferentes trocas de ar e 

a temperatura externa, em função de quatro faixas distintas de sensação de conforto térmico. 
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Gráfico 12 - Freqüências de temperaturas para variações das taxas de renovação de ar. 

Essas faixas foram distribuídas em função dos resultados da aplicação do modelo 

de conforto adaptativo de Humphreys (seção 3.3), que estipula as temperaturas em que o 

indivíduo está em conforto sem a necessidade de ventilação (faixa verde) e aquela na qual a 

ventilação é necessária, com limites médios de 28 °C a 33 °C, para ventos de até 2,0 m/s, 

(faixa amarela). 

A quantidade de horas ocorridas em cada faixa de conforto também pode ser 

avaliada no Gráfico 13, que demonstra mais claramente a predominância de ocorrências de 

temperaturas dentro da zona de conforto com auxílio da ventilação até 2 m/s. 
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Gráfico 13- Freqüência de horas em conforto térmico do caso típico para diferentes renovações de ar. 

Com base nos resultados do Gráfico 12 e Gráfico 13, observa-se também que: 

Quanto maior a taxa de renovação, as temperaturas internas se aproximam das 

externas; 

O efeito convectivo do ar em movimento no usuário é necessário para atender 

o conforto térmico no interior da edificação; 

Trocas acima de 25 minimizam a ocorrência de temperaturas em que são 

necessárias velocidades internas acima de 2 m/s. 

Também foi simulada uma versão do galpão com a envoltória otimizada, isto é, 

com isolamento térmico na cobertura (transmitância térmica de 0,6 W/(m².K), cor clara 

(absortividade de 30%) e com paredes claras (absortividade de 30%). Esta opção foi 

acrescentada ao estudo como exemplo de aplicação do método de análise, e também para 

demonstrar a forte influência da cobertura de fibrocimento na irradiação de calor, uma vez 

que ela possui alta emissividade, agravada por sua pequena inclinação, sendo responsável por 

boa parte da sensação de desconforto térmico sentida no interior de galpões. A análise de 

sensibilidade demonstrou que as temperaturas internas são muito próximas às do exterior 

(Gráfico 14), confirmando que o isolamento da cobertura é essencial para a diminuição das 

temperaturas internas. Nesse caso, a redução das cargas térmicas incidentes na edificação é 

tão importante quanto a promoção da ventilação para se atingir o conforto térmico no interior 

do galpão. 



RESULTADOS 105

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

intervalos de temperatura (ºC)

fr
e
q
ü
ê
n
c
ia

 d
e
 o

c
o
rr

ê
n
c
ia

 d
e
 

te
m

p
e
ra

tu
ra

s

T ext otimizado-10 trocas/h otimizado-25 trocas/h

otimizado-50 trocas/h otimizado-100 trocas/h otimizado-200 trocas/h

desconforto 

ao frio
conforto 

térmico

desconforto 

ao calor

conforto através do 

vento

Gráfico 14- Freqüências de temperaturas para variações das taxas de renovação de ar para uma 
envoltória otimizada. 

5.4 REPRESENTATIVIDADE DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO 

Para avaliar a representatividade dos resultados obtidos com as condições de 

contorno típicas, foram efetuadas simulações considerando os valores extremos de 

velocidades e direções extraídas da análise na rosa dos ventos (seção 3.2.1). A velocidade 

típica de 6,6 m/s foi associada às direções de 115° e 155°. Da mesma forma, a direção típica 

foi simulada com as velocidades de 5,0 e 8,0 m/s, como indicado no esquema da Figura 43. 

Figura 43 - Esquema das simulações para testar a representatividade das condições de contorno 
típicas.
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5.4.1 Simulações da ventilação 

Os casos simulados com novas condições de contorno foram variantes do caso 

otimizado, ou seja, com aberturas ampliadas e elementos vazados apenas na parte superior. A 

Tabela 2 mostra os valores de renovação de ar atingidos por todos os casos. 

Tabela 2 - Número de trocas de ar por hora para casos simulados.  

