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RESUMO
O uso e o armazenamento de substâncias químicas trazem consigo
riscos à segurança, tanto em ambientes abertos quanto confinados. No caso
de gases, a previsão da dinâmica de possíveis vazamentos é fundamental para
o planejamento de segurança e de tomada de decisão. Para este fim, a
fluidodinâmica computacional (CFD) tem sido frequentemente implementada,
devido às suas vantagens sobre outros modelos preditivos, como os
Gaussianos e os integrais. Este trabalho considera um ambiente real de
laboratório, com uma circulação de ar notadamente restrita, e um único
exaustor. O sistema de ventilação é analisado em relação à sua capacidade de
remover contaminantes gasosos do ambiente, em casos hipotéticos de
vazamento. Configurações alternativas de ventilação são propostas, e os
escoamentos de gás são simulados por meio de modelagem em CFD, com
casos em regime permanente e em regime transiente. As simulações foram
executadas com o código ANSYS CFX, para diferentes gases e vazões dos
pontos de exaustão propostos para o ambiente. O Método dos Volumes Finitos
foi utilizado para discretizar os domínios computacionais, com malhas
tetraédricas. Os escoamentos apresentaram número de Reynolds na ordem de
105, e o modelo de turbulência k- 𝜀 padrão foi utilizado. Entre aumentar a vazão
em um exaustor e utilizar mais exaustores, os resultados mostram que a união
dessas duas abordagens é mais efetiva, na remoção de contaminantes, do que
se adotadas individualmente. Nos casos em regime permanente, as regiões de
maior concentração de gás foram reduzidas, e nos casos transientes, os
tempos de remoção de contaminante dos domínios diminuíram em 50%,
aproximadamente, quando comparados à configuração original do laboratório.
De modo geral, a adição de dois exaustores no local, um próximo ao nível do
teto e outro próximo ao do chão, apresentou os melhores resultados de
desempenho da ventilação para os casos de escoamento propostos.

Palavras-chave: Fluidodinâmica computacional, dispersão de gás, ambiente
confinado.
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ABSTRACT
The use and storage of chemicals are associated with safety hazards in
both outdoor and indoor environments. In the case of gases, predicting the
dynamics of possible leakages is fundamental to safety planning and decision
making. To achieve this, computational fluid dynamics (CFD) has often been
implemented for its advantages over other prediction models, such as Gaussian
or integral models. This work considers a real laboratory environment with
notably restricted air circulation and a single exhaust. The ventilation system is
analysed for its capacity for removing gaseous contaminants from the
environment, in hypothetical leakage scenarios. Alternatives to the ventilation
configuration are proposed, and gas flows are simulated with CFD modeling,
with steady state and transient cases. Simulations were carried out using the
commercial code ANSYS CFX for different gases and flow rates for the
proposed exhausts. The Finite Volume Method was used in the discretization of
the computational domains, with tetrahedral meshes. Flow cases showed
Reynolds numbers on the order of 105, and the standard k- 𝜀 turbulence model
was chosen. Between increasing the flow rate in a single exhaust and resorting
to more exhausts, results show that adopting both approaches simultaneously
is more effective than adopting either one individually. In steady state flows,
zones with higher gas concentrations were reduced, and in transient flows the
contaminant removal times were approximately 50% shorter, when compared
to the laboratory’s original configuration. Overall, the best results for ventilation
performance of the proposed flow scenarios were obtained by adding two
exhausts to the room: one closer to the ceiling and the other closer to ground
level.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

O uso de substâncias químicas oferece riscos à segurança de seres humanos,
do ambiente e de bens materiais. Com o avanço da ciência e da industrialização, os
acidentes com materiais perigosos acontecem com mais frequência. Isso aumenta o
interesse da população em questões regulatórias e de segurança, especialmente em
áreas urbanas. Há maior preocupação sobre os efeitos que diferentes substâncias
podem causar, por exemplo, se presentes na atmosfera (EFTHIMIOU et al., 2017).
Diferentes de colapsos estruturais e colisões simples, desastres químicos
continuam a afetar residências locais, trabalhadores e o meio ambiente. Uma grande
quantidade de tempo é requerida para reativar uma fábrica após um acidente químico,
o que causa perdas financeiras. À medida que indústrias se tornam mais complexas,
o mesmo ocorre com diretrizes de segurança. Assim, aumenta a busca por sistemas
de prevenção e de resposta a acidentes (LYU et al. 2018).
Para diminuir os riscos, regulamentações internacionais têm sido criadas para
a construção de indústrias químicas e para o transporte de substâncias perigosas. As
práticas regulatórias englobam, por exemplo, planos de emergência em ambientes
internos e externos, e consideram a possibilidade de eventos posteriores a um
acidente (BELLASIO; BIANCONI, 2003; MARKIEWICZ, 2012).
Nos anos 1990, a União Europeia criou um sistema de controle de grandes
riscos e acidentes industriais, nomeado Diretiva Seveso, enquanto os Estados Unidos
desenvolviam uma nova regulamentação em segurança de processos. A Coreia do
Sul, que construiu muitas plantas químicas desde os anos 1960, sofreu desastres
industriais frequentes, e precisou criar um programa de segurança e prevenção de
acidentes em 1996 (SHIN, 2013).
Ao longo dos anos, acidentes industriais mostraram o perigo de produção,
armazenamento e transporte de compostos químicos. Exemplos disso são o
vazamento de dioxina em Seveso, na Itália, em 1976 (BRITTER, 1989); o desastre
com isocianato de metila em Bhopal, na Índia, em 1984 (MISHRA, 2015); e o
descarrilamento de vagões de GLP, em Viareggio, também na Itália, em 2009
(PONTIGGIA et al., 2011).
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Planos de segurança podem ser criados com metodologias variadas, para
antecipar e combater esses acidentes. Por exemplo, dados de eventos anteriores são
fundamentais para a análise preditiva de novos casos, sejam eles no mesmo local ou
em um cenário diferente (RAJEEV et al., 2019). Situações extremamente adversas
podem ser concebidas, e a partir delas serem formulados os protocolos de segurança,
o que facilita o processo de tomada de decisão, caso a hipótese se torne realidade
(LIM et al, 2018).
Simulações numéricas e modelos matemáticos são úteis para este tipo de
planejamento, pois permitem a previsão do comportamento de substâncias químicas
de forma mais abrangente, sem que sejam restritos a dados de casos anteriores (LYU
et al., 2018).
Muitas substâncias químicas, utilizadas em indústrias e laboratórios, podem ser
tóxicas, ou inflamáveis, ou ambas. Em casos de vazamento, quando esses materiais
são liberados na atmosfera ou em ambientes confinados, é importante que existam
estimativas prévias dos danos possíveis, de modo que as consequências desses
eventos sejam controladas. Prever a dinâmica de um vazamento é fundamental para
a formulação de planos de emergência, pois ajuda na evacuação de pessoal nas áreas
afetadas, assim como no resgate de vítimas (BELLASIO; BIANCONI, 2003).
Em ambientes onde gases são utilizados, devem ser estudados os riscos
associados a vazamentos e a dispersões desses materiais. Para evitar acidentes e
minimizar danos a pessoas, é necessário propor medidas preventivas, realizar
análises de risco, e estabelecer práticas de contingenciamento. A criação de medidas
de segurança depende da análise das consequências de possíveis acidentes
(BRITTER, 1989).
Metodologias são frequentemente desenvolvidas para melhorar sistemas de
ventilação, buscando custos cada vez menores. Em problemas em ambientes
confinados, a fluidodinâmica computacional (CFD) pode fornecer resultados
quantitativos e visualmente claros sobre escoamentos gasosos. Isso permite a
previsão de propriedades como pressão, velocidade e distribuição da concentração
de contaminantes (JIAO et al., 2019). Portanto, a obtenção desses resultados torna a
modelagem em CFD uma ferramenta importante no estudo da dinâmica de
vazamentos, suas consequências, e qual o efeito de fatores como: taxa de liberação
de gás, obstáculos do escoamento e pontos de exaustão (DONG et al., 2017).
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1.2 – OBJETIVOS
1.2.1 – Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é propor uma nova configuração de ventilação para o
Laboratório de Energia, Materiais e Meio Ambiente (LEMMA), da Universidade
Federal Fluminense (UFF), de modo a otimizar a circulação de ar do ambiente, para
lidar com possíveis casos de vazamentos de gases.
1.2.2 – Objetivos específicos

Os objetivos específicos são listados a seguir:


Representar a estrutura do LEMMA em uma geometria computacional



Propor quatro geometrias alternativas à original



Propor diferentes casos de escoamento de gás



Modelar os casos propostos



Realizar simulações em CFD para a configuração atual do LEMMA e para
as alternativas



Analisar a tendência de escoamento dos gases, nos casos propostos



Propor novos parâmetros de ventilação



Realizar simulações em CFD para os novos casos

1.3 – ESTRUTURA DO TRABALHO

Este texto é organizado em cinco capítulos, incluindo esta seção introdutória,
que apresenta a contextualização e os objetivos.
O Capítulo 2 trata da revisão bibliográfica, começando por breves abordagens
sobre a segurança em ambientes confinados e, mais especificamente, em
laboratórios, seguidas de uma formulação teórica acerca da fluidodinâmica
computacional. Depois, é feito um levantamento de diferentes códigos de CFD e suas
aplicações em ambientes externos e internos.
No Capítulo 3, apresenta-se a metodologia adotada para execução das
simulações em CFD. São detalhados os domínios de simulação, a definição das
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malhas computacionais, os parâmetros físicos do problema, os gases considerados,
bem como as definições matemáticas de modelagem, critérios de convergência dos
cálculos numéricos, e diferentes vazões de exaustão.
O Capítulo 4 apresenta as análises de convergência de malha computacional,
e os resultados das simulações dos casos propostos. Os fatores relevantes à escolha
de uma malha adequada são discutidos, e os resultados de diferentes domínios
computacionais e condições de ventilação são comparados entre si, para um mesmo
gás.
As conclusões são descritas no Capítulo 5, juntamente a sugestões para
trabalhos futuros, seguidas das referências bibliográficas e dos apêndices.
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 – SEGURANÇA EM AMBIENTES CONFINADOS

Exposição a gases tóxicos é uma questão importante em saúde ocupacional.
A permanência em laboratórios e indústrias químicas significa conviver com
substâncias perigosas, que podem prejudicar a saúde de trabalhadores. Esse risco
atrai atenção à formulação e ao cumprimento de medidas de segurança. É necessário
o conhecimento das características de transmissão de possíveis contaminantes
químicos (JIN et al., 2012).
A segurança em ambientes confinados é intrinsicamente relacionada a
sistemas de ventilação, pois estes afetam a dispersão de poluentes gasosos. Uma
prática comum, que prevê o vazamento de substâncias químicas, é impor uma taxa
de ventilação mínima, e diluir a concentração de um poluente, de modo que não cause
danos à saúde (LIU; LIU; GAO, 2017).
Em um acidente, uma ventilação adequada é fundamental para a remoção de
poluentes nocivos, além de facilitar eventuais trabalhos de resgate e aumentar a
segurança do local. Dada a dificuldade de se determinar a quantidade de material
químico liberado em um vazamento, a maior parte das entidades de segurança
padroniza as taxas de ventilação pelo método da taxa de troca de ar. Estima-se, por
exemplo, o número de vezes que o volume de ar do ambiente é totalmente trocado,
em uma hora (HAN et al., 2020).
Em Engenharia, a ventilação é um dos métodos mais usados para o controle
de gases em um ambiente. Os sistemas com pressão negativa são mais usados, pois
os pontos de saída com ventiladores conseguem remover o ar de ambientes
contaminados, no caso de vazamento de material perigoso (JIAO et al., 2019).
Quando a ventilação não é suficiente, ou o sistema de ventilação não funciona
corretamente ou não foi bem projetado, pode haver acúmulo de materiais indesejáveis
no local. Para evitar situações como essa, o projeto adequado de um sistema de
ventilação é fundamental para manter a segurança do ambiente. Esse sistema pode
ser natural, mecânico ou misto, e deve ser adaptado para as características
específicas do espaço estudado (PORRAS-AMORES et al., 2019).
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2.2 – SEGURANÇA EM AMBIENTES DE LABORATÓRIO

Olewski e Snakard (2017) fizeram uma análise específica sobre segurança de
processos em laboratórios de universidades. Foi apontada a visão (amplamente
difundida) de que a pesquisa em ambiente acadêmico apresenta riscos muito menores
que operações industriais em grande escala. A falta de consciência sobre os perigos
de um ambiente de laboratório contribui para o preconceito de que as instalações de
universidades sejam naturalmente mais seguras.
Laboratórios são uma parte importante do ensino em universidades e de
pesquisas científicas, mas a presença de agentes químicos, físicos ou biológicos traz
riscos a esse ambiente de aprendizado e de trabalho (AYI; HON, 2018). Em 2018,
uma explosão de cilindro de gás matou um pesquisador e feriu mais três em um
instituto de ciências em Bengaluru, na Índia (TAYLOR, 2018). Também nesse ano,
uma estudante nos Estados Unidos morreu por contaminação de cianeto de potássio
(LUCIEW, 2018). Em 2019, um professor morreu após uma explosão de gás
hidrogênio, em um laboratório do Instituto de Tecnologia de Israel (ADVANCED
SCIENCE NEWS, 2019). O número crescente de acidentes graves em universidades
tem estimulado a pesquisa e a publicação de trabalhos sobre segurança em
laboratórios acadêmicos. Nessa área, os Estados Unidos são líderes em número de
publicações, mas os trabalhos da Alemanha, Suíça e Taiwan são mais influentes, de
acordo com o número maior de citações por outros autores (YANG et al., 2019).
De acordo com Ayi e Hon (2018), grande parte dos acidentes é atribuída à
negligência de práticas de segurança. Para examinar essa mentalidade, realizaram
uma pesquisa em uma universidade canadense, em que 56 indivíduos foram
entrevistados. Desse total, 27% admitiram não fazer qualquer análise de risco antes
de trabalharem nos laboratórios, 9% não possuíam treinamento em segurança, e 39%
achavam que a segurança dos ambientes poderia ser melhorada. Em linhas gerais,
os resultados indicam que a não adesão a medidas de segurança continua a ser um
problema em instituições acadêmicas. A pesquisa conduzida com mais independência
pode causar desatenção a riscos e contribuir para ocorrência de acidentes. No
entanto, uma limitação desse estudo foi sua aplicação a uma única instituição.
Schröder et al. (2016) fizeram uma pesquisa mais ampla, focando em
laboratórios acadêmicos, governamentais e industriais, distribuídos pelos Estados
Unidos. Equipes de mais de 1.200 instalações foram entrevistadas em relação a
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práticas de segurança e prevenção de acidentes. Embora os três tipos de laboratório
apresentarem mais de 80% de suas equipes com treinamento de segurança, cerca de
25% do total de entrevistados não recebeu treinamento específico para os riscos com
que trabalham. A maior discrepância entre as instituições é a respeito do uso de
equipamento de proteção individual (EPI). Empregados de laboratórios industriais
mostraram-se mais obedientes às regras de segurança, em que mais de 80% utilizam
jaleco e óculos de proteção. Neste mesmo quesito, o pessoal de laboratórios
governamentais foi superior a 70%, e em instalações universitárias, esse número
chegou a pouco mais de 60%. Percebeu-se a correlação entre percepção de risco e
conformidade com o uso de EPIs, em que quanto maior a primeira, maior a segunda.
Em laboratórios acadêmicos, monitorar o comportamento de segurança dos
frequentadores influenciou positivamente no uso de EPIs. Também foi constatado
menor número de acidentes em ambientes com funcionários supervisores. Concluiuse que os laboratórios universitários são estatisticamente mais perigosos que os
industriais, devido ao gerenciamento de segurança mais relaxado, e menor atenção e
investimento direcionados a análises de risco. Os dados também apontaram o efeito
benéfico da presença ativa de um professor, ou um supervisor dedicado, nesses
ambientes.
Embora laboratórios universitários possuam equipamentos mais simples, e
quantidades menores de materiais perigosos, alguns fatores negligenciados
aumentam o risco para o indivíduo. Por exemplo, um trabalhador de laboratório
costuma ficar muito próximo dos equipamentos, e por um período mais longo que
operários de indústria. Laboratórios de pesquisa em universidades geralmente tentam
desenvolver novas tecnologias, cujos métodos de precaução e respostas a
emergências ainda não foram bem definidos. Outro fator é o uso de estudantes para
trabalharem nas instalações, o que causa rotatividade de pessoas que utilizam os
equipamentos e materiais. Então, é necessário um grande compartilhamento de
informações sobre medidas tanto de precaução quanto de mitigação de acidentes
(OLEWSKI; SNAKARD, 2017).
Considerando a rápida evolução do risco em laboratórios universitários, e sua
fiscalização de segurança usualmente pouco rígida, Marendaz, Suard e Meyer (2013)
propuseram uma metodologia de mapeamento de riscos específicos de laboratórios.
Fatores como toxicidade e inflamabilidade de substâncias são classificados em uma
escala de 0 a 3, permitindo a rápida identificação de riscos, o que contribui para a
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tomada de decisões em planejamento de segurança. Nesta metodologia, por exemplo,
um único cilindro de gás inflamável, de 50 litros, é suficiente para o ambiente ser
considerado como nível de risco 3. A gradação dos riscos põe o foco em
equipamentos e materiais mais importantes ou mais suscetíveis a acidentes graves.
Com isso, os recursos disponíveis podem ser distribuídos com maior eficiência para
as respectivas seções dos laboratórios, de acordo com os perigos associados a elas.
2.3 – CÁLCULO DA VAZÃO MÁSSICA EM VAZAMENTOS DE GÁS

No escoamento de líquidos, variações de energia cinética costumam ser
desprezíveis e as propriedades físicas, constantes. Para gases, essas suposições são
válidas apenas para pequenas variações de pressão e baixas velocidades. Quando
um gás escapa por um orifício e se expande, a energia associada à pressão é
convertida em energia cinética, acompanhada de mudanças na temperatura e na
densidade da substância.
Vazamentos de gás podem ser classificados como estrangulados ou de
expansão livre. No primeiro caso, o gás escapa por um orifício tão pequeno, que sofre
dissipação considerável de energia, por fricção, e há baixa conversão de energia
interna em cinética. No segundo caso, a maior parte da energia associada à pressão
do gás é transformada em cinética, e a suposição de comportamento isentrópico
geralmente é válida (CROWL; LOUVAR, 2002).
Dessa forma, Crowl e Louvar (2002) propuseram uma expressão para calcular
a vazão mássica de um gás, através de um orifício, supondo comportamento de gás
ideal, em uma expansão livre isentrópica, representada na Equação 2.1.

2. 𝑀𝑀

𝛾

2

𝑃 𝛾
𝑃
𝑄𝑚 = 𝐶0. 𝐴. 𝑃0. √
.
[( ) − ( )
𝑃0
𝑅. 𝑇0 𝛾 − 1 𝑃0

𝛾+1
𝛾

]

(2.1)

O termo 𝑄𝑚 é a vazão mássica de gás; 𝐶0 é o coeficiente de liberação, que
varia de 0 a 1; 𝐴 é a área do orifício; 𝑃0 e 𝑇0 são, respectivamente, a pressão e a
temperatura do tanque ou da tubulação; 𝑃 é a pressão do ambiente em que o gás é
liberado; 𝑀𝑀 é a massa molar do gás; 𝑅 é a constante universal dos gases, e; 𝛾 é a
razão das capacidades caloríficas do gás.
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A Equação 2.1 pode ser aplicada a diferentes tipos de vazamento, contanto que
as circunstâncias permitam a suposição de expansão isentrópica de um gás ideal
(CROWL; LOUVAR, 2002).