Caso típico 
(v=6,6 m/s) 

( =133°) 

Caso otimizado 
(v=6,6 m/s) 

( =133°) 

Caso 01 
(v=6,6 m/s) 

( =115°) 

Caso 02 
(v=6,6 m/s) 

( =155°) 

Caso 03 
(v=5,0 m/s) 

( =133°) 

Caso 04 
(v=8,0 m/s) 

( =133°) 

147 trocas /h 151 trocas/h 100 trocas/h 198 trocas/h 116 trocas/h 166 trocas/h 

Observa-se pelos resultados que as trocas de ar foram mais sensíveis ao ângulo de 

incidência do que às velocidades. A pior e a melhor situação foram registradas nos valores 

extremos de incidência, 115° e 155°, respectivamente. No entanto, pode-se dizer que não 

houve uma grande variação dos valores, indicando que a adoção da ventilação típica por meio 

das médias ponderadas representa satisfatoriamente o grupo de condições de ventilação mais 

freqüentes.

Esses dois casos também apontaram a pior e a melhor distribuição de velocidades 

dentro do galpão. O caso da ventilação mais oblíqua à fachada gerou campos de velocidades 

superiores a 1,0 m/s apenas ao longo da fachada sul (Figura 44), enquanto o caso com 

incidência de 155º apresentou campos de até 1,5 m/s na maior parte do interior do galpão no 

nível do usuário (Figura 45). 
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(a)

(b)

(c)

Figura 44 - Distribuição das velocidades de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 m/s (c), no caso de incidência do 
vento em ângulo de 115° e velocidade típica. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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(a)

(b)

(c)

Figura 45 - Distribuição das velocidades de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 m/s (c), no caso de incidência do 
vento em ângulo de 155° e velocidade típica. 
Fonte: PHOENICS, 2004. 
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5.4.2 Simulações térmicas 

As seis taxas de renovação de ar geradas nas simulações em CFD foram simuladas 

no VisualDOE, sem considerar, entretanto, a melhoria na envoltória por meio do isolamento 

da cobertura (Gráfico 15). 
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Gráfico 15 - Freqüências de temperaturas do ar para variações de trocas de ar por hora. 

Os resultados demonstraram que para essa condição de contorno, que permite 

taxas de renovação entre 100 e 200 trocas por hora, o galpão com características simples, 

pode ser confortável mesmo sem ventilação em boa parte dos horários, com a predominância 

de horas com exigência de ventos e praticamente nenhum horário com desconforto por calor, 

acima do limite de 33 ºC (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Freqüência de horas em zonas de conforto em função das trocas de ar para casos simulados. 
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6 CONCLUSÕES  

A aplicação de análises do desempenho da ventilação natural através de 

simulações em CFD por arquitetos deve ser objeto de continuas pesquisas e discussões para 

que seja incorporada ao processo projetual. 

Esta pesquisa confirmou referências bibliográficas que alertaram para a falta de 

familiaridade do arquiteto em relação às variáveis de mecânica de fluidos. Essa tendência foi 

confirmada ao se adotar uma ferramenta de aplicação diversificada envolvendo a dinâmica 

dos fluidos computacional como o PHOENICS. 

A proposta de integração entre ferramentas de CFD e de simulação térmica e 

energética foi baseada em alguns casos encontrados na literatura. No decorrer da pesquisa, 

foram necessárias simplificações para operacionalizar as abordagens, considerando as 

limitações das ferramentas, das fontes de dados climáticos e do próprio usuário. Enquanto os 

artigos referenciados apenas descrevem o sucesso das integrações, os resultados encontrados 

mostraram a complexidade e limitações das abordagens, pouco compatíveis com o processo 

projetual.

Embora a proposta de mestrado tenha se concentrado num objeto de estudo de 

geometria aparentemente simples, os problemas de escala dos modelos levaram a adaptações 

que comprometeram a confiabilidade dos resultados e sua aplicação no suporte às decisões 

arquitetônicas. Além disso, a integração entre as ferramentas demandou dados climáticos 

diferentes, levando a questionamentos sobre o método de seleção das condições de contorno e 

representatividade dos resultados. 

As considerações sobre as limitações e potencialidades da metodologia são 

apresentadas a seguir, com conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 APRENDIZAGEM 

No início do processo, destaca-se a necessidade de material didático mais 

específico do que o disponibilizado. O aprendizado da ferramenta foi comprometido pela 

resumida fonte de referências específicas sobre o assunto em questão. Os tutoriais, manuais e 

ajudas do programa têm um caráter mais generalista e amplo, tanto em relação à sua operação, 
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como também em relação ao entendimento dos fenômenos envolvidos nas simulações. Essa 

falta de especificidade da documentação inibe a exploração dos seus recursos por parte de 

usuários com formação em arquitetura, assim como retarda as primeiras experimentações com 

a ferramenta. O suporte técnico oferecido pela Chemtech se mostrou imprescindível para 

conduzir o estudo, suprindo as limitações das fontes de referência. 

Em seguida, o processo se caracteriza pela necessidade de conhecimentos de 

mecânica de fluidos e de solução numérica de equações diferenciais devido à necessidade de 

fornecer variáveis e parâmetros de entrada, como “fatores de relaxação”, “modelo de 

turbulência”, “esquemas de diferenciação”, “variáveis de controle de solução”, dentre outros. 

Para o usuário com formação em arquitetura, o domínio da ferramenta requer mais do que 

informação conceitual dessas variáveis. Torna-se essencial entender seus impactos nas 

simulações. Essas questões não são discutidas no material de apoio, tampouco em artigos. Na 

realidade, os artigos parecem evitar a discussão dessas variáveis e procuram se concentrar nos 

resultados.

Muitos pesquisadores e usuários de CFD consideram que o domínio do uso da 

ferramenta requer experiência. Informalmente, alguns pesquisadores enfatizam a importância 

da intuição do usuário, que passa a dominar o programa a partir da combinação do seu 

conhecimento e da assimilação da resposta do programa diante dos problemas apresentados. 

Foram necessários anos para se atingir este estágio, que poderia ter sido otimizado se o 

processo de aprendizagem fosse acelerado de modo a se analisar um número mais expressivo 

de simulações. 

6.1.1 Simulação

Após a familiarização com as principais variáveis de entrada, através da interação 

com outros usuários de CFD, ocorreu o período de aprendizagem mais desgastante. Este se 

caracterizou pelas inúmeras experimentações (e frustrações) para produzir resultados 

aceitáveis. As principais dificuldades foram: 

a) Interface do programa: apesar dos avanços ocorridos na versão utilizada (3.6.0), em 

relação às anteriores, principalmente no que diz respeito à modelagem geométrica e 

comandos de visualização, o PHOENICS ainda dispõe de uma interface que exige 
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considerável conhecimento de mecânica de fluidos e de linguagem FORTRAN. A 

maioria dos comandos tem suas funções atreladas a esta linguagem computacional 

que, nesta última versão, também incorporou outro recurso de programação 

denominado PIL - PHOENICS input language.

b) Modelagem da malha: grandes diferenças de dimensões dos objetos estudados 

demandaram recursos de modelagem da malha, que se mostrou pouco flexível. A 

impossibilidade de aplicação de refino localizado comprometeu a seqüência de 

procedimentos e a qualidade dos resultados apresentados. 

c) Convergência das simulações: a questão foi motivo de muitas discussões que não 

puderam ser respondidas através de consulta à literatura, como também em ajudas e 

manuais do programa. Como o suporte técnico foi utilizado durante muito tempo para 

solucionar questões de modelagem da malha, sua duração não foi suficiente para 

elucidar a maior parte dos problemas relativos à convergência das simulações. Isto 

levou à utilização de parâmetros de configuração baseados em exemplos semelhantes 

encontrados na biblioteca interna do PHOENICS. É necessário destacar que a 

dissertação tomou mais tempo que o esperado e que o projeto de pesquisa que poderia 

amparar a renovação do suporte foi atrasado. Essa defasagem mostrou que o alto custo 

de renovação do suporte (para os padrões do LabCon-UFRN) pode comprometer as 

pesquisas se não houver uma fonte de recursos confiável. 

d) Interpretação dos erros: apenas em consulta recente realizada à equipe da Chemtech, 

em caráter excepcional, foi possível esclarecer a questão da correta leitura dos erros 

residuais das variáveis envolvidas nas simulações. Até então, se considerou valores 

mostrados no gráfico de saída que, segundo o suporte, não constituem um parâmetro 

adequado para análise de convergência global. A indicação da soma dos resíduos para 

cada variável no arquivo result demonstrou que os erros encontrados nas simulações 

foram mais próximos daqueles encontrados na literatura consultada. 