2.4 – MODELOS DE DISPERSÃO DE GASES
2.4.1 – Modelos Gaussianos

Modelos Gaussianos de dispersão são modelos em regime permanente,
capazes de descrever casos com vazamento contínuo de um contaminante gasoso,
sobre espaços suficientemente planos e sem obstáculos. Para aplicar esse tipo de
modelo, o vento incidente deve ter direção e velocidade constantes, e a difusão de
gás na direção do escoamento é desprezível, se comparada às difusões na direção
de vento cruzado e na direção da altura da nuvem de gás. Em relação ao tempo de
processamento, modelos Gaussianos conseguem estimar dispersões de longa
duração em apenas alguns segundos. Porém, se o efeito de obstáculos sobre o
escoamento não puder ser desprezado, a precisão dos resultados é afetada,
principalmente nas proximidades do ponto de vazamento (EFTHIMIOU et al., 2017;
JOSEPH; HARGREAVES; LOWNDES, 2020; REED, 2005).
2.4.2 – Modelos de Caixa

Modelos de Caixa são modelos integrais, usados para descrever vazamentos
instantâneos, com nuvens de gás próximas ao nível do chão. Neste modelo, um
sistema de equações diferenciais ordinárias descreve a dispersão horizontal do gás,
além de variações atmosféricas e penetração de ar puro na nuvem. As equações
diferenciais são integradas na variável tempo, e uma média das propriedades
calculadas do gás é feita, em relação ao volume de controle. Este volume é descrito
como um paralelepípedo, cujas dimensões são definidas com base na velocidade
média do vento, aspectos físicos do terreno e configuração do ponto de vazamento.
O modelo permite considerar diferentes velocidades de vento, rugosidades de
superfície e níveis de estabilidade atmosférica, em sua formulação. No entanto, como
supõe que a concentração do gás é homogênea em todo o volume de controle, é
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impossível obter resultados ponto-a-ponto, apenas valores médios (JAIN; CUI;
DOMEN, 2016; MARKIEWICZ, 2012).
2.4.2.1 – DEGADIS

DEGADIS é um modelo integral do tipo Caixa, usado para prever a dispersão
atmosférica de gases pesados, sendo aplicável apenas em simulações com terrenos
planos e sem obstáculos. A distribuição das concentrações é descrita em cortes da
nuvem de gás, de acordo com correlações matemáticas que se alteram com a
progressão do escoamento. Dessa forma, este modelo pode descrever as
propriedades da nuvem, desde a sua formação até sua dispersão a maiores
distâncias, e com custo computacional também relativamente baixo (MARKIEWICZ,
2012; SKLAVOUNOS; RIGAS, 2005).
2.4.3 – Modelos de Camada Rasa

Modelos de Camada Rasa (Shallow Layer Models) são baseados em equações
diferenciais parciais que descrevem a conservação de massa, energia, quantidade de
movimento e concentração de espécie química. Esse tipo de modelo é aplicável a
escoamentos de gases mais densos que o ar, em superfícies planas ou inclinadas.
São feitas médias das equações fundamentais, em relação às dimensões da nuvem
de gás, e os resultados são obtidos para cortes desta nuvem. Portanto, Modelos de
Camada Rasa geram resultados mais detalhados de um escoamento, se comparados
a Modelos de Caixa, mas não tão realistas quanto os resultados de modelagens em
CFD (MARKIEWICZ, 2012).
2.4.3.1 – SLAB

SLAB é um Modelo de Camada Rasa que simula a dispersão de gases mais
densos que o ar, em condições atmosféricas. Concentrações médias do gás, no
espaço, são calculadas com base nas dimensões da nuvem, e são usadas no cálculo
das concentrações médias no tempo de dispersão. Também são utilizadas funções
para estimar perfis de concentração do gás, em cortes horizontais e verticais do
volume da nuvem. Como não soluciona as equações fundamentais da fluidodinâmica,
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este modelo apresenta tempos de processamento muito mais curtos que modelos em
CFD (SKLAVOUNOS; RIGAS, 2005).
2.4.4 – Fluidodinâmica Computacional

A fluidodinâmica computacional é a análise de sistemas que envolvam
escoamento de fluidos, transferência de calor e outros fenômenos associados (como
reações químicas) por meio de simulações com computadores. A técnica de CFD
pode ser aplicada em diferentes áreas de pesquisa, como na engenharia de processos
químicos, meteorologia, hidrodinâmica de embarcações, oceanografia, entre outros.
Em estudos com fluidos, a CFD apresenta vantagens sobre metodologias
experimentais, sendo possível analisar sistemas de grandes dimensões, nos quais a
realização de experimentos controlados é difícil; simular casos de alto risco,
permitindo estudos sobre segurança e acidentes, e; obter um alto nível de detalhe nos
resultados.
Códigos de CFD são criados em torno de algoritmos numéricos que possam
solucionar problemas de escoamento de fluido. Esses códigos são incluídos em
programas de computador, que possuem três componentes principais: um préprocessador, um solucionador (daqui em diante, denominado em inglês, “solver”), e
um pós-processador.
No pré-processador, são definidos os parâmetros do problema, começando
com a geometria da região de interesse: o domínio computacional. Esse domínio é
então dividido em elementos (ou células), que formam volumes de controle discretos,
compondo uma malha. Em seguida, são definidos os fenômenos físicos e químicos
que devem ser modelados, as propriedades dos fluidos, e as condições de contorno
nos elementos das fronteiras do domínio computacional. Em casos transientes, uma
condição inicial é definida em todos os volumes de controle, e adota-se um passo de
tempo, isto é, uma evolução do tempo real do fenômeno considerado. As equações
fundamentais são solucionadas no instante final de cada passo de tempo, até que
todo o processo tenha sido simulado.
No ambiente de solução (solver), ao utilizar o método dos volumes finitos, as
equações fundamentais da fluidodinâmica, que regem o problema definido no préprocessamento, são integradas em todos os volumes de controle do domínio. Os
resultados das integrações passam por uma discretização, isto é, são convertidos em
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um sistema de equações algébricas, que será solucionado por uma metodologia
iterativa.
Por fim, o pós-processador possui as ferramentas de visualização dos
resultados, que também podem ser exportados para outros programas. É possível
observar o domínio computacional, a estrutura da malha, linhas e superfícies
representado variáveis do escoamento, e outras propriedades de interesse
(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).
Uma revisão bibliográfica foi feita por Chen (2009), sobre as ferramentas
utilizadas para prever o desempenho de sistemas de ventilação, em ambientes
internos. Foi constatado que, ao longo dos anos 2000, a metodologia em CFD foi a
maior contribuinte em estudos nesta área de conhecimento. Modelos analíticos e
empíricos não tiveram grande participação, sendo aplicáveis apenas em casos de
baixa complexidade. Modelos experimentais foram usados principalmente na geração
de dados para validação de modelos numéricos. Por fim, há os experimentos em
escala real, geralmente muito mais onerosos que os de escala reduzida, apesar de
fornecerem dados de maior qualidade para o estudo de determinado escoamento.
A popularidade de CFD tem aumentado com o passar dos anos, pois essa
modelagem torna-se cada vez mais eficaz, ao lidar com diferentes aplicações. O
aumento de poder de processamento, o desenvolvimento de técnicas de geração de
malha e melhoramentos em modelos físicos permitem a execução de simulações com
turbulência, combustões e outras reações químicas (ZHAO; ZHOU; MA, 2018).
2.5 – MODELAGEM EM CFD

Modelos CFD são modelos tridimensionais em que é solucionado um sistema
de equações diferenciais parciais, em função da variável tempo e de três coordenadas
espaciais. As equações diferenciais descrevem os princípios de conservação de
massa, quantidade de movimento, energia, e espécies químicas. Esses modelos são
aplicáveis a quaisquer tipos de condições meteorológicas, terrenos e casos de
dispersão (MARKIEWICZ, 2012). A solução das equações fornece resultados que
ilustram, no domínio computacional considerado, a distribuição de propriedades como:
pressão, velocidade, temperatura, concentração de espécies químicas e parâmetros
de turbulência, para ambientes externos e internos.
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A modelagem CFD, por exemplo, pode ser usada em estudos de qualidade do
ar em ambientes confinados, sistemas de ventilação e segurança contra incêndios, e
aplicada tanto em prédios, residências e hospitais quanto em veículos, como ônibus,
navios e aviões (CHEN, 2009).
Os modelos em CFD são mais utilizados em estudos de ventilação e dispersão
de gases, pois descrevem bem a influência de diferentes geometrias e obstáculos em
escoamentos, tanto em ambientes abertos quanto em confinados (DONG et al., 2012).
Na criação de um planejamento de segurança, por exemplo, é importante saber o
comportamento das correntes de ar no local, pois permite entender e controlar a
dispersão de contaminantes (PFLITSCH et al., 2011).
Ao contrário de métodos experimentais, a modelagem em CFD permite
controlar as condições de contorno e a condição inicial do escoamento, e não está
sujeita a exigências de similaridade em escalas reduzidas, pois as simulações podem
ser executadas em tamanho real. Também é possível realizar estudos de parâmetros,
para avaliar alternativas à geometria de um volume de controle e à sua respectiva
malha (RAMPONI et al., 2015).
Com a descrição mais detalhada do domínio computacional, simulações
complexas são possíveis, e apresentando fenômenos como transferência de calor e
massa (LIU et al., 2016). Esses fenômenos são difíceis de serem previstos por outros
métodos. Também existe a prática de associar CFD com outros modelos, a fim de
melhorar seu desempenho e compensar empecilhos, como longos tempos de
processamento (CHEN, 2009).
Outra vantagem do uso de modelos em CFD é a sua geração de resultados.
Em geral, os valores obtidos nas simulações computacionais são visualmente mais
informativos que os de outros métodos. É possível prever características de um
escoamento, como pressão, velocidade e temperatura, e ilustrar esses valores em
gráficos intuitivos (JIAO et al., 2019).
Porém, a modelagem em CFD possui empecilhos inerentes à sua natureza.
Muitos parâmetros computacionais precisam ser escolhidos, e estas decisões podem
afetar os resultados. Em uma simulação em CFD típica, são definidas geometrias
físicas, dimensões de um domínio computacional, o modelo de turbulência, o método
de discretização, as condições de contorno, convergência das iterações, resolução de
malha, entre outros. Todos esses fatores são fundamentais para garantir precisão e
confiabilidade dos valores obtidos. Com isso, resultados de simulações podem variar
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muito entre si, quando diferentes ferramentas em CFD são utilizadas (DAI et al., 2018;
SCHLEDER; MARTINS, 2016).
Para executar simulações em CFD, o esforço do computador aumenta com o
maior número de elementos de malha e com menores passos de tempo. Então, surge
o conflito entre obter resultados de qualidade e reduzir os custos computacionais e o
tempo de processamento. É um agravante para casos que exijam malhas refinadas,
mas que possuam domínios computacionais de grande volume. A análise de
gradientes de concentração e de velocidade é importante, especialmente em torno de
pontos de vazamento, mas essas regiões de interesse podem ter alguns centímetros
ou vários quilômetros (GANT; TUCKER, 2018).
A remoção de espécies químicas do meio também é um desafio em CFD.
Processos como deposição gravitacional de particulado, precipitação de gotículas e
deposição seca de gases são complexos para modelar, e afetam os resultados das
simulações. Devem ser considerados fatores como tipo de terreno, hora do dia e
condições climáticas, pois influenciam diretamente nas taxas de deposição (HANNA;
CHANG, 2008).
Quanto à reprodutibilidade de experimentos, os modelos em CFD não são
consistentes. Para um mesmo caso estudado, metodologias propostas por diferentes
autores podem produzir resultados discrepantes entre si. Por exemplo, existe
flexibilidade na definição de fenômenos como turbulência e rugosidade em paredes,
que podem ser configurados com parâmetros variados (GANT; TUCKER, 2018).
Em casos reais de vazamento de gás, podem existir fenômenos físicos mais
complexos, como evaporação instantânea (flash) de um líquido, ou evaporação lenta
de poças. Como a abordagem em CFD é flexível, essas fontes podem ser modeladas
de modo que garantam resultados precisos. Porém, é importante que a modelagem
escolhida seja validada.
A validação por dados experimentais comprova a eficácia do modelo em
representar o fenômeno estudado. Para gases, esses dados precisam considerar os
efeitos que influenciem na dispersão do material, como condições climáticas e o
terreno em questão. Entretanto, a quantidade de dados para estudos de validação é
limitada, ainda mais em estudos com gases tóxicos ou inflamáveis (GANT; TUCKER,
2018). A validação é importante, mas não é suficiente para comprovar que um modelo
em CFD produzirá resultados confiáveis, quando este for utilizado. É possível que um
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modelo bem validado seja implementado de forma inadequada, e isso aumenta o erro
das previsões (ACTION, 2007).
O modelo CFD também precisa ser verificado, para garantir que esteja
executando bem as equações matemáticas envolvidas. A verificação do código de
computador é de responsabilidade dos criadores do software. O usuário, por sua vez,
deve checar se as equações do modelo são calculadas com precisão. Isso exige
testes de sensibilidade de parâmetros, como a resolução da malha e passo de tempo
(GANT; TUCKER, 2018).
2.5.1 – Equações fundamentais

Para a simulação de casos de escoamento de diferentes espécies químicas
gasosas, a descrição destes escoamentos deve ser feita por meio da solução de
equações fundamentais (ou equações de transporte), que representam os fenômenos
físicos dos casos propostos. Para isso, são necessárias as equações da continuidade
(Equação 2.2), de conservação de quantidade de movimento (Equações 2.3 e 2.4),
de conservação de energia (Equação 2.5) e de conservação de espécie química
(Equação 2.6) (ANSYS, 2011a).
𝜕𝜌
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑼)
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌𝑼) = 0

+ ∇ ∙ (𝜌𝑼⨂𝑼) = −∇𝑃 + ∇ ∙ 𝑟𝑖𝑗 + 𝑆𝑀

2
𝑟 = 𝜇 [∇𝑼 + (∇𝑼)𝑇 − 𝛿 ∇ ∙ 𝑼]
𝑖𝑗
3 𝑖𝑗
𝜕(𝜌𝐻)
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(2.3)

(2.4)

+ ∇ ∙ (𝜌𝑼𝐻) = ∇ ∙ (𝜆∇𝑇) + 𝑆𝐸

(2.5)

+ ∇ ∙ (𝜌𝑼𝑌𝑖 ) = ∇ ∙ (𝜌𝐷𝑌𝑖 ∇𝑌𝑖 ) + 𝑆𝑌𝑖

(2.6)

−

𝜕(𝜌𝑌𝑖)

𝜕𝑃

(2.2)

𝜕𝑡

2.5.2 – Simulação de turbulência

O fenômeno de turbulência consiste em variações no tempo e no espaço, no
transporte de um fluido. É um processo complexo, instável e tridimensional, com
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efeitos significativos nas características do escoamento. A turbulência ocorre quando
as forças de inércia se equiparam às forças viscosas.
Em tese, as equações de transporte podem descrever escoamentos laminares
e turbulentos sem a necessidade de informações adicionais. Porém, em escoamentos
turbulentos reais, existe uma ampla faixa de comprimentos característicos dos
turbilhonamentos, que podem ser muito menores que os elementos de malhas
computacionais. Para que os efeitos turbulentos pudessem ser calculados de modo
mais prático, foram criadas metodologias baseadas em modelos de turbulência. Esses
modelos foram desenvolvidos especificamente para estudar o fenômeno de
turbulência, sem a necessidade de recorrer a malhas extremamente refinadas, e
passos de tempo muito curtos (ANSYS, 2011a).
2.5.3 – Equações Médias de Navier-Stokes

Considerando que a escala de tempo de efeitos turbulentos seja muito menor
que a de um escoamento como um todo, este último pode ter suas características
representadas por uma componente média e outra, variável no tempo. Isto é aplicável,
por exemplo, à energia total de um escoamento turbulento, assim como à sua
velocidade (REYNOLDS, 1895).
Em geral, a modelagem da turbulência modifica as equações de transporte,
introduzindo grandezas médias para produzirem as Equações Médias de Reynolds,
ou de Navier-Stokes (em inglês, “Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations”, ou
RANS). Elas representam apenas as propriedades médias do escoamento, no tempo,
e descrevem os efeitos de turbulência, sem haver necessidade de resolver suas
variações temporais. As equações RANS são mais usadas em problemas de
engenharia, pois diminuem acentuadamente o custo computacional de simulações, se
comparadas a métodos que não utilizam modelos de turbulência. Porém, a introdução
de valores médios traz consigo novas incógnitas, que atuam como tensões adicionais
sobre o fluido, denominadas “tensões turbulentas” ou “tensões de Reynolds”. Esses
novos termos devem ser modelados por expressões adicionais, para que o sistema
de equações se torne possível e determinado. As equações que “fecham” o sistema
definem o tipo de modelo de turbulência.
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Na Equação 2.7, uma velocidade total UiTot é dividida em uma componente
média, Ui, e uma componente variável no tempo, ui (ANSYS, 2011a; REYNOLDS,
1895).
𝑈𝑖𝑇𝑜𝑡 = 𝑈𝑖 + 𝑢𝑖

(2.7)

A componente média é dada por:

𝑈𝑖 =

𝑡+∆𝑡

1
∆𝑡

∫ 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑑𝑡

(2.8)

𝑖

𝑡

Na Equação 2.8, Δt é uma escala de tempo muito maior que das variações de
turbulência, mas muito menor que a escala de tempo em que as equações são
solucionadas.
Para simplificar a exibição das equações, foi adotada a notação indicial. Assim,
as equações fundamentais passam a ser representadas da seguinte forma:
𝜕𝜌
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑼𝑇𝑜𝑡)
𝜕𝑡
𝑟𝑇𝑜𝑡 = 𝜇 [

𝜕𝑡

𝜕 (𝜌𝑼𝑇𝑜𝑡)
𝑖

𝜕𝑥𝑖

𝜕(𝜌𝑼𝑖𝑇𝑜𝑡𝑼𝑗𝑇𝑜𝑡)

𝜕𝑥𝑖

=0

= −

𝜕𝑥𝑖

𝜕(𝑼𝑇𝑜𝑡)

𝑖𝑗

𝜕(𝜌𝐻𝑇𝑜𝑡)

+

+

𝜕𝑃
𝜕𝑥𝑖

(2.2)

+

𝜕𝑟𝑖𝑗𝑇𝑜𝑡
𝜕𝑥𝑗

+𝑆

𝑀

𝑇
𝜕(𝑼𝑇𝑜𝑡)
2 𝜕(𝜌𝑼𝑖𝑇𝑜𝑡𝑼𝑗𝑇𝑜𝑡)
+(
) − 𝛿
]
𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑖
3
𝜕𝑥𝑖

𝐻𝑇𝑜𝑡)
𝜕𝑃 𝜕(𝜌𝑼𝑇𝑜𝑡
𝜕
𝜕𝐻𝑇𝑜𝑡
𝑗
−
+
=
(𝜆
) +𝑆
𝐸
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(2.3)

(2.4)

(2.5)

𝑗

𝜕(𝜌𝑌𝑖)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑼𝑇𝑜𝑡
𝑌𝑖)
𝑗
𝜕𝑥𝑗

=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝜌𝐷𝑌𝑖

𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑥𝑗

) + 𝑆 𝑌𝑖

(2.6)

𝑗

Substituindo as quantidades médias nas equações fundamentais, obtêm-se as
Equações 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13:
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑼𝑖)
𝜕𝑥𝑖

=0

(2.9)
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𝜕(𝜌𝑼)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑼𝑖𝑼𝑗)
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑃 𝜕𝑟𝑖𝑗
𝜕
= −
+
−
(𝜌̅𝒖̅𝑖̅𝒖̅𝑦 )𝑖
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖

𝜕(𝑼) 𝑡 2 𝜕(𝜌𝑼𝑖𝑼𝑗)
𝑟𝑖𝑗 = 𝜇 [
+(
) − 𝛿𝑖𝑗
]
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
3
𝜕𝑥𝑖
𝜕(𝑼)

𝜕(𝜌𝐻)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑌𝑖)
𝜕𝑡

𝜕𝑃 𝜕(𝜌𝑼𝑗𝐻)
𝜕
𝜕𝑇
−
+
=
(𝜆
− 𝜌̅𝒖̅𝑦𝐻̅) + 𝑆𝐸
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗
𝑗
+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝑌𝑖)
𝜕𝑥𝑗

=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

((𝜌𝐷𝑌𝑖 +

𝜇𝑡 𝜕𝑌𝑖
)
) + 𝑆𝑌𝑖
𝑆𝑐𝑡 𝜕𝑥𝑗

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

𝑗

A massa específica é representada por 𝜌; t é o tempo; 𝑈𝑖 e 𝑈𝑗 são as
componentes do vetor velocidade média, nas direções 𝑥𝑖 e 𝑥𝑗, respectivamente; 𝜇 é a
viscosidade dinâmica; P é a pressão; 𝑆𝑀 é o somatório das forças de corpo sobre o
escoamento; 𝑟𝑗𝑖 é o tensor das tensões; 𝛿𝑖𝑗 representa o Delta de Kronecker; 𝑌𝑖 e 𝐷𝑌𝑖
são a concentração mássica de uma espécie química 𝑖 e seu coeficiente de difusão
mássica, respectivamente; 𝜇𝑡 é a viscosidade dinâmica de turbulência; 𝐻 é a entalpia
específica; 𝑇 é a temperatura; 𝜆 é a condutividade térmica; 𝑆𝐸 é o termo fonte de
energia; 𝑆𝑐𝑡 é o número de Schmidt turbulento, e; 𝑆𝑌𝑖 é o termo de geração da espécie
química 𝑖. Os termos 𝑢̅𝑖 e 𝑢̅𝑦

representam as médias das variações temporais das

componentes de velocidade, nas respectivas direções. A equação da continuidade
não foi alterada, mas a equação da quantidade de movimento recebeu uma parcela
referente às tensões de Reynolds, 𝜌𝑢
̅𝑖𝑢̅𝑦 . A Equação 2.14 mostra a hipótese de
Boussinesq, que relaciona essas tensões com as variações de velocidade (ANSYS,
2011a).