6.2 FONTES DE INCERTEZAS DOS RESULTADOS 

Foram vários fatores que colaboraram para o aumento das incertezas dos 

resultados, sendo que alguns poderiam ser aprimorados. A discussão inicia-se pelas limitações 
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da modelagem, que no caso das simulações térmicas já foram abordadas nos capítulos 

anteriores, sendo priorizada aqui as simulações de CFD. 

6.2.1 Modelagem em CFD 

Houve diversas simplificações dos modelos que geraram dúvidas sobre a 

confiabilidade dos resultados. Nos casos dos domínios menores, por exemplo, suas dimensões 

reduzidas, levaram à colocação de outlets laterais e posteriores, na tentativa de simular a 

continuação do escoamento tanto no exterior, quanto no interior do galpão (Figura 46). Essa 

aproximação deixa de considerar os reais efeitos gerados na ventilação para as duas situações, 

como os coeficientes de pressão da fachada em escala real. Tal simplificação resulta em um 

falso comportamento do fluxo de ar, já que a sua condição de escoamento é declarada no 

programa como sendo igual nas duas situações.  

Figura 46 - Domínio reduzido com posição dos outlets laterais e posterior. 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

No domínio construído para o galpão, também foram necessárias outras 

simplificações. Os inlets e outlets não puderam reproduzir as características geométricas dos 

elementos vazados, sendo diferenciados das aberturas livres apenas pela redução das suas 

dimensões, equivalentes à área livre de abertura de cobogós. Nesse caso, deixa-se de 

considerar as reais condições de entrada e principalmente de saída do escoamento, pois não 
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está sendo simulada a resistência que a geometria dos elementos provoca nele. Essa 

simplificação pode ser a causa do número de renovações para o caso otimizado (151 trocas/h) 

ter sido muito próximo do caso típico (147 trocas/h), mesmo após o aumento nas dimensões 

de todas as aberturas. 

Detalhes da geometria do galpão também não foram modelados como, por 

exemplo, beirais, divisões internas, aberturas das fachadas laterais e aberturas existentes sob 

as telhas, entre outros. Com isso, muitas interferências no fluxo interno deixam de ser 

consideradas, alterando os resultados de campos de velocidade e de renovação do ar. 

É importante ressaltar que a própria ausência de transferência de calor nas 

simulações altera o nível de aceitação dos resultados, apesar de não inviabilizar estudos dessa 

natureza, como confirmou Maliska (2001). 

6.2.2 Registros climáticos 

As condições de contorno utilizadas para as simulações térmica e de ventilação 

natural empregam informações distintas. Enquanto o VisualDOE adota o arquivo climático 

TRY de 1954, as simulações em CFD se basearam em dados coletados nos anos de 2002 a 

2005. A comparação das duas fontes por meio das suas rosas dos ventos (Figura 47 e Figura 

48) para o horário comercial evidencia que: 

O ano de 1954 apresenta velocidades menores do que os registros de 2002 a 

2005;

As medições da direção do vento do arquivo TRY apresentam intervalos 

maiores, se tornando menos sensível às variações; 

Os modelos coincidem quanto à direção predominante do vento no quadrante 

Sudeste, entretanto, o TRY de 1954 aponta boa parte dos ventos com incidência Leste, o que 

não ocorre na outra situação. 
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Figura 47 - Rosa dos ventos do ano de 1954, para 
o horário comercial. 
Fonte: WRPLOT View, 2005. 

Figura 48 - Rosa dos ventos para o horário 
comercial, no período de 12/08/2002 a 
12/08/2005.  
Fonte: WRPLOT View, 2005. 

Outra limitação do método relacionada aos arquivos climáticos diz respeito ao 

período considerado nas simulações das duas ferramentas. O VisualDOE realiza a simulação 

térmica para o ano inteiro, enquanto o PHOENICS simula um instantâneo no tempo. Além 

disso, a análise térmica emprega um arquivo climático determinado por um método que 

ignora a freqüência do vento na renovação de ar. 

6.2.3 Integração entre ferramentas 

A integração entre as ferramentas de CFD e de simulação térmica apresenta 

limitações que comprometem os resultados. Nessa dissertação, a renovação de ar calculada 

pelo CFD é declarada no programa de simulação térmica como uma constante ao longo das 

horas, independentemente das suas variações. Ao final da simulação térmica, apenas são 

analisados os resultados que correspondem àquelas faixas de velocidade e orientação de vento 

simulados no CFD. Ao fazer isso, considera-se que os demais horários não são 

representativos, entretanto eles certamente influenciaram os horários selecionados. Na 

realidade, deveria ser conhecida a renovação de ar a cada hora, para as muitas situações de 

velocidade e direção do vento. Isso é inviável operacionalmente, porém poderia ser 

melhorado através de formas de acoplamento entre ferramentas. 
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6.2.4 Representatividade das condições de contorno

As condições de contorno extraídas da análise das rosas de vento foram 

determinadas a partir de um agrupamento de ocorrências de ângulos de incidência com faixas 

de velocidade do ar, seguidos de uma média ponderada. Os critérios de agrupamento apenas 

consideraram intervalos regularmente distribuídos: o intervalo da velocidade foi 1,0 m/s e o 

da orientação foi 36 faixas de 10º. Na análise dos resultados de renovações de ar, foi 

demonstrado que a orientação do vento influenciou mais os resultados do que a velocidade. 

Portanto, a determinação das condições de contorno deve considerar a sensibilidade do 

modelo em relação às variáveis de contorno. 

6.3 POTENCIALIDADES DO MÉTODO 

Apesar das limitações, o método aponta para algumas potencialidades que podem 

servir de referências para o desenvolvimento de estudos mais detalhados, como por exemplo: 

As simulações apresentaram resultados qualitativos que permitem avaliar a 

distribuição da ventilação no interior da edificação. 

A divisão das simulações de CFD em domínios separados garante a captura de 

detalhes geométricos que normalmente não são considerados em escalas maiores, viabilizando 

simulações de objetos de pequenas dimensões com menor tempo de processamento. Este 

recurso foi destacado por Bittencourt (1993) como uma das vantagens do CFD em relação aos 

túneis de vento, que não conseguem capturar elementos de escala reduzida. 

Os resultados de campos de velocidade e renovações de ar certamente podem 

auxiliar as decisões projetuais à medida que os procedimentos se tornarem mais confiáveis e 

rápidos de serem obtidos. 
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6.4 OBJETO DE ESTUDO 

Os resultados das simulações, mesmo com as incertezas apontadas e o número 

reduzido de variações nos modelos, puderam gerar algumas considerações sobre a utilização 

da tipologia dos galpões pré-moldados, principalmente quanto ao emprego dos componentes 

construtivos e sua influência nos campos de velocidade internos e no desempenho térmico da 

edificação. São elas: 

Os elementos vazados do tipo veneziana se mostraram ineficazes para a 

ventilação no nível do usuário por desviarem o fluxo verticalmente. Para as aberturas situadas 

próximas à cobertura, no entanto, o elemento pode contribuir para a remoção do calor 

transmitido pelo telhado.  

Reconhece-se que para o uso em galpões pré-moldados padrão, que têm suas 

fachadas expostas à radiação solar e à chuva, o cobogó do tipo veneziana se torna uma das 

poucas alternativas de fechamento que oferece proteção às intempéries, permitindo a 

passagem de ar constante. Isto reforça a necessidade de se investir na melhoria da envoltória 

de edifícios do tipo galpão, promovendo a proteção das aberturas e, permitindo assim o uso de 

outros fechamentos, como esquadrias. 

As análises térmicas demonstraram a importância não só da ventilação, mas da 

redução das cargas térmicas incidentes no interior do galpão pelas superfícies, principalmente 

a cobertura. Com o seu isolamento térmico, conseguiu-se atingir temperaturas muito próximas 

das externas, confirmando que as telhas de fibrocimento são responsáveis pela irradiação de 

grande parte do calor presente no interior dos galpões. 

Por fim, a pesquisa mesmo que de forma superficial, confirmou as limitações 

da tipologia dos galpões pré-moldados em relação à adequação ao clima local, devido à sua 

envoltória ineficiente. Destacam-se como pontos negativos a precária proteção das fachadas 

pela ausência de beirais extensos e elementos de controle da insolação, assim como a 

cobertura de fibrocimento de alta transmitância térmica. 
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6.5 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

As dificuldades de operação do PHOENICS, muitas das quais associadas à 

concepção generalista do programa, é um estímulo para que sejam desenvolvidos programas 

de CFD customizados para as necessidades específicas do arquiteto. Nessa linha, existem 

programas como o TAS24, que incorpora essas características. O website
25 do Departamento 

de Energia norte-americano disponibiliza informações sobre mais de 300 programas de 

simulação no ambiente construído, no qual classifica, entre outros, o nível de conhecimento 

exigido para operar cada ferramenta. O TAS é classificado como de uso para engenheiros e 

arquitetos, dispensando treinamento específico e possuindo tutoriais de fácil entendimento. O 

mesmo website inclui o PHOENICS na relação de programas que exigem “considerável 

experiência e conhecimentos de dinâmica de fluidos computacional”.  