− 𝜌̅𝒖̅𝑖̅𝒖̅𝑦 = 𝜇𝑡 (

𝜕𝑼𝑖 𝜕𝑼𝑗
2
𝜕𝑼𝑖
+
) − (𝜌𝑘 + 𝜇𝑡
) 𝛿𝑖𝑗
𝜕𝑥 𝑗 𝜕𝑥 𝑖 3
𝜕𝑥 𝑖

(2.14)

2.5.4 – Modelos de turbulência

Para que um modelo de turbulência seja útil em qualquer código CFD, este
deve ser aplicável a diferentes situações, ter resultados precisos, e ser o mais simples
e econômico possível, em termos de esforço computacional. Os modelos de
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turbulência mais comuns são classificados de acordo com o número de equações de
transporte adicionais, que devem ser solucionadas em conjuntos com as equações
RANS (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).
2.5.4.1 – k-𝜀 padrão

O k-𝜀 padrão é considerado o mais simples entre os modelos de turbulência de
duas equações, e ao mesmo tempo, eficaz, computacionalmente econômico e de
precisão satisfatória, para casos variados de escoamento (ANSYS, 2013). Ele introduz
duas variáveis dependentes no sistema de equações a ser solucionado. Nas duas
equações diferenciais a seguir (Equações 2.15 e 2.16), k representa a energia de
turbulência, e 𝜀 representa a taxa de dissipação dessa energia:

𝜕(𝜌𝑘)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝜀)
𝜕𝑡

+

+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝑘)

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝜀)
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

=

𝜕

𝜇𝑡 𝜕𝑘
)
] + P𝑘 − 𝜌𝜀 + P𝑘𝑏
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗

(2.15)

𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜀
)
] + (𝐶𝗌1P𝑘 − 𝐶𝗌2𝜌𝜀 + 𝐶𝗌1P𝗌𝑏)
𝜎𝗌 𝜕𝑥𝑗
𝑘

(2.16)

𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +

[(𝜇 +

O modelo k-𝜀 supõe que a viscosidade efetiva 𝜇𝑒𝑓𝑓 do escoamento é a soma
de um termo médio 𝜇 e um termo de turbulência 𝜇𝑡 (Equação 2.17). Essa viscosidade
𝜇𝑡 relaciona-se com a energia de turbulência e com sua taxa de dissipação de acordo
com a Equação 2.18.

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡
𝜇𝑡 = 𝐶𝜇𝜌

𝑘2
𝜀

(2.17)
(2.18)

O termo P𝑘 é a geração de turbulência por forças viscosas, e está descrito na
Equação 2.19. As Equações 2.20 e 2.21 mostram, respectivamente, P𝑘𝑏 e P𝗌𝑏, ambos
representando a influência das forças de empuxo, no escoamento. Percebe-se que
P𝗌𝑏 é apenas o valor máximo da função P𝑘𝑏.
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P𝑘 = 𝜇𝑡 (

𝜕𝑼𝑖
𝜕𝑥𝑗

+

𝜕𝑼𝑗 𝜕𝑼𝑖 2 𝜕𝑼𝑘
𝜕𝑼𝑘
)
−
(3𝜇𝑡
+ 𝜌𝑘)
𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 𝑗 3 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥 𝑘
P𝑘𝑏 =

𝜇𝑡
𝜌𝜎 𝗌

𝑔𝑖

(2.19)

𝜕𝜌

(2.20)

𝜕𝑥 𝑗

P𝗌𝑏 = 𝑚𝑎𝑥(0, P𝑘𝑏)

(2.21)

Os termos 𝐶𝜇, 𝐶𝗌1, 𝐶𝗌2, 𝜎𝗌 e 𝜎𝑘 são constantes do modelo k-𝜀, e seus valores são
mostrados na Tabela 2.1 (ANSYS, 2011a; LAUNDER; SPALDING, 1974).
Tabela 2.1 – Valores das constantes do modelo de turbulência k-𝜀 padrão.

𝐶𝜇

𝐶𝗌1

𝐶𝗌2

𝜎𝗌

𝜎𝑘

0,09

1,44

1,92

1,0

1,3

FONTE: Launder; Spalding (1974).
2.5.4.2 – k-𝜀 Realizable

Apesar de sua aplicabilidade ampla e precisão razoável, o modelo k-𝜀 padrão
possui limitações, como a superestimação da viscosidade de turbulência, em casos
com grande separação do fluxo, em relação a uma superfície. Além disso, sua
equação da taxa de dissipação não descreve bem o comprimento característico dos
turbilhonamentos.
Para atender a estes e outros problemas, Shih et al. (1994) propuseram o
modelo k-𝜀 Realizable, com uma nova equação para a taxa de dissipação de energia
de turbulência (Equação 2.22). Ressalta-se que o termo de energia de turbulência k é
o mesmo do modelo k-𝜀 padrão, descrito pela Equação 2.15. Os termos 𝐶1 e 𝐶𝗌3 estão
detalhados nas Equações 2.23 e 2.24, respectivamente, e os demais coeficientes não
foram alterados, em relação ao modelo k-𝜀 padrão.
𝜕(𝜌𝜀)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝜀)
𝜕𝑥𝑗

=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +

𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜌𝐶𝗌2𝜀2
𝜀
)
] + 𝜌𝐶1𝑆𝜀 −
+ 𝐶𝗌1 𝐶𝗌3P𝗌𝑏
𝜎𝗌 𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝜇𝜀
𝑘 +√
𝜌

(2.22)
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𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 (0,43 ,

𝜂

)
𝜂+5

(2.23)

𝑽𝑖
𝐶𝗌3 = 𝑡𝑎𝑛ℎ | |
𝑽𝑗

(2.24)

Na Equação 2.24, 𝑽𝑖 e 𝑽𝑗 são componentes do vetor velocidade do
escoamento, a primeira sendo paralela e a segunda, perpendicular ao vetor gravidade.
A relação entre k e 𝜀 está associada à deformação média 𝜂 do fluido, de acordo
com a Equação 2.25, onde também aparece o valor absoluto 𝑆 do tensor com as taxas
de deformação, calculado como mostra a Equação 2.26. O tensor 𝑆𝑖𝑗 aparece
detalhadamente na Equação 2.27, e a expressão para o cálculo do valor 𝑆 é
apresentada na Equação 2.28 (ANSYS, 2013).

𝜂=𝑆

𝑘

(2.25)

𝜀

𝑆 ≡ √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗
𝜕𝑼𝑥
𝖥
𝜕𝑥
I
1 𝜕𝑼𝑖 𝜕𝑼𝑗
I1 𝜕𝑼𝓎 𝜕𝑼𝑥
𝑆𝑖𝑗 = (
+
)=I (
+
)
2 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖
2 𝜕𝑥
𝜕𝓎
I
I 1 (𝜕 𝑼𝓏 + 𝜕𝑼𝑥 )
𝜕𝓏
[ 2 𝜕𝑥
2

(2.26)

1 𝜕𝑼𝑥 𝜕𝑼𝓎
(
+
)
2 𝜕𝓎
𝜕𝑥
𝜕𝑼𝓎
𝜕𝓎
1 𝜕𝑼𝓏 𝜕𝑼𝓎
(
+
)
2 𝜕𝓎
𝜕𝓏
2

1 𝜕𝑼𝑥 𝜕𝑼𝓏
(
+
)1
2 𝜕𝓏
𝜕𝑥 I
1 𝜕𝑼𝓎 𝜕𝑼𝓏 I
(
+
)
2 𝜕𝓏
𝜕𝓎 I
I
𝜕𝑼𝓏
I
𝜕𝓏
]

𝜕𝑼 𝓎
𝜕𝑼 𝓎 𝜕𝑼 𝓏
𝜕𝑼 𝑥 2
𝜕𝑼 𝓏 2
𝜕𝑼 𝑥 𝜕𝑼 𝓎
𝜕𝑼 𝑥 𝜕𝑼 𝓏 2
𝑆 = √2 (
) + 2(
) + 2(
) +(
+
) +(
+
) +(
+
)
𝜕𝑥
𝜕𝓎
𝜕𝓏
𝜕𝓎
𝜕𝑥
𝜕𝓏
𝜕𝑥
𝜕𝓏
𝜕𝓎

(2.27)

2

(2.28)

2.5.4.3 – k-𝜀 RNG

O modelo k-𝜀 RNG foi desenvolvido através de técnicas numéricas rigorosas,
e aprimoramentos sobre o modelo k-𝜀 padrão. Aumentou-se a precisão no cálculo de
escoamentos de rápida deformação, e foi incluído um termo que contabiliza efeitos de
recirculação de fluido. O modelo RNG possui a mesma equação para o termo k que o
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k-𝜀 padrão e o k-𝜀 Realizable (Equação 2.15), mas para o termo 𝜀 (Equação 2.29), a
constante 𝐶𝗌1 torna-se 𝐶𝗌1𝑅𝑁𝐺, como mostram as Equações 2.30, 2.31 e 2.32
(YAKHOT et al., 1992). O termo P𝑘, de geração de turbulência por forças viscosas,
continua representado pela Equação 2.18, e as outras constantes são listadas na
Tabela 2.2.

𝜕(𝜌𝜀)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝜀)
𝜕𝑥𝑗

=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝗌𝑅𝑁𝐺

)

𝜕𝜀

𝜀
] + (𝐶𝗌1𝑅𝑁𝐺 P𝑘 − 𝐶𝗌2𝑅𝑁𝐺 𝜌𝜀 + 𝐶𝗌1𝑅𝑁𝐺 P𝗌𝑏)
𝜕𝑥𝑗
𝑘

𝐶𝗌1𝑅𝑁𝐺 = 1,42 − 𝑓𝑦

(2.29)

(2.30)

𝜂
𝜂 (1 −
4,38)
𝑓𝑦 =
(1 + 𝛽 𝜂3)

(2.31)

𝑅𝑁𝐺

𝜂=√

P𝑘
𝜌𝐶

𝜇𝑅𝑁𝐺

(2.32)

𝜀

Tabela 2.2 – Valores das constantes do modelo de turbulência k-𝜀 RNG.

𝐶𝜇𝑅𝑁𝐺

𝛽𝑅𝑁𝐺

𝐶𝗌2𝑅𝑁𝐺

𝜎𝗌𝑅𝑁𝐺

𝜎𝑘𝑅𝑁𝐺

0,085

0,012

1,68

0,7179

0,7179

FONTE: ANSYS (2011a).
2.5.4.4 – k-𝜔 padrão

O modelo k-𝜔 padrão utiliza sua segunda variável como a razão entre os termos
k e 𝜀 (Equação 2.33). Essa variável 𝜔 é denominada “frequência de turbulência”, e
sua relação com a energia de turbulência k e viscosidade 𝜇𝑡 está representada na
Equação 2.34 (WILCOX, 1988).

𝜔=

𝜀
𝑘

(2.33)
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𝜇𝑡 = 𝜌

𝑘

(2.34)

𝜔

Em comparação ao modelo k-𝜀, o k-𝜔 incorpora modificações para efeitos
laminares de escoamento, compressibilidade e forças cisalhantes, sendo mais preciso
nas proximidades de superfícies. As Equações 2.35 e 2.36 representam os termos k
e 𝜔, respectivamente.
𝜕(𝜌𝑘)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝜔)
𝜕𝑡

+

+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝑘)
𝜕𝑥𝑗

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝜔)
𝜕𝑥𝑗

=

=

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕

𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +

[(𝜇 +

𝜇𝑡

)

𝜕𝑘

𝜎 ∗𝑘 𝜕𝑥𝑗

] + P𝑘 − 𝛽′𝜌𝜔𝑘 + P𝑘𝑏

𝜇𝑡 𝜕𝜔
𝜔
)
] + 𝑎 P𝑘 − 𝛽𝜌𝜔2 + P𝜔𝑏
𝜎𝜔 𝜕𝑥𝑗
𝑘

(2.35)

(2.36)

As variáveis P𝑘 e P𝑘𝑏 são calculadas de forma idêntica ao modelo k-𝜀, e P𝜔𝑏 é
uma função de P𝑘𝑏, como mostra a Equação 2.37.

P𝜔𝑏 =

𝜔
𝑘

((𝑎 + 1). 𝑚𝑎𝑥(0, P𝑘𝑏) − P𝑘𝑏)

(2.37)

O modelo possui as constantes 𝛽′, 𝑎, 𝛽, 𝜎 ∗𝑘 e 𝜎𝜔, cujos valores são mostrados
na Tabela 2.3 (ANSYS, 2011a).
Tabela 2.3 – Valores das constantes do modelo de turbulência k-𝜔 padrão.

𝛽′

𝑎

𝛽

𝜎 ∗𝑘

𝜎𝜔

0,09

0,56

0,075

2

2

FONTE: ANSYS (2011a).
2.5.4.5 – k-𝜔 Shear Stress Transport (SST)

O modelo k-𝜔 SST foi criado para combinar a precisão do modelo k-𝜔, em
regiões próximas a superfícies, com a modelagem de escoamento livre do k-𝜀. Para
isso, as equações são multiplicadas por funções especiais, chamadas de blending
functions, ou funções de mistura, e combinadas para formar o modelo SST (Equações
2.38, 2.39 e 2.40).
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𝜕(𝜌𝑘)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝜔)
𝜕𝑡

+

+

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝑘)

𝜕(𝜌𝑼𝑗𝜔)
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕
𝜕𝑥𝑗

=

[(𝜇 +

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜇𝑡

𝜇𝑡

𝜕𝑘
)
] + P𝑘 − 𝛽′𝜌𝜔𝑘 + P𝑘𝑏
𝜎𝑘3 𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +

)

𝜕𝜔

] + (1 − 𝐹1)𝑀𝑘𝜔 + 𝑎3

𝜎𝜔3 𝜕𝑥𝑗

𝑀𝑘𝜔 =

𝜔
𝑘

P𝑘 − 𝛽3𝜌𝜔2 + P𝜔𝑏

2𝜌 𝜕𝑘 𝜕𝜔
𝜎 𝜔 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜔2

𝑗

(2.38)

(2.39)

(2.40)

𝑗

O comportamento da viscosidade de turbulência é descrito na Equação 2.41,
que relaciona os termos k, 𝜔, e a função F2 (ANSYS, 2013; MENTER, 1994). O termo
𝑆 representa o valor absoluto do tensor das taxas de deformação, e está descrito na
Seção 1.1.1.4.2.
𝜇𝑡 =

𝜌𝑎1𝑘
𝑚𝑎𝑥(𝑎 𝜔, 𝑆𝐹 )
1

(2.41)

2

A função de mistura F1 é representada pelas Equações 2.42, 2.43 e 2.44, e a
função F2, pelas Equações 2.45 e 2.46. Nelas, a variável 𝑦 é a distância à superfície
sólida mais próxima (MENTER, 1994).
𝐹1 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑎𝑟𝑔4)

(2.42)

1

𝑎𝑟𝑔1 = 𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 (

√𝑘

,

500𝜇

𝛽′𝜔𝑦 𝜌𝑦2𝜔

),

4𝜌𝑘
𝐶𝐷𝑘𝜔𝜎𝜔2𝑦2

]

(2.43)

𝐶𝐷𝑘𝜔 = 𝑚𝑎𝑥(𝑀𝑘𝜔 , 1,0𝑥10−10)

(2.44)

𝐹2 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑎𝑟𝑔2)

(2.45)

2

𝑎𝑟𝑔2 = 𝑚𝑎𝑥 (

2√𝑘

,

500𝜇

𝛽′𝜔𝑦 𝜌𝑦2𝜔

)

(2.46)

Os coeficientes 𝑎3, 𝛽3, 𝜎𝑘3 e 𝜎𝜔3 obedecem à Equação 2.47, e são
representados pelo termo 𝜙3. Os valores dos coeficientes de índices 1 e 2 são
apresentados na Tabela 2.4.
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𝜙3 = 𝐹1𝜙1 + (1 − 𝐹1)𝜙2

(2.47)

Tabela 2.4 – Valores das constantes do modelo de turbulência k-𝜔 SST.

𝛽′

𝑎1

𝑎2

𝛽1

𝛽2

𝜎𝑘1

𝜎𝑘2

𝜎𝜔1

𝜎𝜔2

0,09

0,56

0,44

0,075

0,083

2

1

2

1,17

FONTE: ANSYS (2011a).
2.5.4.6 – Large Eddy Simulation (LES)

Apesar das vantagens dos modelos RANS de turbulência, não existe um
modelo único aplicável a vários tipos de casos. Essa limitação é associada
principalmente aos diferentes comprimentos característicos dos turbilhonamentos,
que não podem ser tratados homogeneamente por um método numérico. Os menores
turbilhonamentos são praticamente isotrópicos e comportam-se de modo uniforme,
para Números de Reynolds altos o bastante. Os maiores, por outro lado, são mais
anisotrópicos, seu comportamento depende da geometria do problema, e dissipam
mais energia do escoamento. A abordagem Large Eddy Simulation (LES) foi criada
como um meio de computar os maiores turbilhonamentos, de acordo com cada caso
de escoamento.
O comportamento uniforme dos turbilhonamentos menores seria então previsto
por outro modelo mais simples. Modelos LES de turbulência utilizam uma função
(chamada de função-filtro) para separar os turbilhonamentos no domínio
computacional, e apenas são solucionados aqueles que possuem largura maior que
a de referência (largura de corte). Após essa etapa de “filtragem espacial”, as
informações referentes aos turbilhonamentos menores são descartadas. Os modelos
LES geram resultados referentes às propriedades médias do escoamento e aos
turbilhonamentos maiores que a largura de corte (VERSTEEG; MALALASEKERA,
2007).
2.5.4.7 – Detached Eddy Simulation (DES)

Após a criação da modelagem LES, houve um crescente interesse em sua
aplicação a casos reais de escoamento, principalmente em problemas de engenharia.
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No entanto, com seu elevado custo computacional, o uso do modelo LES em um
domínio de grande escala torna-se inviável.
Para atender a essa limitação, foi criada a Detached Eddy Simulation (DES),
que permite aplicar diferentes modelagens de turbulência em um único domínio. Uma
escala de comprimento 𝑑 é definida como o valor mínimo entre o comprimento
característico de turbilhonamento, e o produto 𝐶𝐷𝐸𝑆Δ, com 𝐶𝐷𝐸𝑆 igual a 0,65 (Equação
2.48). O termo Δ está expresso na Equação 2.49, e representa a maior escala de
elemento de malha nas direções x, y ou z.

𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑑 , 𝐶𝐷𝐸𝑆 Δ)

(2.48)

Δ = 𝑚𝑎𝑥(Δ𝑥 , Δ𝓎 , Δ𝓏)

(2.49)

Assim, nas regiões em que os turbilhonamentos possuem dimensões maiores
que os elementos de malha (Δ << d), a modelagem LES é adotada. Por outro lado,
nas proximidades de um obstáculo, ou onde os turbilhonamentos são menores que os
elementos (Δ >> d), utiliza-se o modelo RANS (SPALART et al., 1997).
2.6 – CÓDIGOS CFD
2.6.1 – Fluidyn-PANACHE

O Fluidyn-PANACHE é um código computacional, capaz de executar
simulações numéricas de dispersões de gases, em domínios considerados de
pequena e média escalas. Ele é utilizado majoritariamente para simular acidentes com
dispersão de poluentes em ambientes industriais, com geometrias complexas. O
código pode gerar malhas tridimensionais, com elementos tetraédricos ou
hexaédricos,

nos

quais

são

solucionadas

as

equações

fundamentais

da

fluidodinâmica, pelo método dos volumes finitos.
A malha é adaptada para representar a topografia do espaço simulado, sendo
refinada em regiões próximas a obstáculos. É utilizado o modelo RANS k-𝜀 padrão,
para o cálculo do fenômeno de turbulência, no domínio computacional (KUMAR et al.,
2015; MAZZOLDI; HILL; COLLS, 2008).
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2.6.2 – ANSYS Fluent

O ANSYS Fluent é um código computacional para modelagem de escoamento
de fluidos e transferência de calor, em geometrias complexas. Utilizando o método
dos volumes finitos, as equações fundamentais da fluidodinâmica são solucionadas,
e o fenômeno de turbulência pode ser representado por metodologias LES ou RANS,
sendo esta última compatível com modelos k-𝜀 padrão, k-𝜀 Realizable, k-𝜔 padrão, k𝜔 SST, entre outros (DONG et al., 2017; LIU; LIU; GAO, 2017; XING et al., 2013).
Com a ampla variedade de ferramentas e opções de modelagem, estudos de
simulação com o ANSYS Fluent são recorrentes na literatura, e com numerosas
aplicações (JIAO et al., 2019; KISA; JELEMENSKÝ, 2009; PONTIGGIA et al., 2011;
SIDDIQUI et al., 2012; VAN HOOF; BLOCKEN, 2013).
2.6.3 – FLACS

FLACS é um código CFD criado para aplicação em indústrias de óleo e gás,
sendo usado principalmente para simular casos de explosão de nuvens inflamáveis e
dispersões, em instalações em terra e em alto-mar. O código utiliza o método dos
volumes finitos em uma malha cartesiana, e soluciona as equações médias de
transporte de massa, quantidade de movimento, entalpia, energia cinética de
turbulência, e fração mássica (GUPTA; CHAN, 2016). De forma similar a outros
softwares, FLACS utiliza modelos do tipo RANS k-𝜀 padrão para computar fenômenos
de turbulência, mas também é capaz de simular processos com evaporação flash de
líquidos, estimando as propriedades de gotículas, e a mistura do ar com o vapor
gerado (HANNA et al., 2009; MOEN; MAURI; NARASIMHAMURTHY, 2019).
2.6.4 – OpenFOAM

O OpenFOAM é um software de código aberto, dotado de programas préconfigurados, como ambientes de modelagem, solvers e pós-processamento de
dados. Todas as ferramentas de CFD do OpenFOAM possuem abordagens com
volumes finitos, com programas geradores de malhas hexaédricas, utilizando modelos
de turbulência RANS e LES.
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Os solvers apresentam configurações distintas entre si, sendo adequados para
casos variados. Por exemplo, o ReactingFoam é indicado para simulação de reações
de combustão, e o rhoReactingBuoyantFoam, para reações de combustão, em que
se deseja analisar a fundo os efeitos da densidade de gases sobre uma dispersão
(MACK; SPRUJIT, 2013; CFD DIRECT, 2021).
2.6.5 – ADREA-HF

O código ADREA-HF soluciona as equações da continuidade e da conservação
de energia, quantidade de movimento e espécie química, sendo aplicável em
geometrias complexas, para escoamentos compressíveis de gases, líquidos ou
bifásicos. Os efeitos de turbulência podem ser calculados com diferentes modelos
RANS, como o k-𝜀 RNG e o k-𝜀 padrão. Além da modelagem RANS, o código ADREAHF permite o uso de modelos LES, para computação mais precisa da turbulência
(VENETSANOS; PAPANIKOLAOU; BARTZIS, 2010).
2.6.6 – STAR-CD

O STAR-CD era um código computacional capaz de realizar simulações nos
regimes permanente e transiente. Ele utiliza o método de volumes finitos em malhas
poliédricas, para solucionar as equações médias de Navier-Stokes para quantidade
de movimento. O código é compatível com modelos de turbulência, sendo o k-𝜀 padrão
o mais comumente adotado (GILHAM; DEAVES; WOODBURN, 2000). O STAR-CD
foi atualizado e relançado como STAR-CCM+, recebendo um novo programa de
geração de malha, mais avançado, capaz de lidar com malhas importadas de outros
programas. Porém, o método de solução das equações RANS não foi alterado (CDADAPCO, 2006).
2.6.7 – PHOENICS

PHOENICS é um código CFD abrangente, com ambientes de simulação
aplicáveis a casos variados de escoamento de fluido. Pode ser usado em
escoamentos em torno de prédios e equipamentos, no interior de motores e
tubulações, considerando fluidos como óleo, vapor, e até mesmo sangue. O código
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utiliza o método de volumes finitos para solucionar as equações médias de NavierStokes, e apresenta programas de geração de malha hexaédrica, solução numérica,
e pós-processamento dos resultados (CHAM, 2021; KASSOMENOS et al., 2007).
2.6.8 – Fire Dynamics Simulator (FDS)

O FDS é um código desenvolvido explicitamente para simulação de
escoamentos sob influência de incêndios. Ele utiliza o modelo LES de turbulência em
malhas hexaédricas, para solucionar as equações de Navier-Stokes. A aplicação do
FDS é limitada a escoamentos de baixa velocidade, movidos por diferenças térmicas
ou de densidade do fluido.
Além do alto custo computacional atribuído à modelagem LES de turbulência,
a definição dos parâmetros de simulação é considerada complexa. Em situações reais
de incêndio, existem fatores como destruição de estruturas, variações térmicas e
influência do sistema de ventilação, que são difíceis de serem representados nas
simulações (PRASAD; PITTS; YANG, 2011; WANG; WANG; WANG, 2016; ZHANG;
DELICHATSIOS; VENETSANOS, 2010).
2.6.9 – ANSYS CFX

O código ANSYS CFX (ou apenas CFX) utiliza as equações de transporte
médias para calcular os fenômenos de escoamento, assim como os modelos que
descrevem processos dinâmicos, como turbulência e combustão (SKLAVOUNOS;
RIGAS, 2005). Soluções analíticas para as equações de transporte existem apenas
para escoamentos simples, sob condições ideais. Para escoamentos reais, a
obtenção de soluções depende de abordagens numéricas, em que as equações
diferenciais parciais são substituídas por um sistema de equações algébricas. Apesar
de serem aproximações, essas equações passam a ser solucionáveis por métodos
numéricos (ANSYS, 2011a).
2.6.9.1 – Discretização do domínio no CFX

O CFX utiliza o Método dos Volumes Finitos, que envolve a discretização do
domínio computacional em uma malha, em cujos elementos há conservação de
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massa, energia e quantidade de movimento. A Figura 2.1 mostra elementos de uma
malha bidimensional.
Figura 2.1 – Elementos de malha bidimensional e suas regiões de interesse.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011a).

Para ilustrar o Método dos Volumes Finitos, é considerada a Equação da
Continuidade (Equação 2.9), que é integrada no volume de cada um dos elementos
de malha. Se esses elementos não se deformam em função do tempo, a derivada
temporal pode ser removida do integrando, o que resulta na Equação 2.50. Em
seguida, aplica-se o Teorema de Gauss (Equação 2.51) à integral com o operador
divergente, e obtém-se a Equação 2.52 (KATZ, 1979).
𝑑
𝑑𝑡

∫ 𝜌𝑑𝑉 + ∫
𝑉

∫

𝑉

𝜕(𝜌𝑼𝑖)
𝜕𝑥𝑖

𝑉

𝑑
𝑑𝑡

𝜕(𝜌𝑼𝑖)
𝜕𝑥𝑖

𝑑𝑉 = 0

𝑑𝑉 = ∫ 𝜌𝑼𝑖 𝑑𝒏𝑖

(2.51)

𝑠

∫ 𝜌𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑼𝑖 𝑑𝒏𝑖 = 0
𝑉

(2.50)

𝑠

(2.52)
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Os domínios de integração V e s representam o volume e a superfície,
respectivamente, e 𝑑𝒏𝑖 são as componentes do vetor normal à superfície de
integração, no sentido de saída do volume de controle. Em seguida, as integrais de
volume são discretizadas em cada setor do elemento, e acumuladas neste. As
integrais de superfície são discretizadas nos pontos de integração pin, como mostra a
Figura 2.2, e distribuídas nos volumes de controle vizinhos.
Figura 2.2 – Setores e pontos de integração de um elemento de malha, para o Método dos Volumes
Finitos.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011a).

Como os valores das integrais de superfície (nos pontos de integração) são
iguais e opostos aos de elementos adjacentes, garante-se a conservação local das
propriedades do fluido (ANSYS, 2011a). Assim, a partir da Equação 2.9, obtém-se a
Equação 2.53:
𝜌 − 𝜌0
𝑉𝑐 (
) + ∑(𝜌𝑼𝑗Δ𝒏𝑗)𝑝𝑖 = 0
Δ𝑡

(2.53)

𝑝𝑖

O termo Vc representa o volume de controle; Δt é o passo de tempo; Δ𝒏𝑗 é o
vetor normal discreto; o subscrito pi refere-se ao ponto de integração, e; o sobrescrito
“º”, ao passo de tempo anterior (ANSYS, 2011a).

65

2.6.9.2 – Qualidade da malha computacional no CFX

Uma malha de qualidade adequada é importante para controlar erros de
discretização, no domínio computacional. A malha computacional pode afetar
significativamente a simulação, e um estudo de convergência é recomendado para
eliminar o efeito da resolução da malha sobre os resultados. É comum a aplicação de
malhas menos refinadas em detrimento da precisão para obtenção de resultados
grosseiros, porém rápidos. As simulações com malhas grossas são potencialmente
mais rápidas que os fenômenos reais, além de fornecerem informações importantes
para o processo de tomada de decisão. No entanto, a credibilidade dos resultados
destes casos geralmente é questionada, uma vez que o erro numérico associado não
atende a critérios de convergência (WANG; ZHAI, 2012). Três critérios de avaliação
recomendados para o código CFX são a ortogonalidade da malha, seu fator de
expansão e sua razão de aspecto (ANSYS, 2011b).
A ortogonalidade é baseada no ângulo entre elementos adjacentes, e quão
próximo ele está de um valor de referência. Para elementos de malha com faces
quadriláteras, o ângulo ótimo é de 90º, e para faces triangulares, de 60º. No entanto,
a faixa aceitável é de qualquer valor acima de 20º, sendo que maiores ângulos indicam
melhor ortogonalidade. Na Figura 2.3, os pontos pi1 e pi2 ilustram grandes
ortogonalidade e não-ortogonalidade, respectivamente.
Figura 2.3 – Exemplos de ortogonalidade (pi1) e de não-ortogonalidade (pi2) em elementos de malha.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011b).
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O fator de expansão diz respeito à mudança de tamanho entre elementos de
malha, sendo definida pela razão entre os volumes de setor máximo e mínimo, de
elementos adjacentes, como mostra a Figura 2.4. No CFX, a faixa aceitável desta
proporção é de valores inferiores a 20, ou seja, um volume de controle pode ter um
setor até 20 vezes maior que outro, sem prejudicar muito a qualidade da malha
(ANSYS, 2011b).
A razão de aspecto é análoga ao fator de expansão, mas é referente a áreas,
em vez de volumes. Ela indica o quão deformados (“esticados”) estão os elementos
de malha, em relação às suas adjacências, e é definida pela razão entre a área
máxima e a área mínima de setores em um volume de controle (Figura 2.5). Se a
razão de aspecto for inferior a 100, ela é considerada adequada (ANSYS, 2011b).
Figura 2.4 – Volumes considerados no cálculo do fator de expansão.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011b).

Figura 2.5 – Áreas consideradas no cálculo da razão de aspecto.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011b).
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Os elementos de malha podem ter diferentes geometrias, como mostra a Figura
2.6. Nas simulações em CFD, as malhas podem ser compostas por apenas um tipo
de elemento, ou podem ser híbridas, apresentando dois ou mais tipos. Porém, os
elementos mais comumente usados são os hexaédricos e os tetraédricos (ANSYS,
2011b).
Figura 2.6 – Tipos de elemento de malha: (a) hexaedro; (b) tetraedro; (c) prisma; (d) pirâmide.

FONTE: Adaptado de ANSYS (2011b).

2.6.9.3 – Número de Courant

O Número de Courant tem importância fundamental na descrição de
escoamentos transientes, pois indica a estabilidade da solução numérica das
equações do problema. O passo de tempo de simulações transientes deve ser
escolhido, de modo que o Número de Courant seja suficientemente baixo, geralmente
da ordem de unidade. Para uma malha unidimensional, esse número é definido pela
Equação 2.54, em que o termo 𝑼𝑥 é a velocidade do fluido na direção de x, ∆𝑡 é o
passo de tempo e ∆𝑥 é o comprimento de aresta do elemento de malha.

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 =

𝑼𝑥∆𝑡

∆𝑥

(2.54)

No CFX, o Número de Courant é calculado por uma generalização
multidimensional da Equação 2.54, baseada na dimensão dos volumes finitos e na
vazão mássica de entrada, em cada um deles. Além disso, nas definições de
simulação, pode ser adotado um passo de tempo adaptativo, cujo valor se altera após
cada iteração do cálculo numérico, de modo a garantir que o Número de Courant não
ultrapasse um valor máximo (ANSYS, 2011a).
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2.6.9.4 – Resíduos numéricos RMS e MAX

Para verificação da convergência das simulações numéricas, o CFX possui as
opções de resíduo numérico RMS (Root Mean Square, ou Raiz da Média Quadrática)
e MAX (valor máximo). Em aplicações de engenharia, resíduos MAX de até 10 -3
representam uma convergência mais relaxada, e de até 10-4 são tratados como boa
convergência. Por fim, resíduos MAX iguais ou inferiores a 10-5 constituem um critério
rigoroso de convergência, geralmente adotado em problemas sensíveis a diferentes
geometrias (ANSYS, 2011b).
2.7 – DISPERSÃO DE GASES EM AMBIENTES EXTERNOS
2.7.1 – Dados experimentais para validação de modelos

Em 1981, a NASA realizou a série de testes Coyote, em China Lake, nos EUA.
O objetivo foi estudar a dispersão de gás em casos de vazamento de gás natural
liquefeito (GNL) além de investigar o dano potencial de incêndios, oriundos da ignição
do gás. A série Coyote lidou com grandes derramamentos de GNL, e a dispersão do
vapor gerado, na atmosfera. Ao todo, foram 10 experimentos, com vazamentos
variando de 14,6 a 28 m³, sobre um reservatório de água com 58m de diâmetro,
seguidos de uma eventual ignição do gás (SKLAVOUNOS; RIGAS, 2005).
Nos anos 1982 e 1983, foi realizada uma série de experimentos em larga escala
envolvendo dispersão de nuvens de gases pesados, na costa sul da Inglaterra, em
Thorney Island. Na época, não existia um conjunto de dados confiáveis para serem
usados como referência, nos modelos numéricos preditivos disponíveis. Era pouca a
informação sobre a estrutura detalhada de uma nuvem de gás em dispersão, que
fosse útil para a criação de modelos físicos. Em cada teste, um volume fixo de 2000
m³ de gás pesado era liberado em menos de 2 segundos de uma contenção plástica,
e diferentes cenários de dispersão eram realizados em cada etapa. Sensores foram
posicionados em vários pontos do campo do experimento, e coletaram valores de
concentração da mistura de dicloro-difluoro-metano (CCl2F2) e gás nitrogênio (N2). Ao
todo, foram realizados 47 experimentos, englobando escoamento livre, escoamento
sobre cercas maciças ou através de telas de metal, e em torno de uma estrutura
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cúbica com 9 m de lado. Dessa forma, os experimentos geraram uma quantidade
extensiva de dados consistentes com diversas condições ambientais, podendo ser
úteis para a validação de modelos teóricos (MCQUAID; ROEBUCK; WILDE, 1985).
Na década de 1980, o Departamento de Transporte dos EUA e o Instituto de
Pesquisa de Gás (GRI) criaram um programa de pesquisa para avaliar métodos de
prever distâncias de dispersões de GNL em configurações industriais reais. O objetivo
era avaliar e prever os possíveis efeitos mitigadores de barreiras, na dispersão de uma
nuvem de gás, resultante de um acidente em tanques de armazenamento de GNL.
Uma parte do programa foi a série de testes Falcon, em 1987, com duas finalidades:
gerar uma base de dados para dispersão de GNL sobre obstáculos complexos, para
a validação de modelos matemáticos, e; analisar a efetividade de barreiras no controle
de vazamentos, em caso de acidentes. A série de testes englobava 5 experimentos
com liberações de GNL, variando de 9 a 30 m³/min, sobre uma lagoa artificial, cercada
por uma barreira de vidro de 8,7m de altura (CHAN, 1992). Os valores obtidos de
concentração e de diâmetro da nuvem de gás formada tornaram-se importantes, por
exemplo, na validação de modelos CFD, criados para o estudo de escoamento de
GNL com obstáculos.
Analogamente à série de testes Falcon, a série Fladis foi realizada para amônia
liquefeita, como parte de um programa de pesquisa europeu, focado em vazamentos
de líquidos com evaporação flash, e a dispersão subsequente de gases. A dispersão
de amônia recebeu cada vez mais atenção ao longo dos anos, dados o seu crescente
uso na indústria na década de 1990 e a sua toxicidade. Além disso, as propriedades
físico-químicas da nuvem de amônia são sensíveis a fatores como umidade de ar e
transferência de calor do solo, o que dificulta estudos preditivos sobre o escoamento
dessa substância. Ao todo, 27 testes foram realizados, entre os anos 1993 e 1994,
com o objetivo de fornecer dados de referência para modelos com escoamentos
bifásicos, e dispersão de nuvens de gás. Os testes foram limitados a vazamentos
contínuos sobre terrenos lisos, sem obstáculos, variando-se fatores como a vazão e
o tempo de escape (NIELSEN et al, 1997).
2.7.2 – CFD aplicada à dispersão de gases em ambientes externos