É necessário investir na determinação das condições de contorno a partir de um 

histórico de registros climáticos. Essa dissertação apresenta uma proposta e discute o assunto 

de forma superficial, pois não foi encontrada similar discussão em artigos sobre o uso de CFD 

na edificação.

Quanto à modelagem em CFD, os resultados obtidos nesta pesquisa se basearam 

na proposição de diferentes arranjos de fachada quanto ao posicionamento e dimensões de 

suas aberturas, para uma determinada faixa de velocidades e direções do vento. Apesar de ter 

sido sugerida apenas uma modificação da geometria em relação ao caso base (típico), o 

método permite inúmeras combinações de dimensões e posicionamentos das aberturas de 

entrada e saída, que podem ser associadas a diferentes condições de ventilação, aprimorando 

as análises de velocidades internas e taxas de renovação de ar. Além disso, podem ser 

efetuadas modificações nas dimensões do domínio, estudando-se assim o desempenho de 

diferentes proporções de largura, altura e profundidade do galpão. 

Outros desenvolvimentos da abordagem realizada em CFD podem ser obtidos por 

meio da construção de diferentes modelos de domínio reduzido, com novas tipologias de 

aberturas, seja com elementos vazados, seja com esquadrias, uma vez que esses componentes 

24 Maiores informações no endereço eletrônico: www.ourworld.compuserve.com/homepages/edsl 
25 www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ 
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possuem dimensões iguais ou maiores que o cobogó simulado nos casos desta pesquisa. 

Algumas alternativas para o domínio reduzido são: 

Incluir detalhes de esquadrias nas aberturas, possibilitando o estudo de 

diferentes tipologias de janelas como pivotante, de correr, basculante etc. 

Simular diferentes tipologias de cobogós, observando a mudança no padrão do 

escoamento. 

Aprimorar o método de transferência das condições de contorno entre 

domínios. Pode ser feita a leitura das velocidades em diferentes cobogós, ao invés de apenas o 

elemento central, para melhorar a fidelidade dos dados de entrada das velocidades no domínio 

da edificação. Essa mudança implica em aprimorar a construção dos inlets no domínio maior, 

com a divisão em faixas de velocidades correspondentes à quantidade de leituras feitas no 

domínio anterior. 
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APÊNDICES

Apêndice A - Variáveis quantitativas dos levantamentos de campo 

Levantamento 1 – Variáveis quantitativas com valores das medianas. 

Galpões Orientação Beiral Lat. Beiral F/F Vão (Largura) Vão (Comp.) Altura pilar Nº módulos

G 01 114.44 0.80 0.60 5.00 11.00 5.00 20

G 02 90.00 0.70 0.50 5.00 11.55 5.40 1

G 03 90.00 0.70 0.50 5.00 11.00 5.40 8

G 04 90.00 0.80 0.50 5.00 11.00 4.80 7

G 05 90.00 0.80 0.50 5.00 11.00 4.80 8

G 06 90.00 1.40 0.80 5.00 17.00 3.60 10

G 07 166.42 0.90 0.70 5.00 11.00 4.25 9

G 08 180.00 2.50 1.80 5.00 20.00 8.80 10

G 09 180.00 1.70 1.70 5.00 9.20 3.50 10

G 10 180.00 1.20 1.50 5.00 12.00 6.00 7

G 11 180.00 1.50 1.50 5.00 18.00 8.00 7

G 12 180.00 1.50 1.00 5.00 10.00 4.50 4

G 13 88.74 1.00 1.00 5.00 11.00 6.00 5

G 14 185.63 2.75 2.25 5.00 15.00 3.75 9

G 15 88.27 1.00 1.00 5.00 11.00 4.95 7

G 16 90.00 1.00 1.00 5.00 11.00 5.80 6

G 17 90.00 0.80 0.70 5.00 11.00 5.00 3

G 18 90.00 1.20 0.90 5.00 15.00 5.15 4

G 19 87.83 0.40 0.00 5.00 5.00 4.05 2
G 20 117.83 1.20 1.00 5.00 9.50 3.30 6

Mediana 90.00 1.00 0.95 5.00 11.00 4.98 7

Legenda dos galpões: 