Murakami e Mochida (1988) utilizaram simulação numérica para estudar o
escoamento de ar em volta de uma estrutura cúbica, e usando o modelo de turbulência
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k-𝜀 padrão. O objetivo foi estimar a influência da resolução de malha e das condições
de contorno nos resultados da simulação, e verificar se o modelo k-𝜀 pode ser aplicado
adequadamente em estudos com vento. No final da década de 80, ferramentas em
CFD não eram disponíveis como atualmente, porém a metodologia é bastante similar.
Sete casos de simulações numéricas foram conduzidos, alterando o grau de refino da
malha, as condições de contorno do domínio computacional e das paredes sólidas.
Os resultados foram comparados a valores obtidos em um experimento de túnel de
vento, que envolveu um modelo cúbico de 20 cm de lado, submetido a um escoamento
de ar unidirecional. As simulações com o modelo k-𝜀 conseguiram reproduzir com
precisão os campos de velocidade e pressão médias, em torno do modelo cúbico.
Entre as conclusões, foram feitas considerações sobre a modelagem, como o domínio
computacional ser grande o suficiente (em ambientes externos) para que as condições
de contorno tenham pouca influência sobre o escoamento em torno da estrutura
cúbica. Sobre a malha, foi sugerido que ela seja refinada o suficiente para descrever
zonas com diferentes regimes de escoamento, o que também é válido em ambientes
confinados (MURAKAMI; MOCHIDA, 1988).
Sklavounos e Rigas (2004) utilizaram simulações para reproduzirem
escoamentos da série de Thorney Island, para diferentes modelos RANS de
turbulência. Foram simulados os casos 26 e 29 da série de testes, cujos domínios
computacionais apresentaram malhas tetraédricas, compostas por 33 mil e 25 mil
elementos, respectivamente. O volume inicial de gás foi definido como condição de
contorno de entrada, tendo uma vazão mássica especificada em cada um dos dois
casos. Outra condição de entrada foi uma superfície lateral do volume de controle, na
qual foi especificado um perfil de velocidades para o ar. Superfícies sólidas foram
definidas como paredes sem deslizamento, ou transferência de calor e massa, e as
faces restantes do volume de controle, como aberturas à pressão atmosférica. O
critério de convergência das simulações transientes foi o resíduo numérico (RMS)
inferior a 10-4, das equações que regem o modelo matemático. As concentrações do
gás utilizado, obtidas por cada um dos modelos de turbulência, foram comparadas
entre si. De modo geral, os resultados dos modelos (k-𝜀 padrão, k-𝜔, e k-𝜔 SST)
ficaram próximos dos dados experimentais, e todos atenderam ao critério de
convergência. Porém, os modelos k-𝜀 padrão e k-𝜔 SST mostraram-se mais robustos,
por convergirem em um menor número de iterações. Por fim, o modelo k-𝜔
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subestimou as concentrações máximas, alcançadas durante a dispersão, enquanto
os outros três superestimaram esses valores, em relação aos dados experimentais.
O código ANSYS CFX foi utilizado por Sklavounos e Rigas (2005) na simulação
de vazamentos em grande escala, da série Coyote. O foco do estudo foi estimar a
dispersão da nuvem de gás, até o momento em que se inicia a combustão. Um modelo
CFD, um Modelo de Caixa (DEGADIS) e um Modelo de Camada Rasa (SLAB) foram
usados, e seus resultados comparados entre si. O domínio computacional
apresentava as dimensões 600m x 250m x 50m, e uma malha híbrida composta por
530 mil elementos. Refino local de malha foi aplicado em volta da região do
vazamento, a fim de melhorar a precisão dos resultados. Duas condições de contorno
de entrada foram definidas: o ponto de vazamento, com entrada de GNL, e uma das
superfícies laterais do volume de controle, com entrada de ar atmosférico. O solo foi
definido como superfície sólida e lisa, sem deslizamento ou transferência de massa e
calor. As demais superfícies foram definidas como aberturas, sendo definido o valor
de pressão (neste caso, atmosférica). As simulações transientes apresentaram passo
de tempo de 0,5 segundos, e o critério de convergência foi o de resíduo numérico
(RMS) inferior a 10-4. Os resultados das simulações, referentes a frações volumétricas
do gás e dimensões da nuvem, tiveram boa concordância com os valores obtidos na
série Coyote. Os modelos SLAB e DEGADIS estimaram concentrações de GNL,
consideradas razoavelmente próximas dos valores experimentais, porém com menor
precisão, se comparados aos resultados do código CFX.
Luketa-Hanlin, Koopman e Ermak (2006) fizeram um estudo mais detalhado
sobre como aplicar adequadamente metodologias com códigos de CFD, em
dispersões que envolvam GNL. Foram analisados os passos necessários para realizar
simulações e gerar resultados satisfatórios, começando pela especificação de domínio
computacional, definição de malha, e as condições de contorno e inicial. Foi
destacada a importância da escolha de um modelo de turbulência adequado, e de que
não existe um modelo universal capaz de atender a todo tipo de metodologia em CFD.
Antes de considerar o gás nas simulações, foi aconselhada a estimação dos perfis de
velocidade, temperatura, energia cinética de turbulência para o ar puro, como
referência. Para determinar a faixa de aplicabilidade de um modelo, deve ser feita uma
análise de variação de parâmetros, como velocidades de entrada e perfis
atmosféricos, e verificar para quais situações os resultados das simulações são
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confiáveis. Por fim, deve ser feita a validação do modelo proposto, geralmente com
dados experimentais disponíveis na literatura.
Mazzoldi, Hill e Colls (2008) fizeram um estudo comparativo entre um modelo
CFD e um modelo Gaussiano, na dispersão atmosférica de gases pesados, para
casos de vazamento em unidades de transporte e de estocagem. Os resultados dos
modelos são comparados a dados obtidos em testes com vazamento de gás,
envolvendo escoamento de dióxido de enxofre (SO2) em terrenos planos, e de dióxido
de carbono (CO2) em terrenos com obstáculos. Para a modelagem CFD, o código
utilizado foi o Fluidyn-PANACHE. Os domínios computacionais apresentaram malhas
de 74 mil e de 228 mil elementos para a simulação com SO2 e a com CO2,
respectivamente. As variáveis de interesse foram a concentração máxima de cada
gás, alcançada durante o processo de dispersão, e a velocidade da nuvem de gás
formada. Os resultados mostraram que o modelo CFD e o Gaussiano tiveram
desempenhos aceitáveis, se comparados aos valores experimentais. No entanto, nos
experimentos com instabilidades atmosféricas, o Fluidyn-PANACHE superestimou
concentrações máximas de gás. O modelo Gaussiano subestimou esses valores em
menores distâncias e os superestimou em regiões mais afastadas do ponto de
vazamento. As vantagens de ambos os modelos foram ressaltadas, como a maior
precisão do método CFD, e sua aplicabilidade em dispersões de gás, enquanto o
modelo Gaussiano tem um custo computacional muito menor, fazendo-o mais rápido
na geração de resultados.
Hanna et al. (2009) utilizaram o modelo FLACS de CFD para estudar a
dispersão de cloro gasoso. Foram feitas simulações transientes para reproduzir um
acidente com este gás, ocorrido nos Estados Unidos, e para prever um vazamento
hipotético em uma área urbana. O objetivo foi contribuir para planejamento e decisões
em respostas a emergências, em casos de vazamento de cloro liquefeito
pressurizado, de vagões-tanque em zonas industriais e cidades. No acidente real, 21
toneladas de cloro liquefeito foram liberadas ao longo de 3 horas, a uma vazão média
de 2 kg/s. No caso de acidente hipotético, é suposto o vazamento em um vagãotanque, com um orifício de 10 cm de diâmetro. O cloro liquefeito escapa à vazão de
225 kg/s, durante 5 minutos. Em ambos os casos, o domínio computacional foi definido
com dimensões 3000m x 800m x 600m. Foi utilizada malha hexaédrica, com
aproximadamente 900 mil elementos, de dimensões 6m x 6m x 2m. Ressalta-se que
não foram considerados efeitos de reação química, deposição de material, entre
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outros processos que possam afetar a dispersão do gás. Ainda assim, em relação às
concentrações de cloro durante a dispersão, os resultados das simulações estiveram
de acordo com estimativas do acidente real, com valores experimentais da literatura,
e com modelos preditivos mais simples (como os integrais). Então, foi possível prever
o comportamento do gás no caso hipotético, e analisar o efeito de obstáculos próximos
ao ponto de vazamento.
Kisa e Jelemenský (2009) estudaram a dispersão de amônia em ambientes
externos, utilizando modelagem em CFD com o código ANSYS Fluent, por meio de
simulações em regime permanente. O processo consiste no vazamento de amônia
em condições atmosféricas, em um amplo volume de controle. Criou-se um domínio
computacional de dimensões 280m x 200m x 100m, no qual as faces em X = 0m e em
X = 280m foram definidas como condições de contorno de entrada e de saída,
respectivamente. As demais superfícies foram definidas como paredes sólidas sem
deslizamento, e sem transferência de massa e de calor. O ponto de vazamento de
amônia também foi definido como entrada, possuindo diâmetro de 6mm, no sentido
de crescimento de X, situado a 1,5m do chão. A malha criada para o volume de
controle era composta por cerca de 400 mil elementos hexaédricos. O modelo de
turbulência RANS k-𝜀 padrão foi utilizado em todas as simulações, devido à sua
simplicidade e por ter apresentado bons resultados no estudo realizado por
Sklavounos e Rigas (2004). O critério de convergência adotado para as simulações
foi um resíduo numérico menor que 10-4, para as componentes da velocidade do
fluido. Os resultados das simulações foram comparados aos valores experimentais
obtidos por Nielsen et al. (1997), e boa concordância foi obtida para os valores de
concentração de amônia, ao longo do eixo central do escoamento. Foi ressaltada a
importância de modelos em CFD para a previsão da dinâmica de gases tóxicos, em
zonas externas. O experimento real foi precisamente reproduzido pelas simulações,
mostrando a utilidade deste tipo de modelagem, em uma metodologia de preparo e
atendimento a emergências. Também foi constatado que o modelo de turbulência k-𝜀
padrão foi suficientemente adequado para simular a dispersão da amônia, em regime
permanente.
Middha, Hansen e Storvik (2009) utilizaram modelagem em CFD para simular
diferentes experimentos com gás hidrogênio. O código FLACS foi usado para
reproduzir três processos: jato subsônico em ambiente confinado; jato sônico que
escapa de um tanque de alta pressão, e; jato de gás colidindo com uma superfície.

74

Como o hidrogênio é altamente inflamável, a quantidade de dados experimentais é
limitada, especialmente para vazamentos em grande escala. Portanto, apenas
vazamentos menores são geralmente considerados nas simulações deste gás. No
caso de jato subsônico, o gás escapa à vazão de 1 g/s, durante 4 minutos, e a
dispersão é analisada por duas horas. Para o jato sônico, o hidrogênio sai de um
tanque com pressão de 200 bar, por um bocal de 0,5 mm de diâmetro. No caso de
colisão com superfície, 9 jatos verticais atingem uma superfície quadrada, com 1 m
de lado, e a formação da nuvem de gás é observada. Todas as simulações tiveram
seus resultados comparados a experimentos de referência, e os modelos
apresentaram concordância razoável com dados experimentais. No caso de jato
sônico, no entanto, os resultados das simulações superestimaram os valores
experimentais de concentração, em média, em 50%. Para os outros dois processos,
a validação do código FLACS, para dispersões envolvendo hidrogênio, foi
considerada bem-sucedida.
Pontiggia et al. (2011), em seu estudo em CFD, reproduziram o descarrilamento
de vagões-tanque em Viareggio, Itália, em 2009. Apenas um vagão foi perfurado, mas
continha mais de 40 toneladas de GLP, que vazou pelo orifício, começou a ser
vaporizado e entrou em combustão após alguns minutos. A partir do ANSYS Fluent,
foi modelada a dispersão de uma nuvem de gás, causada por vazamento de GLP em
grande escala. A malha do domínio computacional era tetraédrica, com um fator de
expansão de 1,20 e tamanho de elemento máximo de 20 m, totalizando cerca de 8
milhões de elementos. No estudo de convergência de malha, uma outra estrutura com
12 milhões de elementos foi testada, mas a diferença entre os resultados foi menor
que 5%, em relação à formação da nuvem de gás. As simulações foram condizentes
com os dados do caso real, prevendo o comportamento da dispersão e zonas de
inflamabilidade. Nesse vazamento próximo ao nível do solo, percebeu-se que a
representação detalhada do volume de controle é mais importante do que a definição
do ponto de vazamento, para a exatidão dos resultados.
Tauseef, Rashtchian e Abbasi (2011) reproduziram o Teste 26 dos
experimentos de Thorney Island, em que uma mistura de gases (mais pesada que o
ar) é liberada e arrastada pelo vento, em direção a um obstáculo cúbico a 50 m de
distância. Adotou-se uma metodologia em CFD, com modelo de turbulência k-𝜀
Realizable. O domínio computacional apresentava as dimensões 150 m x 40 m x 100
m, e uma malha de 312 mil elementos, sendo refinada nas regiões de maior
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importância, como em torno do ponto de liberação do gás e do obstáculo. Ao restante
da malha, foi permitida uma configuração menos detalhada. A partir das simulações,
percebeu-se que o modelo k-𝜀 Realizable gera valores mais próximos dos dados
experimentais, em relação à velocidade e à concentração de gás, quando comparado
ao k-𝜀 padrão. Dessa forma, para dispersão de gases pesados em meio a obstáculos,
o modelo k-𝜀 Realizable foi considerado o mais adequado.
Meroney (2012), utilizando o ANSYS Fluent, realizou simulações em regime
transiente para reproduzir a dispersão de um gás denso, em vazamentos sobre uma
superfície lisa deitada, e sobre outra, inclinada, para diferentes condições
atmosféricas. Os resultados desta metodologia em CFD foram comparados aos de
modelos integrais. O modelo de turbulência k-𝜀 Realizable foi utilizado em todas as
simulações, e o domínio computacional era de dimensões 20m x 100m x 100m. A
malha era hexaédrica, composta por 600 mil elementos, no caso com superfície
deitada, e por 1 milhão de elementos, no caso com superfície inclinada. Os resultados
foram comparados a valores experimentais, obtidos para gás fréon. As variáveis de
interesse foram a concentração do gás, e a distância percorrida pela nuvem, durante
a dispersão. Embora os modelos integrais sejam eficazes em reproduzir uma
dispersão de gás denso em superfícies planas e homogêneas, os resultados em CFD
foram mais detalhados na representação do processo, tanto no espaço quanto no
tempo. Além disso, os modelos integrais limitam-se à obtenção de valores médios e
globais, no volume de controle.
Mack e Spruijt (2013) utilizaram o software OpenFOAM, em seu estudo para
validar a modelagem em CFD em escoamentos de gases pesados (neste caso, o
CO2). Foram simulados um caso de túnel de vento, e um caso de dispersão em grande
escala sobre um terreno acidentado, ambos em regime permanente, com o modelo
de turbulência RANS k-𝜀 padrão. O domínio computacional para o túnel de vento
possui dimensões 3,5m x 1,5m x 1,0m, com uma malha hexaédrica composta por 160
mil elementos. Para a dispersão em grande escala, o domínio criado tem dimensões
2.400m x 2.400m x 600m, e uma malha hexaédrica com 600 mil elementos. A variável
de interesse de ambos os casos é a concentração molar de dióxido de carbono. A
validação foi feita com dados experimentais e pela comparação com resultados do
ANSYS Fluent, nas regiões centrais dos volumes de controle. Os resultados das
simulações tiveram boa concordância com os valores experimentais. Com isso, foi
constatado que o modelo RANS k-𝜀 padrão pode ser bem aplicado para escoamentos
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pouco turbulentos e sem obstáculos. Na comparação entre os códigos, o OpenFOAM
previu um menor efeito de mistura, e por isso apresentou frações molares levemente
maiores dos gases do que o Fluent.
Xing et al. (2013) fizeram testes de campo para reproduzir um vazamento de
CO2, em condições atmosféricas, a fim de obter dados da distribuição de concentração
do gás, no espaço. Além disso, propuseram um modelo em CFD para realizar
simulações dos experimentos, utilizando diferentes modelos de turbulência, como o k𝜔 SST e o k-𝜀 padrão. O código utilizado foi o ANSYS Fluent. O teste de campo
consistiu em um longo túnel retangular, aberto nas extremidades, dentro do qual CO 2
é liberado, e escoa em baixas velocidades, com sensores para medir as
concentrações. O domínio computacional, por sua vez, foi definido com dimensões
11m x 3m x 3m, possuindo uma malha hexaédrica composta por 280 mil células. A
validação do modelo em CFD foi feita através da comparação dos resultados com os
dados experimentais, apresentando boa concordância para valores de concentração
do gás, principalmente na linha central do chão, ao longo do escoamento. A
combinação de simulações com um experimento real permitiu um estudo eficaz do
comportamento de uma nuvem de CO2, proveniente de um vazamento acidental.
O estudo conduzido por van Hoof e Blocken (2013) aborda a dispersão de
gases em um ambiente externo, mas com características de espaço confinado. Foram
realizadas simulações em CFD para reproduzir o decaimento da concentração de CO2
em um estádio esportivo parcialmente aberto. Após um show de música em um
ambiente como esse, CO2 tende a ficar mais concentrado em relação às condições
atmosféricas normais. Para analisar a evolução da concentração do gás, as
simulações foram modeladas de modo que considerassem ventos externos ao estádio
e a movimentação do ar em seu interior. Foi utilizado o código ANSYS Fluent, com o
modelo de turbulência RANS k-𝜀 Realizable. De modo geral, os modelos k-𝜀
apresentam bons resultados para escoamentos de ar em ambientes confinados e,
entre eles, o Realizable tem um bom desempenho com escoamentos em torno de
obstáculos. As dimensões do domínio computacional foram definidas como 2.900m x
2.900m x 908,5m, possuindo uma malha híbrida, com elementos tetraédricos e
hexaédricos, totalizando 5,6 milhões de células. O estudo de convergência de malha
mostrou que um número de células maior que este não causava alterações
significativas nos resultados. A validação do modelo foi feita por comparação com
valores obtidos no local, com sensores de velocidade e de concentração, e houve boa
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concordância entre os dados, para valores médios locais. No caso de valores de
concentração ponto-a-ponto, em ppm, houve discrepâncias de até 37%, o que foi
atribuído à hipótese de mistura homogênea no ar do estádio, em que o CO 2 é
considerado uniformemente distribuído em todo o volume, no início da simulação. Foi
constatado que esta hipótese dificilmente é válida em edificações reais. Para obter
resultados mais exatos, foi sugerida a execução das simulações com uma abordagem
em LES, mais sofisticada e com maior custo computacional.
Mishra (2015) utilizou modelagem em CFD para reproduzir um vazamento de
gás em grande escala. Foi estimada a dispersão de uma nuvem densa e tóxica, sob
influência de vento e da gravidade, em terrenos planos ou com obstáculos. A validação
dos resultados foi feita através da comparação com dados do desastre de 1984 em
Bhopal, na Índia. Na época, mais de 30 toneladas de isocianato de metila foram
liberadas na atmosfera, próximo a uma área habitada. As simulações mostraram que
a nuvem do incidente poderia ter uma densidade em torno de 5 kg/m 3, medindo 100
m de comprimento e 400 m de altura, que se deslocou mais de 1 km. Na região
próxima ao ponto de vazamento, houve discrepância entre os resultados
computacionais e os valores reais registrados, mas em regiões mais afastadas, a
concordância entre os conjuntos de dados foi aceitável. É importante notar que o
modelo de turbulência utilizado foi o RANS k-𝜔 SST, por ter bom desempenho em
malhas e passos de tempo maiores, e pela presença de obstáculos no escoamento.
Ramponi et al. (2015) estudaram ambientes urbanos, mas com diferentes
configurações de ruas e tipos de prédios. Foram executadas simulações em CFD de
ventilação externa, utilizando o modelo RANS k-𝜀 padrão, para calcular a idade média
do ar atmosférico no nível das ruas, servindo como indicador de eficiência de remoção
de poluentes. Foi estudada a influência de uma rua principal, mais larga, nas ruas
vizinhas, e como a direção do vento incidente altera a movimentação de ar do local.
A validação das simulações é feita com estudos de convergência das malhas
utilizadas, e pela comparação com resultados de experimentos de túnel de vento.
Apesar das limitações do modelo k-𝜀 padrão em prever valores próximos a superfícies,
houve concordância satisfatória entre dados experimentais e resultados das
simulações. Concluiu-se que, de modo geral, ventos paralelos ao sentido de uma rua
principal causam menor movimentação de ar nas adjacências, prejudicando sua
ventilação e potencialmente aumentando a concentração de poluentes.
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Kumar et al. (2015) estudaram a capacidade preditiva do código de CFD
Fluidyn-PANACHE, para aplicá-lo em casos de vazamento de gás em ambientes
externos. Foram feitas simulações de um experimento, em que gás propileno é
liberado em uma matriz de contêineres, durante 15 minutos, para a análise da
dispersão do material. O domínio computacional é de dimensões 800m x 800m x
200m, possuindo uma malha tetraédrica, com refino local em torno dos contêineres e
do ponto de vazamento, e composta por 2,8 milhões de elementos. A superfície
superior do domínio foi definida como condição de contorno de saída, e as superfícies
laterais (exceto uma), como aberturas, permitindo entrada e saída de material. A
fronteira inferior foi definida como uma superfície sólida, sem deslizamento de fluido,
e uma superfície lateral, como a condição de entrada, com perfil de velocidades do
vento definido. O modelo de turbulência k-𝜀 padrão foi utilizado em todas as
simulações. De modo geral, os resultados obtidos pelo Fluidyn-PANACHE ficaram de
acordo com os valores experimentais, apesar das simulações terem subestimado as
concentrações de propileno, durante sua dispersão. Neste caso, a definição de um
perfil de velocidades para o vento, na condição de contorno de entrada, mostrou-se
adequado para a modelagem em CFD de escoamentos externos.
Para avaliar o risco associado aos métodos de armazenamento de CO2, Liu et
al. (2016) criaram modelos computacionais para simular a dispersão desse gás em
diferentes ambientes externos, para casos de vazamento acidental. Dois casos foram
considerados, ambos com vento: um terreno plano com uma colina circular, e um
ambiente urbano com prédios de alturas variadas. A ferramenta ANSYS Fluent foi
usada para realizar as simulações, e compararam-se os resultados com valores
obtidos por Xing et al. (2013), em seu estudo experimental. Para ambos os casos, o
domínio computacional possui as dimensões 500m x 500m x 200m, com malha
hexaédrica. Para o escoamento ao redor da colina, a malha é composta por 6,3
milhões de elementos, e para o ambiente urbano, são 8,5 milhões. Os valores de
concentração de CO2 apresentaram boa concordância com os dados experimentais,
no caso da colina. Para maiores velocidades do vento, a elevação do terreno reduz a
dispersão do CO2, e as menores concentrações do gás estão no lado da colina, oposto
ao ponto de vazamento. No ambiente urbano, o CO2 fica estagnado entre as
edificações, e as maiores concentrações estão na altura das ruas, especialmente nos
primeiros prédios a serem alcançados pela nuvem de gás. Neste caso, o modelo em
CFD foi eficaz em prever a distribuição de concentrações de gás, em regiões mais
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distantes do ponto de vazamento. Também foi observado que simulações com prédios
mais altos apresentaram maiores concentrações de CO2, no nível das ruas, pois a
nuvem de gás não consegue escoar por cima das estruturas.
Uma metodologia para determinar a localização ótima de sensores foi proposta
por Vázquez-Román et al. (2016), para um ambiente industrial externo, com unidades
de armazenamento e prédios. Utilizou-se uma abordagem em CFD para estimar a
dispersão de 1-buteno em hipóteses de acidentes graves, considerando vazamentos
com 4 minutos de duração, com ventos a 2 m/s em 8 direções possíveis. Foi utilizado
o código ANSYS FLUENT, com o modelo de turbulência k-𝜀 Realizable, em um
domínio computacional composto por 110 mil células hexaédricas, com um fator de
expansão de 1,10 entre elas. Foram realizadas 8 corridas de simulação (uma para
cada direção do vento) e percebeu-se que um único sensor, a 1,5 m do chão do
ambiente, é suficiente para detectar efetivamente a dispersão do gás, pois uma
determinada região é afetada, em pouco tempo, em todos os casos. Isso ilustra como
a modelagem em CFD pode ser útil para otimização do planejamento de segurança,
podendo poupar tempo, recursos e mão-de-obra.
Fiates et al. (2016) desenvolveram e customizaram uma ferramenta
computacional para ser usada em casos de dispersão de gases, baseado no
“rhoReactingBuoyantFoam”, do software de código aberto OpenFOAM. Foram
simulados 3 casos distintos: vazamento de metano em uma plataforma de petróleo;
dispersão de dióxido de carbono em um experimento de túnel de vento; e a
evaporação de uma poça de metano liquefeito, espalhada sobre água. Os domínios
computacionais tiveram dimensões distintas entre os casos, mas todos apresentaram
malhas hexaédricas uniformes. O modelo de turbulência utilizado em todos os casos
foi o k-𝜔 SST. Os resultados das simulações foram comparados aos obtidos no
ANSYS CFX, para os mesmos casos. O OpenFOAM apresentou resultados
condizentes com os do CFX e com os valores experimentais, nos testes com metano
gasoso e com dióxido de carbono. Para a simulação de poças de metano liquefeito, o
OpenFOAM obteve concentrações de metano mais baixas que os valores
experimentais, em regiões próximas ao ponto de vazamento. Ainda assim, os
resultados foram considerados aceitáveis para a validação do modelo computacional
proposto.
Gupta e Chan (2016) usaram modelagem em CFD para estudar o
comportamento de uma nuvem de gás inflamável, em regime transiente. A partir de
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simulações de vazamentos com o código FLACS, o objetivo foi criar uma metodologia
de análise de risco explosivo, de modo a melhorar a precisão dos resultados,
principalmente os relacionados ao vazamento de gás, em uma plataforma de petróleo.
Uma parte importante da metodologia foi a definição do ponto de vazamento de gás
com uma vazão variando no tempo, em vez de constante. Isso permitiu considerar os
efeitos de despressurização em linhas e tanques de gás. Para cada um dos
equipamentos da plataforma, foram feitas 50 simulações de dispersão e 60
simulações de explosão. A associação desta metodologia com as simulações em CFD
permitiu uma análise de risco explosivo mais rápida e efetiva. A quantidade de
resultados gerados foi fundamental para a compilação de uma abordagem
abrangente, no estudo de segurança em uma plataforma de petróleo. Além disso, a
definição de uma taxa de vazamento transiente aumentou a precisão dos resultados
do código FLACS, em relação à evolução do tamanho da nuvem de gás, em um
vazamento em ambiente externo.
Efthimiou et al. (2017) reproduziram um acidente industrial em uma simulação
em CFD, em que 900 kg de cloreto de vinila (VCM) liquefeito escaparam durante 48
minutos em um complexo industrial, vaporizando rapidamente em seguida. Foi
utilizado o modelo de turbulência RANS k-𝜀 padrão para prever a dispersão do
material gasoso, na atmosfera, sob três direções distintas do vento incidente. O
domínio computacional possui dimensões 1.100m x 1.000m x 240m, incluindo 71
prédios da zona industrial, com uma malha hexaédrica de 2,2 milhões de elementos.
As simulações foram executadas com o código ADREA-HF, em duas etapas: primeiro,
um campo de velocidades para o vento é simulado em regime permanente; em
segundo, a dispersão transiente é simulada, utilizado o caso permanente como
condição inicial, e um passo de tempo automático, de modo que o número de Courant
fosse igual ou inferior a 2. Em relação aos valores experimentais, cada direção do
vento gerou resultados com certos desvios, sendo o maior deles na condição de vento
perpendicular ao vazamento. Todas as simulações, no entanto, apresentaram valores
menores que os dados experimentais, a partir de 50 minutos de vazamento. A
subestimação dos resultados foi atribuída à modelagem possivelmente inadequada
do perfil de escoamento do ar, no volume de controle. Neste estudo, ficou evidente
que o desempenho do modelo k-𝜀 padrão é afetado pela presença de obstáculos, mas
ainda assim é uma ferramenta importante no estudo de acidentes com dispersão de
gases. Por fim, foram sugeridas a aplicação de outros modelos RANS e LES de
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turbulência, para comparação dos resultados, e a atenção às condições de contorno
do modelo matemático, pois terem efeito significativo sobre os resultados das
simulações.
Cen et al. (2018) propuseram uma metodologia de análise de risco para a
instalação otimizada de detectores de gás. As simulações em regime transiente foram
feitas com o ANSYS Fluent, para estimar as consequências da dispersão da mistura
de metano com gás sulfídrico, sob diferentes condições ambientais e de vazamento.
Foram considerados 4 diâmetros para o ponto de vazamento, em 16 equipamentos
diferentes, e 8 direções para o vento, em um ambiente industrial. Apesar de ser uma
dispersão em espaço aberto, os resultados são úteis para observar o escoamento de
gases sobre obstáculos, e a influência de correntes de ar. O domínio computacional
tem as dimensões 160m x 50m x 30m, em que uma das faces laterais é uma condição
de contorno de entrada, definida pela velocidade do vento. A face oposta é definida
como a condição de saída, definida com pressão atmosférica, e todas as demais faces
são definidas como paredes sólidas. O ponto de vazamento também é definido como
entrada, com uma vazão mássica especificada. A malha utilizada possuía 3,9 milhões
de elementos. Para validação dos resultados, a metodologia foi aplicada em um
estudo de caso, para uma planta chinesa de purificação de gás natural. De acordo
com os resultados das simulações, a configuração original de detectores era efetiva
para 65% dos casos de vazamento previstos para o local. A Figura 2.7 mostra um dos
casos de dispersão, com a mistura gasosa se espalhando no ambiente considerado.
A metodologia em CFD permitiu definir um número otimizado de detectores (6 para
gases inflamáveis e 14 para gases tóxicos), que é efetivo em 99% dos casos de
vazamento esperados. Um número adequado de detectores pôde ser obtido, levandose em conta custo e efetividade, potencialmente reduzindo o risco causado por
vazamentos.
Dai et al. (2018) utilizaram CFD para estudar a movimentação de poluentes em
uma área urbana, mais especificamente em uma matriz composta por prédios. Foi
utilizado CO2 como gás de teste, fazendo o papel de um poluente qualquer. O objetivo
foi avaliar a influência de parâmetros físicos e computacionais em simulações de
escoamentos, em ambientes externos e de maior dimensão. Para isso, foram
comparados os desempenhos dos modelos de turbulência RANS, LES e DES, além
de diferentes tamanhos de malha, definição de passo de tempo e vazão de escape de
gás. O domínio computacional possuía as dimensões 4,125m x 1,500m x 0,750m,
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representando a maquete de um prédio, com escala 1:200. Três malhas hexaédricas
foram criadas, possuindo 3,2 milhões, 5,9 milhões e 9,4 milhões de elementos.
Segundo os resultados, todos os modelos apresentaram boa concordância com dados
experimentais, nos valores de velocidade de escoamento. Para a distribuição de
concentração de poluente, o modelo LES apresentou os melhores resultados na maior
parte do volume de controle, embora seu desempenho próximo ao ponto de
vazamento tenha sido menos preciso. O modelo RANS superestima as concentrações
do gás no lado do prédio, oposto ao lado atingido pelo escoamento de gás. O modelo
DES subestimou as concentrações de CO2 na maior parte do volume de controle.
Figura 2.7 – Simulação da dispersão de uma nuvem (em vermelho) de metano e gás sulfídrico, em um
ambiente industrial externo.

FONTE: Cen et al. (2018).

A dispersão de gases pesados foi abordada por Tan et al. (2018), que fizeram
experimentos de túnel de vento com maquetes, representando uma vizinhança de
prédios, em conjunto com CFD. As simulações computacionais serviram para analisar
efeitos de deposição por gravidade, além de considerarem efeitos como: velocidade
e direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar. No domínio computacional,
o número de elementos de malha influenciou muito na eficiência e na precisão das
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simulações, e um estudo de convergência mostrou que, a partir de 1,6 milhão de
elementos, a variação de valores de concentração do gás era insignificante, entre
malhas diferentes. Foi constatado que gases pesados, em ambientes com edificações
altas, acumulam-se facilmente em vias perpendiculares à direção do vento.
Temperatura e umidade do ar afetaram a dispersão, mas nas regiões próximas ao
ponto de vazamento. O modelo de turbulência k-𝜀 Realizable foi capaz de fornecer
resultados de alta precisão, se comparado aos valores experimentais, e pode ser útil
no desenvolvimento de planos para acidentes com gases pesados.
Em outra aplicação em ambientes externos, Dasgotra et al. (2018) fizeram
simulações em CFD para prever as características de dispersão de uma nuvem de
gás inflamável. Foi utilizado o código comercial FLACS, para simular casos hipotéticos
graves, envolvendo hidrocarbonetos. O primeiro caso foi modelado como um
complexo industrial com tanques de armazenamento, onde ocorre um vazamento de
gás propano a 50 kg/s, com duração de uma hora. Os resultados indicaram a formação
de uma nuvem circular, com 2 metros de altura e diâmetro médio entre 590 e 750
metros. O segundo caso reproduz um incêndio de 2009 em Jaipur, Índia, em um
depósito de gasolina, que causou a formação de uma grande nuvem de octano. Na
modelagem computacional, foram definidos vazamentos de 50 kg/s e 100 kg/s, ambos
com duração de 18 minutos, a partir de um orifício com 1 m² de área. A densidade do
gás causou a deposição da nuvem no solo, mas esta ainda atingiu um diâmetro médio
entre 800 e 900 metros. Essas informações sobre potencial explosivo de nuvens
inflamáveis são fundamentais para o projeto de indústrias, e para o planejamento de
medidas de segurança, em casos de acidente.
Baseados na série “Falcon”, Luo et al. (2018) utilizaram simulações para
estudar o comportamento da dispersão de GNL em meio a obstáculos, e a eficiência
de estruturas de represamento, em caso de acidente. O domínio computacional
consistiu em um volume retangular, com dimensões 500 m x 500 m x 50 m, com
células variando entre 0,018 m e 0,030 m de comprimento de aresta, e compondo
uma malha de 1,4 milhão de elementos. Foi utilizado um modelo multifásico, em que
jatos de GNL atingem a superfície da água, em uma piscina cercada por todos os
lados, e sob ação de uma corrente de vento. Foi considerado que o gás liquefeito se
deposita sobre a superfície, antes de ser vaporizado e formar uma nuvem, que se
espalha. Comparadas aos valores experimentais, as previsões sobre valores máximos
de concentração de vapor mostraram-se corretas, mas falharam em relação ao tempo
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de formação da nuvem. No entanto, o modelo multifásico teve resultados melhores do
que aqueles que não consideram detalhadamente as propriedades físico-químicas de
um gás liquefeito. O modelo k-𝜀 Realizable teve bom desempenho na dispersão do
gás pesado, em meio a obstáculos.
Lyu et al. (2018) realizaram simulações de acidentes em uma indústria química,
para testar a eficácia de um muro, construído após o vazamento de ácido fluorídrico
(HF) em Gumi, na Coreia do Sul, em 2012. Foram consideradas duas situações: um
vazamento no tanque de armazenamento mais próximo à área urbana, e um
vazamento no reator mais alto do complexo industrial. Duas simulações em regime
transiente foram feitas em cada caso: uma com o muro, e a outra, sem. A modelagem
em CFD foi feita com o código FLACS, para analisar o efeito mitigador do muro, com
30m de altura e 2m de espessura, em um caso de vazamento de HF com duração de
30 minutos. Os resultados das simulações indicaram que a instalação da barreira
física tem um efeito importante na contenção de possíveis vazamentos. Tanto para o
tanque quanto para o reator, um grande volume de ácido fluorídrico gasoso foi
bloqueado pelo muro, e não atingiu as regiões adjacentes à indústria. Apesar desta
análise de risco ter sido feita após um desastre, ela serve para o planejamento de
emergência em possíveis acidentes futuros. Observou-se que, mesmo vazamentos
em locais elevados podem ser mitigados por barreiras físicas, desde que elas sejam
suficientemente altas, e bem-posicionadas.
O código FLACS também foi usado por Moen, Mauri e Narasimhamurthy
(2019), que fizeram um estudo comparativo entre três modelos de turbulência RANS
(k-𝜀 padrão, k-𝜀 Realizable e k-𝜀 RNG), através da simulação de diferentes casos de
dispersão de gás. No primeiro caso, CO2 gasoso é liberado em um túnel de vento, e
escoa por uma matriz de pequenos obstáculos, que representa a rugosidade de um
terreno. Os três modelos tiveram bom desempenho ao prever o perfil de velocidades
do vento, imediatamente antes do vazamento, mas geraram resultados diferentes
para a concentração do gás ao longo do túnel. Para os três modelos, o refinamento
da malha reduziu o erro em relação a valores experimentais. No segundo caso, um
jato de gás hidrogênio atinge uma superfície lisa, perpendicular à direção do jato, a
duas velocidades diferentes. O modelo k-𝜀 padrão mostrou os melhores resultados
para ambos os casos de velocidade do jato, e teve o menor tempo de execução das
simulações, quando comparado aos outros dois modelos. No terceiro e último caso,
um modelo computacional representa uma zona industrial de Amlwch, no Reino
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Unido. É simulado um vazamento de cloro gasoso a 10% (v/v), através de um orifício
de 1,74 m de diâmetro, a 10 m do chão, a uma vazão de 230 kg/s. A variável de
interesse desse caso foi a concentração de cloro gasoso, em regiões próximas ao
ponto de vazamento e em zonas mais afastadas. O modelo k-𝜀 Realizable teve um
desempenho levemente melhor que os outros, mas todos tiveram resultados com
tendências similares na região próxima ao vazamento. Em relação ao custo
computacional, cada um dos três modelos levou cerca de 37 horas para concluir a
simulação, portanto nenhum foi mais eficiente nesse quesito. No primeiro e terceiro
casos, o modelo k-𝜀 Realizable foi considerado o mais adequado, mas o modelo k-𝜀
padrão apresentou os melhores resultados no segundo caso, que lida com maiores
velocidades de escoamento.
O modelo DES foi aplicado por Wijesooriya et al. (2019) em seu estudo sobre
a influência do vento em uma torre de 400m de altura. A Torre de Kuala Lumpur,
localizada na Malásia, foi simulada sob condições atmosféricas comuns da região,
com diferentes modelos de turbulência. As simulações em regime transiente foram
executadas com o código ANSYS Fluent, em um domínio computacional de
dimensões 5.000m x 2.400m x 1.200m, com malha hexaédrica de 2 milhões de
elementos. A maior parte do domínio computacional foi sujeita à modelagem RANS,
e a região mais próxima da torre, à modelagem LES, tal como permite o modelo DES.
Todas as simulações transientes foram executadas com um passo de tempo de
0,0005 segundos, e o critério de convergência adotado foi o valor máximo de 10-5 para
o resíduo numérico das equações que regem cada modelo de turbulência. Apesar do
modelo DES não ter sido o foco do estudo, ele foi importante na definição do domínio
computacional, no que se refere ao controle de regiões com diferentes configurações
de turbulência.
Joseph, Hargreaves e Lowndes (2020) implementaram uma combinação de
modelo integral com CFD, para verificar um modelo de dispersão já validado,
envolvendo o deslocamento de uma nuvem material particulado, sob diferentes
condições atmosféricas. Notou-se que o código ANSYS FLUENT subestima a
dispersão nas regiões laterais da nuvem, se comparado aos valores obtidos por
modelos integrais. Para compensar essa limitação, foi aplicada uma correção sobre
as condições variáveis do vento incidente, para que o modelo CFD reproduzisse as
previsões de um modelo Gaussiano. O domínio computacional possuía dimensões
425m x 200m x 180m, com uma malha hexaédrica com 3,6 milhões de elementos, e
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o escoamento de ar foi modelado com o modelo de turbulência RANS k-𝜀 padrão. Os
resultados indicaram uma melhora considerável na previsão da dispersão da nuvem,
pelo modelo CFD, mostrando que a combinação de diferentes modelos pode melhorar
a qualidade dos resultados. A metodologia em CFD, por exemplo, permite analisar as
propriedades da nuvem em pontos específicos, o que não é possível em modelos
Gaussianos.
Rajeev et al. (2019) avaliaram e mapearam a vulnerabilidade dos moradores
da Cidade de Cochim, na Índia, onde há plantas de óleo e gás que armazenam
diversos materiais perigosos e que podem levar a acidentes. Foi desenvolvido um
método de análise de risco na região, com um modelo Gaussiano, e ferramentas
geográficas e espaciais. Os resultados permitiram estimar possíveis cenários de
acidentes, e a definição de zonas de risco, úteis para tomada de decisão em
emergências, podendo reduzir o número de fatalidades em desastres futuros. No
entanto, a metodologia utilizada ficou restrita a valores médios, obtidos para diferentes
zonas do espaço real considerado. Não foram obtidos, por exemplo, padrões de
escoamento ou valores de concentração do gás, em pontos individuais.
2.8 – ESCOAMENTO DE GASES EM AMBIENTES CONFINADOS
2.8.1 – Sistemas de ventilação

Hensen, Hamelinck e Loomans (1996) fizeram um estudo de caso envolvendo
ventilação por deslocamento em um ambiente de escritório. O objetivo foi demonstrar
pontos positivos e negativos de diferentes métodos de modelagem, usados na
simulação de desempenho e projeto de sistemas de ventilação. Foram considerados
três tipos de modelagem de domínio computacional: distribuição homogênea,
subdivisões homogêneas diferentes entre si, e abordagem detalhada dos perfis de
velocidade e de temperatura.
O primeiro tipo é o mais simples, pois supõe mistura homogênea do ar
introduzido no volume de controle pelo sistema de ventilação. Essa abordagem
permite a obtenção rápida de valores médios, e pode ser facilmente incorporada a
cálculos de balanço de massa, para prever o escoamento total através de um sistema.
Sua principal desvantagem é a incapacidade de obter valores locais, impedindo a
determinação de distribuições reais no espaço.