G01 - Oficina e depósito da garagem central; 

G02 - Depósito de gás da DMP (Divisão de Materiais e Patrimônio); 

G03 - Almoxarifado da Superintendência de Infra-estrutura; 

G04 - Divisão de patrimônio da DMP; 

G05 - Depósito de materiais inservíveis da DMP; 

G06 - Editora Universitária; 

G07 - Edifício do canteiro de obras; 

G08 - Quadra poli esportiva do Departamento de Educação Física; 

G09 - Refeitório do NUPLAM (Núcleo de Pesquisas em Alimentos e 
Medicamentos); 

G10 - Depósito de embalagens do NUPLAM; 

G11 - Almoxarifado central do NUPLAM; 

G12 - Depósito de inflamáveis do NUPLAM; 

G13 - Oficinas do DFTE (Departamento de Física Teórica e Experimental) 

G14 - LARHISA (Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento); 

G15 - Oficina e marcenaria do CCET (Centro de Ciências Exatas e da Terra); 

G16 - Laboratório 01 de Engenharia Têxtil; 
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G17 - Laboratório 02 de Engenharia Têxtil; 

G18 - Laboratório de Química; 

G19 - Laboratório de Bioquímica; 

G20 - NUPEG (Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás). 

Apêndice B - Variáveis qualitativas dos levantamentos de campo 

Levantamento 2 - Variáveis qualitativas com valores do modo. 

Rev. Ext Abert. Tipo de cobogó

Galpões Vedações Cobertura Forro vent. Cor revest. S N S N S¹ S² N¹ N²

G 01 1 1 0 1 1 1 7 7 1.2 1.2

G 02 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1

G 03 1 1 0 1 1 1 7 7 1.1 1.1

G 04 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1

G 05 1 1 0 1 1 1 7 7 1.1 1.1

G 06 1 1 1 2 1 1 5 5

G 07 3 1 0 3 1 1 5

G 08 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1

G 09 1 1 1 2 3 3 5

G 10 1 1 0 4 1 1 2 2

G 1.1 1 1 0 2 1 1 2 2

G 1.2 1 1 0 1 1 1 1 2.2 2.2

G 13 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1

G 14 1 1 0 1 1 1 1 5 3 3

G 15 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1

G 16 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3

G 17 1 1 0 1 1 1 1 5 1.1 1.1 1.1

G 18 1 1 1 4 1 1 2.2 2.2 2.2 2.2

G 19 1 1 0 2 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1

G 20 1 1 1 4 1 1 5 5

Modo 1 1 0 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1

Legenda da tabela: 

S: fachada sul; 

N: fachada norte; 

S¹: fachada sul no nível inferior; 

S²: fachada sul no nível superior; 

N¹: fachada norte no nível inferior; 

N²: fachada norte no nível superior. 
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Legenda das variáveis: 
Vedações:

1 - tijolos cerâmicos;  
2 - blocos de concreto; 
3 - misto. 

Cobertura:

1 - fibrocimento;  
2 - outra. 

Forro ventilado: 

0 - não;
1 - sim. 

Cor predominante do revestimento: 

1- branco; 
2 - bege; 
3 - verde claro; 
4 - ocre. 

Revestimento externo:  

1 - pintura;
2 - revestimento texturizado;  
3 - cerâmica esmaltada;  
4 - pedras graníticas. 

Tipo e disposição das aberturas nas fachadas:  

0 - fachada cega;
1 - elementos vazados em dois níveis;  
2 - brises horizontais nos dois níveis;
3 - janela no nível inferior;
4 - fachada cega com vazio superior;  
5 - janela no nível inferior e cobogó no superior;
6 - janela inferior e vazio superior;  
7 - elemento vazado no nível inferior e vazio superior. 
OBS: para a definição do tipo de aberturas predominantes nos edifícios, foi 

considerado o módulo que mais se repete nas fachadas. Quando não houve um módulo 
padrão, a variável foi deixada em branco. 