87

O segundo tipo é similar ao primeiro, podendo ser facilmente utilizado para
obter valores totais em subdivisões do sistema. A maior dificuldade está na
modelagem da interface dessas regiões, onde podem ocorrer transferências de massa
e de calor, que tornam o problema mais complexo e suscetível a erros de cálculo.
Para o último caso, a ferramenta mais apropriada é a fluidodinâmica
computacional, capaz de fornecer detalhadamente resultados dos perfis de velocidade
e de temperatura, em um cômodo. Em relação aos casos homogêneos, o tempo de
processamento da abordagem em CFD é mais longo, e os resultados obtidos são
explicitamente para pontos do domínio computacional, e não para valores médios.
Neste estudo, o volume de controle apresentou as dimensões 4,5 m x 3,6 m x 2,7 m,
com uma malha hexaédrica de 50 mil nós, e utilizando o modelo k-𝜀 de turbulência,
em regime permanente. O estudo de independência de malha foi feito, comparando
os resultados com os de uma malha de 370 mil nós, sendo similares na maior parte
do volume de controle, com exceção da região próxima a entrada de ar. De modo
geral, o modelo de distribuição homogênea e o de subdivisões homogêneas
mostraram-se mais adequados para obter valores globais de um sistema de
ventilação, como balanços de massa e gasto de energia elétrica. A modelagem em
CFD teve resultados melhores na determinação de gradientes locais de temperatura,
perfis de velocidade e distribuição de contaminantes (HENSEN; HAMELINCK;
LOOMANS, 1996).
Wang e Zhai (2016) fizeram uma revisão bibliográfica abrangente, focando em
seis

tópicos

comuns

à

modelagem

de

edificações:

eficiência

energética,

aproveitamento da luz do dia, o processo de construção em si, acústica interna, vida
útil do projeto e a previsão do desempenho da ventilação. Neste último tópico,
percebeu-se que CFD é comumente utilizada, pois os resultados visuais e detalhados
são fundamentais para o processo de tomada de decisão. Considerando os diferentes
modelos de turbulência, e que todos são derivados de certos regimes de escoamento
ou condições com parâmetros empíricos, não existe um único modelo que seja o
melhor para todas as condições de uma modelagem de ambiente interno. Portanto,
entender a aplicabilidade de diferentes modelos de turbulência é fundamental para
sua seleção, no estudo de sistemas de ventilação.
Na revisão bibliográfica realizada por Cao et al. (2014), foram comparados
vários sistemas de ventilação em ambientes internos. O objetivo desse estudo foi
apurar a literatura referente a sistemas de escoamento de ar e à efetividade de
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ventilação, cujas análises permitem definir os melhores métodos de distribuição de ar,
em espaços diversos. Os sistemas de ventilação frequentemente abordados em
pesquisas foram resumidos e classificados em categorias distintas, baseadas na
distribuição de concentrações de contaminantes, na localização de ventiladores e
exaustores, e no uso de forças naturais e mecânicas. Dois dos métodos mais
adotados foram a ventilação por mistura, e a por deslocamento de ar. Foi constatado
que a maior parte dos trabalhos considera apenas um método de ventilação. São
poucos autores que consideram os efeitos de categorias diferentes, em seus estudos
sobre qualidade do ar em ambientes internos, transmissão de partículas, aerossóis e
doenças respiratórias.
Na prática, é difícil a escolha do método de ventilação mais efetivo (e mais
eficiente), por causa de diferentes dimensões do espaço, tipo de equipamento
presente, a natureza de possíveis contaminantes, entre outros fatores. A menos que
especificações detalhadas sejam fornecidas para esses parâmetros, o desempenho
do sistema de ventilação proposto será prejudicado pela falta de informações
importantes. Como consequência, a efetividade depende da função que o sistema de
ventilação deverá cumprir, como a remoção de um contaminante, troca de ar do
ambiente, ou remoção de calor. No entanto, a função mais importante deve ser
sempre a proteção dos ocupantes do espaço, contra contaminantes e outros riscos.
Embora a maioria das pesquisas só considerar um tipo de ventilação, a combinação
de diferentes métodos pode ter um desempenho melhor. Além disso, o uso de
diferentes métodos pode trazer consigo um aumento de eficiência energética, em que
a associação de sistemas de ventilação resulte em um menor gasto de energia
elétrica, por exemplo (CAO et al., 2014).
2.8.2 – CFD aplicada à dispersão de gases em ambientes confinados

Gilham, Deaves e Woodburn (2000) fizeram um estudo sobre a dispersão de
contaminantes, com foco em vazamentos de vapores tóxicos durante o processo de
cloração, em estações de tratamento de água. A situação considerada foi a liberação
acidental de cloro gasoso, resultante da falha em um flange, tubulação ou tanque de
armazenamento. Foram feitas simulações em CFD com o código STAR-CD,
representando três casos hipotéticos: um vazamento com jato de gás, a uma vazão
de 0,0117 kg/s, com duração de 30 minutos; um jato com vazão de 0,0320 kg/s, com
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duração de 20 minutos; e evaporação de uma poça de gás liquefeito, durante 6
minutos. A vazão dos jatos foi obtida a partir de um experimento com gás fréon, de
características similares ao cloro gasoso. O modelo de turbulência RANS k-𝜀 padrão
foi utilizado em todas as simulações. O domínio computacional, representando o
ambiente real, possuía as dimensões 7,30m x 4,87m x 2,44m. Todas as superfícies
foram modeladas como condições de contorno, sem deslizamento de fluido, e os jatos
de gás, considerados condições de entrada, tiveram suas vazões especificadas de
acordo com os valores experimentais. A poça de gás liquefeito também foi modelada
como condição de entrada, evaporando a uma taxa inicial de 0,023 kg/s (valor medido
no experimento com fréon). Há dois tanques de armazenamento de cloro, cilíndricos
e deitados, e duas unidades de purificação, representadas por dois cilindros verticais.
Tanto os vazamentos quanto a poça de gás liquefeito são localizados entre os tanques
de armazenamento. Nos casos com vazamento, a malha computacional foi construída
a partir de elementos hexaédricos, com tamanho médio de aresta de 10 cm, em um
total de 55 mil células (Figura 2.8). Para simular o terceiro caso, foi aplicado o refino
de malha na região em torno da poça, que aumentou o número de elementos para 87
mil, cada um deles com tamanho médio de aresta de 8,5cm.
Figura 2.8 – Vista isométrica da malha computacional de uma unidade de cloração, em uma estação
de tratamento de água.

FONTE: Gilham, Deaves e Woodburn (2000).
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Todas as simulações foram realizadas em regime transiente, e os passos de
tempo foram definidos com os valores 0,25s e 0,5s para os casos com jato maior e
menor, respectivamente, e 0,1s para a poça em evaporação. Para os vazamentos
com jato, as concentrações de fréon obtidas nas simulações tiveram boa concordância
com os valores experimentais. Isso foi atribuído à maior quantidade de movimento no
perfil de velocidades, que permitiu um escoamento mais homogêneo no ambiente. Por
outro lado, o caso de evaporação sofre maior influência de forças difusivas, e os
resultados das simulações tiveram maior discordância dos experimentais. Em relação
à predição do escoamento, foi observado que as velocidades dos jatos são suficientes
para o gás atravessar o domínio computacional, ir de encontro à parede oposta ir e
circular pelo ambiente. Já para a poça, o escoamento ocorre apenas pela diferença
de densidade entre o ar e o gás fréon, que tende a se espalhar pelo chão. De maneira
geral, os resultados das simulações puderam reproduzir o fenômeno real, mostrando
que a modelagem em CFD forneceu boas previsões para vazamentos de
contaminantes, no tipo de ambiente estudado (GILHAM; DEAVES; WOODBURN,
2000).
Gadgil et al. (2003) utilizaram a modelagem em CFD para prever o tempo de
mistura de monóxido de carbono (CO) com ar, em um ambiente confinado, à
temperatura constante. O objetivo foi determinar o quão adequado é o modelo de
turbulência RANS k-𝜀 padrão para realizar este tipo de simulação, e determinar a
influência da localização do vazamento sobre o tempo de mistura do gás. O domínio
computacional representa um cômodo retangular, de dimensões 3,74m x 3,53m x
2,36m, onde cinco sopradores de ar foram colocados sobre o chão, paralelos entre si
(Figura 2.9). No experimento real, os sopradores são acionados e operam até que um
regime permanente de escoamento seja estabelecido. Em seguida, 1,5 l de monóxido
de carbono é introduzido no ambiente, à vazão constante, em um período de 20
segundos. A dispersão do gás é então observada, em função do tempo. Diferentes
casos foram simulados, alterando-se a posição do conjunto de sopradores, bem como
a posição do ponto de vazamento. A malha utilizada foi de estrutura hexaédrica, com
elementos de 10cm de aresta, havendo refino local em torno do ponto de vazamento
e dos sopradores de ar, totalizando 130 mil nós. O passo de tempo foi definido como
0,1s, e o critério de convergência, como a soma do resíduo numérico de todas as
variáveis calculadas, devendo ser inferior a 10-4. Todas as superfícies foram definidas
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como impermeáveis e sem deslizamento de fluido. Como o ambiente é confinado, as
simulações devem ser tais que a massa total da mistura gasosa permaneça constante,
no volume de controle. Para atender a isso, os sopradores foram modelados
simultaneamente como condições de contorno de entrada e de saída, sendo definidos
perfis de velocidades do fluido que atravessa essas respectivas fronteiras. Além disso,
a concentração de gás na “saída” do volume de controle é imposta como a
concentração na “entrada”, no respectivo soprador, no passo de tempo seguinte.
Figura 2.9 – Domínio computacional representado um ambiente confinado, com uma fonte de
monóxido de carbono e cinco sopradores elétricos.

FONTE: Adaptado de Gadgil et al. (2003).

Os resultados das simulações foram comparados a valores obtidos em
experimentos com monóxido de carbono, em que este gás escoa em ambientes
confinados e isotérmicos, com convecção forçada. Em média, os resultados das
simulações subestimaram em 30% o tempo de mistura do gás, em relação aos valores
experimentais, para diferentes vazões dos sopradores. Essa diferença foi atribuída
principalmente à ausência de turbulência plena em grande parte do volume de
controle. Para vazões fixas dos sopradores, foram comparados os resultados sobre
os tempos de mistura, para diferentes posições do ponto de vazamento. Neste caso,
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houve melhor concordância com os valores experimentais. Foi constatado que a
localização do ponto de vazamento afeta o tempo de mistura do monóxido de carbono
com o ar do ambiente. Isso é mais notável quando o vazamento está próximo a zonas
de estagnação ou com vórtices, o que pode aumentar o tempo necessário de detecção
do gás por sensores, por exemplo. No entanto, a velocidade média do escoamento,
no local, mostrou-se muito mais influente sobre o tempo de dispersão do gás. Para
maiores vazões nos sopradores, o monóxido de carbono se espalha mais
rapidamente, com a advecção sendo predominante sobre a difusão, como mecanismo
de transferência de massa, no escoamento (GADGIL et al., 2003).
Nielsen et al. (2003) criaram dois experimentos de referência, sobre ventilação
em um ambiente confinado, para que fossem reproduzidos por variadas metodologias
CFD. O primeiro experimento envolve um manequim sentado, no centro do cômodo,
e um sistema de ventilação por mistura. No segundo caso, o manequim é posicionado
de pé, e a ventilação é por deslocamento. Na descrição dos testes, são fornecidos os
parâmetros fundamentais, e sugeridas as configurações das simulações a serem
definidas em estudos futuros. Também são informados os locais do espaço do
experimento, nos quais é importante a observação dos valores de velocidade e
temperatura, por exemplo.
Deevy et al. (2007) realizaram simulações em regime transiente, com o código
ANSYS CFX, para observar o desempenho da ventilação em um cômodo fechado,
com uma pessoa (representada por um manequim). As duas situações consideradas
são idênticas aos experimentos de Nielsen et al. (2003). O objetivo do estudo é
comparar os resultados entre os modelos de turbulência RANS e DES. O domínio
computacional possui dimensões 3,5m x 3,0m x 2,7m, sujeito a uma malha tetraédrica
de 220 mil elementos, obtida a partir de um teste de convergência de malha, em que
um maior refino de malha se mostrou insignificante, no ganho de precisão dos
resultados. O ambiente possui duas aberturas quadradas, de 0,3m de lado, sendo
uma definida como condição de contorno de entrada, e a outra, de saída, em paredes
opostas. A entrada de ar tem a velocidade definida em 0,2 m/s, e a saída é definida
com pressão atmosférica. Para as simulações com RANS, foi escolhido o modelo k-𝜔
SST, considerado adequado para várias situações de escoamento turbulento, e o
passo de tempo foi definido em 0,1s, para a simulação de 10 minutos de escoamento.
Para as simulações com DES, o passo de tempo de 0,1s foi mantido, para garantir um
número de Courant máximo de 1,2 e evitar erros de dispersão nas regiões LES da
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malha computacional. Neste caso, foram simulados 16 minutos de escoamento. Os
resultados dos modelos foram comparados entre si, e com valores experimentais dos
testes de referência de Nielsen et al. (2003). Os valores de velocidade do ar e
temperatura foram considerados, tanto nas proximidades do manequim quanto nas
regiões mais afastadas, e a concordância entre os resultados foi considerada
satisfatória. No entanto, o modelo DES gerou valores mais próximos dos
experimentais, principalmente quando incorporado a um modelo de radiação térmica
entre o manequim e as paredes do cômodo. Por fim, foi sugerido o aumento da zona
referente ao modelo LES de turbulência, para obter melhores representações do
escoamento, principalmente em casos com geometrias mais complexas.
Kassomenos et al. (2007) apresentaram uma metodologia para analisar a
dispersão de monômero de cloreto de vinila (VCM), em um ambiente de trabalho
confinado de uma planta química, produtora de tubos de PVC. Com o uso do código
de CFD PHOENICS, foi simulada a dispersão de VCM em torno das unidades de
mistura. Foi modelado um domínio computacional retangular fechado, contendo 5
fontes de VCM (reatores em batelada, cada um com um exaustor imediatamente
acima), uma abertura sobre uma pilha de tubos de PVC e uma porta de entrada aberta
(Figura 2.10).
Figura 2.10 – Domínio computacional utilizado em um estudo de dispersão de monômero de cloreto
de vinila, em um ambiente industrial confinado.

FONTE: Adaptado de Kassomenos et al. (2007).
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Este domínio é baseado numa planta de produção de PVC de Atenas, na
Grécia. Foram estudados três casos distintos em relação às condições de ventilação,
sendo dois deles em regime permanente e o terceiro, uma análise transiente de um
vazamento hipotético. O primeiro caso é uma simulação das condições reais de
operação na fábrica, em que o sistema de ventilação funciona normalmente e as
fontes de VCM liberam gás de acordo com valores medidos no local. O segundo caso
é como o primeiro, porém com os exaustores funcionando a 10% de sua potência
nominal. O terceiro caso é a liberação acidental do gás nas condições normais de
ventilação e sua evolução no tempo. Por ser um processo em batelada, não foi
definida uma vazão de escape de VCM, e considerou-se que todo o volume de
controle está saturado com o gás, no instante de tempo inicial. Os resultados
coletados nas simulações foram os valores das três componentes de velocidade,
pressão, temperatura e concentração de VCM no domínio computacional (no caso
transiente, esses valores foram obtidos a cada passo de tempo). Em condições
normais de operação, o escoamento de ar se dá principalmente pela abertura acima
dos tubos de PVC, e secundariamente pela porta de entrada. No segundo caso,
apesar do menor desempenho dos exaustores, o seu posicionamento traz bons
resultados, pois a mesma taxa de transferência de massa do primeiro caso foi
detectada. Isso indica uma possível economia de energia elétrica, pois uma menor
vazão de exaustão apresentou concentrações de VCM ainda dentro dos limites de
segurança, de 1 ppm para um período de oito horas, ou de 5 ppm para intervalos de
15 minutos. No caso transiente, durante os primeiros 1000 segundos, grande parte do
volume apresentou valores de 9 a 10 ppm de VCM, e após 4000 segundos, os valores
mínimos obtidos estavam em torno de 4 ppm. O ambiente só foi considerado
praticamente livre de VCM após 4 horas de tempo simulado, provavelmente devido à
uma zona de estagnação na região mais afastada dos exaustores onde estavam
presentes as concentrações mais altas do gás. Os resultados computacionais tiveram
boa concordância com os valores medidos no ambiente real, o que permitiu a
validação deste modelo em CFD. Concluiu-se que a adição de uma saída de ar
auxiliar, como uma porta ou janelas, poderia diminuir significativamente o tempo de
escoamento. Além disso, os efeitos dessa adição poderiam ser medidos com este
modelo de simulação (KASSOMENOS et al., 2007).
Ricciardi et al. (2007) fizeram um estudo numérico em um cômodo ventilado,
sobre a dispersão de gases pesados. O gás em questão é o hexafluoreto de urânio
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(UF6), comum em instalações de produção de combustível nuclear. Configurações
diferentes foram propostas para a injeção do gás em grande quantidade, em dois
ambientes ventilados de tamanhos diferentes. As simulações foram feitas com o
código computacional ANSYS CFX, e um experimento com hexafluoreto de enxofre
(SF6) foi realizado paralelamente, para a validação do modelo computacional. O gás
SF6 foi escolhido por possuir densidade parecida à do UF6. O objetivo foi avaliar a
habilidade do CFX de prever o comportamento de dispersão de um gás pesado.
Experimentos foram realizados com o SF6, e cada um dos testes foi reproduzido em
uma simulação, a fim de se compararem os resultados. Entre os testes, foram
utilizadas diferentes vazões do gás contaminante e taxas de troca de ar do ambiente.
Nas simulações, foram obtidas a taxa de troca de ar, a evolução do perfil de
concentrações, e a dinâmica das transferências de massa e de calor. Estes valores
foram obtidos em três planos horizontais do volume de controle, a diferentes alturas.
Dois ambientes confinados de volumes distintos foram considerados: um com 36 m³
(4m x 3m x 3m) e outro com 1500 m³, aproximadamente (17m x 10m x 8,5m). O
volume menor apresenta duas entradas de ar mais ao alto, na parede oposta às duas
saídas, mais abaixo, sendo todas retangulares, de dimensões 0,15m x 0,10m. O
volume maior possui dez injetores de ar distribuídos no teto, ao longo de seu
comprimento no teto, e quatro exaustores circulares em uma só parede (dois acima e
dois abaixo). Em cada um dos volumes de controle, foram estudados dois modos de
ventilação: um contínuo e um descontínuo. No primeiro, os sistemas de injeção e
exaustão de ar funcionam sem interrupções, e no segundo, operam a uma taxa fixa
de troca de ar, que é interrompida por um curto período, antes de ser reiniciada a uma
taxa menor que a original. Para todos os casos considerados, o hexafluoreto de
enxofre é inserido no centro do ambiente, em um ponto a 0,15 m de altura do chão. O
escoamento é modelado como turbulento, isotérmico (293 K), pouco compressível, e
a mistura gasosa foi considerada ideal. Todos os casos foram simulados em três
etapas: a primeira consiste no escoamento em regime permanente, isento de
contaminante, para representar o perfil de velocidades do domínio computacional; a
segunda etapa é a simulação transiente da fase de injeção do gás, seguida da última
etapa, que é o escoamento transiente a partir do momento em que esta injeção é
interrompida. Para as simulações, o modelo de turbulência RANS k-𝜀 padrão foi
escolhido. Todas as entradas de ar e o ponto de injeção de gás foram modelados
como condições de contorno de entrada, sendo definidos os valores de velocidade de
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acordo com cada um dos experimentos. Os exaustores, por sua vez, foram modelados
como condições de controle de saída, estando todos à pressão atmosférica. Para
execução das simulações, foi definido um passo de tempo igual a um segundo, já que
valores maiores causavam problemas de convergência numérica. Cinco malhas nãoestruturadas (tetraédricas) foram testadas no domínio computacional, com a mais
grossa possuindo 67 mil elementos, e a mais fina, 387 mil, e todas elas com refino
nas regiões próximas às entradas de ar. Para o cômodo menor, a malha escolhida foi
de 276 mil elementos, e para o maior, a independência dos resultados foi alcançada
para a malha de 348 mil elementos, cada um com tamanho máximo de 0,8 m (Figura
2.11).
Figura 2.11 – Malhas computacionais de ambientes confinados, com volumes: (a) 36m³ e (b) 1500 m³,
em um estudo em CFD, de dispersão de hexafluoreto de enxofre.