Tipo de elementos vazados:  

1 - Venezianas. 
1.1 - veneziana única de 33 x 13 x 10 cm; 
1.2 - elemento tipo veneziana com módulos de 50 x 50 cm. 

2 - Reticulado. 
2.1 - reticulado de 10 x 10 cm em módulos de 50 x 50 cm; 
2.2 - reticulado de 5 x 5 cm em módulos de 50 x 50 cm. 

3 - Elemento retangular de dimensões 10 x 20 cm. 
OBS: para a definição do cobogó mais utilizado adotou-se o mesmo critério da 

variável anterior. Os valores em branco equivalem aos edifícios que não têm elementos 
vazados como aberturas predominantes. 
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Apêndice C - Dimensões das aberturas com elementos vazados  

Levantamento 3 - Dimensões das aberturas nas fachadas sul e norte com valores das medianas. 

FACHADA SUL FACHADA NORTE
Elem. Vaz.(inferiores) Elem. Vaz.(superiores) Elem. Vaz.(inferiores) Elem. Vaz.(superiores)

Galpões P H L Qt P H L Qt P H L Qt P H L Qt

G 01 2.50 1.50 2.00 2 2.50 1.50 2.00 2

G 02 4.00 0.90 4.85 1 4.00 0.90 4.85 1

G 03 4.00 0.90 4.85 1 4.00 0.90 4.85 1

G 04 3.50 0.80 4.85 1 3.50 0.80 4.85 1

G 05 3.50 0.90 4.85 1 3.50 0.90 4.85 1

G 06 3.60 0.50 4.85 1

G 07

G 08 1.05 1.30 4.75 1 4.55 1.30 4.75 1 1.05 1.30 4.75 1 4.55 1.30 4.75 1

G 09 3.00 0.75 1.40 2 3.00 0.75 1.40 2

G 10 1.30 1.40 2.27 2 4.10 1.40 2.27 2

G 11

G 12 2.00 2.00 4.50 1 2.00 2.00 4.50 1

G 13 3.30 2.60 1.60 3 3.30 2.60 1.60 3

G 14 0.35 2.20 1.65 2 0.35 2.20 0.80 2

G 15 2.75 1.55 4.80 1 2.75 1.55 4.80 1

G 16 1.10 1.20 2.10 2 2.75 1.90 2.10 2 1.10 1.20 2.10 2 2.75 1.90 2.10 2

G 17 1.35 1.40 1.35 3 3.05 1.50 1.35 3 3.05 1.50 1.35 3

G 18

G 19 0.45 1.40 1.65 2 0.45 1.40 1.65 2 2.85 0.90 1.65 2

G 20

Mediana 1.08 1.40 1.88 2 3.30 1.30 4.75 1 1.10 1.40 2.27 2 3.30 1.30 2.27 2

OBS: Os valores em branco equivalem às demais tipologias de aberturas. 



131

Apêndice D - Resultados dos gráficos e resíduos das simulações em CFD 

(a) (b) 

Simulação 1 - Domínio reduzido para caso típico e ventilação típica (v=6,6 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 2 - Domínio maior para caso típico e ventilação típica (v=6,6 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 



132

(a) (b) 

Simulação 3 - Domínio reduzido para caso otimizado e ventilação típica (v=6,6 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 4 - Domínio maior para caso otimizado e ventilação típica (v=6,6 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 
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(a) (b) 

Simulação 5 - Domínio reduzido para caso otimizado com nova ventilação (v=6,6 m/s e =115°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 6 - Domínio maior para caso otimizado com nova ventilação (v=6,6 m/s e =115°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 
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(a) (b) 

Simulação 7 - Domínio reduzido para caso otimizado com nova ventilação (v=6,6 m/s e =155°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 8 - Domínio maior para caso otimizado com nova ventilação (v=6,6 m/s e =155°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 
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(a) (b) 

Simulação 9 - Domínio reduzido para caso otimizado com nova ventilação (v=5,0 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 10 - Domínio maior para caso otimizado com nova ventilação (v=5,0 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 
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(a) (b) 

Simulação 11 - Domínio reduzido para caso otimizado com nova ventilação (v=8,0 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 

(a) (b) 

Simulação 12 - Domínio maior para caso otimizado com nova ventilação (v=8,0 m/s e =133°)
Gráficos (a) e valores de resíduos no arquivo de resultados (b). 
Fonte: adaptado de PHOENICS, 2004. 