FONTE: Adaptado de Ricciardi et al. (2007).
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O valor máximo de concentração de gás, em regiões mais baixas, foi utilizado
como referência para a validação dos resultados. Foram comparados os valores de
cada um dos testes com sua respectiva simulação, na qual a concentração máxima
foi obtida em um plano horizontal do volume de controle, situado a 0,5 m de altura no
cômodo menor, e a 2,0 m de altura, no maior. No menor volume de controle, observouse que a dispersão é mais afetada pela velocidade de injeção do gás, pois variações
na taxa de troca de ar não tiveram efeitos significativos. Já no maior volume, o sistema
de ventilação mostrou-se mais influente nos perfis de velocidade e de concentração.
As maiores diferenças entre os resultados ocorreram em testes com menores
velocidade de injeção de gás, e consequentemente menor turbulência, em que os
efeitos difusivos têm maior influência no escoamento. O modelo computacional foi
incapaz de prever corretamente os efeitos de estratificação do gás, e sua influência
no aumento das concentrações em níveis mais baixos, computando apenas os efeitos
da taxa de troca de ar do ambiente. Foi sugerido que a adoção da abordagem LES
possa compensar as deficiências dos modelos RANS, particularmente as
relacionadas a escoamentos de baixas velocidades. De modo geral, à medida em que
se aumentou a vazão de escoamento no ambiente, os resultados das simulações
tiveram maior concordância com os experimentais. Os escoamentos com efeitos
convectivos predominantes foram representados com maior exatidão.
Paik et al. (2010) desenvolveram uma técnica de modelagem em CFD para
simular incêndios e explosões derivados de hidrocarbonetos, que são os maiores
riscos em plataformas e instalações em alto-mar. A ferramenta ANSYS CFX foi
utilizada para execução das simulações, sendo um caso de explosão de metano e
outro com jatos de fogo, gerados por queima de propano. O modelo de turbulência
utilizado foi o k-𝜀 padrão. As simulações de explosão foram feitas em um modelo
computacional com volume de 20 l, representando a metade de um cilindro, e
concentração inicial de metano de 9,5% em massa, em regime transiente. A
temperatura externa ao cilindro, bem como das suas paredes, foi mantida a 293 K, e
três valores iniciais de temperatura foram usados para o gás: 293, 373 e 473 K. A
malha computacional foi de estrutura tetraédrica, com 32 mil nós e 180 mil elementos,
sendo obtida através de um estudo de independência de malha. A variável de
interesse foi a pressão no interior do meio-cilindro, no decorrer da combustão do
metano, e os valores de pressão foram analisados no cilindro inteiro, sendo suposta
a condição de simetria. As simulações com jato de fogo foram executadas em um
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domínio computacional de dimensões 9,80m x 1,77m x 3,91m, representando metade
do cômodo real, cuja largura é de 3,54m (o dobro de 1,77m). O cômodo possui uma
porta de 2m de altura e 2,5m de largura (1,25m no modelo computacional), e o gás
propano é introduzido através de um bocal, localizado no centro do ambiente, próximo
ao chão (no modelo, há apenas metade no bocal, localizado na parede). A malha
utilizada é tetraédrica, com 30 mil nós e 165 mil elementos (Figura 2.12), e a
combustão do propano foi modelada em três condições distintas: paredes adiabáticas;
paredes com temperatura fixa, e; paredes com coeficiente de transferência de calor.
Dos resultados da combustão de metano, as simulações foram condizentes com os
dados experimentais, principalmente quando considerados os efeitos cinéticos da
explosão. Para a simulação de jato de propano, foi observado que o modelo adiabático
superestima as temperaturas de combustão, em relação aos valores experimentais, e
o modelo de temperatura fixa das paredes subestima esses valores. A maior
concordância entre os resultados da simulação e do experimento foi no modelo com
coeficiente de transferência de calor. Portanto, as simulações em CFD propostas
apresentaram

resultados

aceitáveis,

na

representação

dos

experimentos

considerados.
Figura 2.12 – Malha computacional utilizada em um estudo sobre a combustão de propano em um
ambiente confinado.

FONTE: Paik et al. (2010).
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Zhang, Delichatsios e Venetsanos (2010) trabalharam com gás hidrogênio (H2)
em ambientes confinados. Foi feito um estudo em CFD, com uso do código FDS, para
simular um experimento sobre dispersão de H2, em regime transiente. O domínio
computacional representa um cômodo real, de dimensões 7,2m x 3,8m x 2,9m, e em
seu centro, há um cilindro de 26cm de altura e 12 cm de diâmetro. Há duas aberturas
circulares em uma das paredes, com 5 cm de diâmetro, para garantir a condição de
pressão constante no volume de controle. O gás escapa por um orifício com 2cm de
diâmetro, no cilindro, à vazão de 1 g/s, por quatro minutos. Após este tempo, o
vazamento é interrompido, e a dispersão do hidrogênio é observada por duas horas,
para analisar os efeitos de difusão e estratificação. Na etapa de vazamento, o passo
de tempo foi definido como 0,001 segundos, e na etapa de dispersão, como 0,014
segundos. Foi utilizada uma malha hexaédrica, composta por 440 mil elementos, com
arestas entre 10 e 12 cm. Um refino local de malha foi feito em torno do ponto de
vazamento e das aberturas da parede. Testes de convergência de malha mostraram
que um maior número de elementos aumentaria consideravelmente o tempo de
processamento, mas com efeitos desprezíveis sobre os resultados das simulações. O
ponto de vazamento foi definido como entrada de gás, sendo definido um perfil de
velocidade, e os orifícios na parede foram definidos como aberturas, com pressão
atmosférica. Todas as superfícies foram definidas como sem deslizamento de fluido e
adiabáticas. Os resultados das simulações que, 20 segundos após o início do
vazamento, a vazão através das aberturas da parede torna-se constante, a uma vazão
volumétrica de 0,0055 m³/s. A partir das frações mássicas de hidrogênio em cada
elemento da malha, foi determinado o tempo de 70 segundos, para formação de uma
nuvem inflamável de gás, no local. Os resultados também mostraram que o hidrogênio
tende a se acumular na parte mais alta do volume de controle e, após a interrupção
do vazamento, difunde-se para as regiões de menores concentrações. De modo geral,
os valores obtidos nas simulações tiveram boa concordância com os obtidos no
experimento. Em comparação com modelos teóricos de dispersão, que utilizam as
equações de conservação de massa e de energia, modelos em CFD necessitam de
ajustes detalhados dos parâmetros físicos do problema, para que este seja
adequadamente simulado.
Ivings et al. (2010) examinaram métodos de avaliar a efetividade de ventilação
em ambientes com risco de acúmulo de gases tóxicos ou inflamáveis. A partir de
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simulações em CFD, são analisados vazamentos de metano em ambientes com
diferentes volumes, vazões de exaustão e pontos de vazamento. O código utilizado
foi o ANSYS CFX. O domínio computacional representa um cômodo de dimensões
4m x 4m x 2,9m, com duas entradas e duas saídas de ar, todas quadradas, com lado
de 0,4m. Na parte inferior do ambiente, há um obstáculo de dimensões 2m x 1m x 1m.
Foram simuladas três configurações distintas, em relação à posição do ponto de
vazamento, como mostra a Figura 2.13.
Figura 2.13 – Configurações de um espaço confinado, com diferentes posições de um obstáculo (em
azul) e do ponto de vazamento de gás metano (em cinza).

FONTE: Adaptado de Ivings et al. (2010).

Na configuração 1, o jato de gás escoa da parede, em direção ao centro do
volume de controle; na número 2, o jato escoa ao longo das paredes, em um
movimento circular, e; na número 3, o jato localiza-se entre uma parede e o obstáculo.
As velocidades de saída foram definidas de acordo com as taxas de ventilação, de 2,
12 ou 24 trocas de ar por hora, e as entradas foram especificadas com pressão
atmosférica. O ponto de vazamento foi definido com três valores de vazão mássica:
0,15; 0,86, e; 1,72 g/s. Todas as paredes foram definidas como lisas, sem
deslizamento e adiabáticas, e o ar entra no volume de controle à temperatura de 293
K. O modelo de turbulência utilizado foi o RANS k-𝜔 SST, e a malha computacional é
composta por elementos tetraédricos. Estudos de independência de malha resultaram
em estruturas com 583 mil, 1,32 milhão e 939 mil nós, para as configurações 1, 2 e 3,
respectivamente. A variável de interesse nos resultados é o volume de gás inflamável,
no domínio computacional, que foi comparado com os valores obtidos em 32
experimentos físicos. Foi possível observar que, para menores vazões mássicas de
gás e maiores taxas de ventilação, a dispersão do metano se comporta como se
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estivesse em um ambiente externo. À medida que a vazão do gás aumenta e a
ventilação é reduzida, parâmetros como a posição e a direção do vazamento passam
a ter maior influência sobre a dispersão. Também se percebeu que a concentração
média de gás, nos exaustores, é mais importante que a taxa de troca de ar, para
estimar o volume da nuvem de gás, no ambiente. Por fim, foi observado que
obstáculos próximos ao ponto de vazamento causam maiores nuvens de gás, pois a
diminuição da velocidade de escoamento resulta em zonas de acúmulo. Porém, em
ambientes maiores, a diluição de gases geralmente é mais fácil, e o escoamento se
comporta como se ocorresse em uma área externa, se não houver obstruções
significativas.
Prasad, Pitts e Yang (2011) avaliaram a capacidade de um código de CFD na
simulação da dispersão de gás hidrogênio, em ambientes parcialmente confinados.
Os experimentos foram realizados com o código FDS, desenvolvido principalmente
com o propósito de computar escoamentos influenciados por incêndios. Foram
simulados vazamentos de gás hélio (similar ao hidrogênio) em uma garagem de prédio
residencial, com vaga para dois carros, representada por um domínio computacional,
de dimensões 6,1m x 6,1m x 3,05m. Pequenos orifícios foram definidos nas paredes
do modelo, para contabilizar o ar que circula normalmente em garagens. Foram
considerados quatro casos distintos de vazamento, variando a localização do ponto
de vazamento e das saídas de ar, e a duração do escape de gás. A vazão mássica
do gás foi definida com o valor de 4,1 x 10-5 kg/s, correspondendo a 15 l/min. A malha
utilizada possuía 196 mil elementos hexaédricos com 11mm de lado, e o um refino
local foi aplicado em torno do ponto de vazamento, com elementos de 7mm. Uma
malha mais grossa, com 147 mil elementos, teve resultados com diferença relativa
média de mais de 7%, em relação à de 196 mil elementos. A escolha da malha levou
em conta a diminuição do custo computacional, sem sacrificar a precisão dos
resultados. Os resultados das simulações mostraram, em todos os casos, a formação
de uma nuvem de gás de baixa densidade, com maiores concentrações de hélio
próximas ao teto, e menores próximas ao chão. O ar que entra no ambiente é
deslocado para baixo, também influenciado pela menor densidade do gás hélio. A
análise dos resultados indicou que o diâmetro do ponto do vazamento teve pouca
influência na distribuição de concentrações do gás, no local, pois não houve variação
significativa entre os casos. No entanto, a localização do ponto de vazamento e a
vazão de escape causaram mudanças significativas nos valores de fração mássica,
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durante a dispersão. A validação foi feita com valores obtidos em experimentos em
escala reduzida, do espaço da garagem, com dimensões 1,50m x 1,50m x 0,75m
(Figura 2.14). As simulações conseguiram prever com precisão as tendências de
escoamento, para os diferentes casos considerados. Os valores máximos de
concentração de gás foram subestimados pelo modelo computacional, mas o erro
médio em relação aos dados do experimento foi de apenas 2,3%. Foi ressaltado que
as simulações não consideraram efeitos térmicos no escoamento, e que o código FDS
é restrito a escoamentos de baixas velocidades, não sendo adequado para
vazamentos de alta velocidade.
Figura 2.14 – Modelo em escada reduzida de um experimento para o estudo da dispersão de gases
leves, em um ambiente confinado.

FONTE: Adaptado de Prasad, Pitts e Yang (2011).

Siddiqui et al. (2012) propuseram um modelo em CFD para estudar a dinâmica
de vazamentos pequenos, e de difícil detecção, de gases tóxicos pesados em um
ambiente industrial confinado. O espaço considerado é de uma planta produtora de
cloro gasoso de pequena escala, com dimensões 32m x 16m x 8m. Estão presentes
dois reatores, dois tanques de armazenamento intermediários e um galpão de
armazenamento final, todos conectados por tubulações que transportam o gás
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comprimido. Em relação à ventilação, quatro dutos injetam ar fresco no ambiente,
cada um com velocidade normal de 3m/s, e um duto de 10cm de diâmetro, na parte
superior do galpão, é responsável pela remoção de vapores de cloro liberados em
condições normais de operação. Considerando o grande volume de ar do local, essa
configuração é suficiente para atender aos parâmetros de segurança. No entanto, a
concentração-limite considerada para cloro gasoso é de apenas 10 ppm, para
permanência no ambiente, e um pequeno vazamento dessa substância pode fazer
ultrapassar esse nível. Para as simulações em CFD, foi utilizado o código ANSYS
Fluent, com o modelo de turbulência k-𝜀 padrão. A modelagem computacional é mais
simples neste caso, pois as velocidades consideradas são razoavelmente baixas, e a
hipótese de ambiente isotérmico permite desconsiderar a transferência de calor. A
malha foi gerada com elementos tetraédricos, apresentando 750 mil nós, e o ponto de
vazamento de cloro foi modelado a partir de um único elemento, definido como uma
entrada de matéria no domínio computacional. Isso foi feito para representar a
hipótese de que o gás escapa por uma rachadura com 10mm de comprimento e
0,01mm de largura em um dos tubos. Com essas dimensões, foi suposta uma taxa de
escape de 0,01 kg/min, e que uma pequena nuvem de vapor de cloro é formada em
torno do ponto de vazamento. As simulações foram realizadas em regime transiente,
inicialmente com passo de tempo de 1 segundo, mas análises posteriores permitiram
aumentá-lo para 5 segundos, sem afetar consideravelmente a precisão dos
resultados. O critério de convergência adotado foi de erro relativo inferior a 10-6, e
cada simulação levou cerca de uma semana para ser concluída, sendo processada
continuamente. O estudo de convergência de malha foi feito com pequenas variações
no tamanho dos elementos, pois foi estimado que dobrar o número de elementos
exigiria meses de processamento para uma simulação. Os resultados mostraram que
o gás se espalha como se fosse um líquido nos níveis próximos ao chão. Se um sensor
fosse instalado no duto de saída do galpão, pessoas seriam expostas a concentrações
perigosas de cloro, pois o tempo de detecção seria muito longo. Foi proposto que a
localização ideal de sensores seria nas paredes do ambiente, alguns centímetros
acima do chão, já que o gás tende a descer e se espalhar rapidamente. Uma ação
mitigadora sugerida para esse tipo de acidente é a abertura das portas do local, que
permite a entrada de mais ar fresco.
Wang, Hu e Jiang (2013) estudaram a liberação contínua e o processo de
dispersão de gases em um cômodo ventilado, com obstáculos, para determinarem as
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localizações ideais de sensores, para rápida detecção de contaminante em caso de
acidentes. O código ANSYS FLUENT foi utilizado para reproduzir um experimento
envolvendo dióxido de carbono, que escapa de um cilindro pressurizado e se espalha
em um ambiente com ventilação. O gás puro escapa verticalmente, para cima, a uma
vazão constante de 0,05 kg/s, conforme ajustado em uma válvula com rotâmetro. O
domínio computacional foi construído de acordo com as dimensões do ambiente real,
de 4,0m x 1,6m x 2,5m, onde foi construída uma malha hexaédrica. Os dutos de
injeção e retirada de ar foram definidos como condições de entrada e de saída,
respectivamente, de geometria retangular, com lados 0,4m e 0,5m. No duto de
entrada, ar puro é inserido no ambiente à velocidade normal de 1,5 m/s, em direção
ao duto de saída. O ponto de vazamento de gás também foi definido como uma
condição de entrada, com vazão igual à do experimento, de 0,05 kg/s. Um obstáculo
retangular de dimensões 0,5m x 1m x 1,5m está localizado a 1 m do ponto de escape
de gás, no sentido do deslocamento de ar (Figura 2.15).
Figura 2.15 – Domínio computacional utilizado em estudo de dispersão de dióxido de carbono, em
ambiente confinado, para otimizar a localização de sensores de gás.

FONTE: Adaptado de Wang, Hu e Jiang (2013).
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O modelo de turbulência utilizado foi o RANS k-𝜀 padrão, e as simulações foram
realizadas em regime transiente, de modo que não há dióxido de carbono no instante
inicial. No começo do vazamento, a velocidade de escape permite que o gás alcance
o topo do volume de controle. Em seguida, o escoamento acompanha o sentido do
vento, e as concentrações aumentam na região próxima da parede oposta à entrada.
Após 150 segundos, o perfil de velocidades permaneceu estável e as concentrações
de dióxido de carbono pareceram não variar mais com o tempo, e a situação de regime
permanente foi supostamente alcançada. Os resultados das simulações em CFD
foram validados com os valores experimentais (obtidos por sensores), havendo boa
concordância entre as concentrações de dióxido de carbono em ambas as
metodologias. Considerando a quase ausência de efeitos gravitacionais nesse
escoamento, foi proposto que sensores fossem instalados em áreas que
acompanham o sentido do escoamento de gás, tanto em maiores quanto em menores
alturas, permitindo a rápida detecção de vazamentos e a evacuação de pessoas. Foi
ressaltada a importância de exaustores nesse tipo de ambiente, pois aumentam as
velocidades e a intensidade de turbulência, que contribuem para a rápida dispersão
de contaminantes. Em relação à presença do obstáculo, foi formada uma zona de
estagnação, que causou acúmulo de gás na face a barlavento do escoamento. Para
ambientes de indústria, foi sugerido que a quantidade de equipamentos ou outras
obstruções seja minimizada, ou que sejam colocados próximos às paredes, e longe
de pontos prováveis de vazamento (WANG; HU; JIANG, 2013).
Li, Zhou e Konovessis (2016) utilizaram modelagem em CFD para analisar
possíveis dispersões de gás em uma sala de máquinas, em uma embarcação movida
a gás natural. O objetivo do experimento foi determinar locais para detectores de gás,
de modo que sejam ativados o mais rápido possível, em caso de vazamento. O
ambiente, de dimensões 8,4m x 11,8m x 3,5m, apresenta motores de grande porte,
geradores de energia, compressores, linhas de gás, e um sistema de ventilação
composto por dois dutos de entrada de ar, e dois de saída. O código ANSYS CFX foi
utilizado para executar as simulações, com o modelo RANS de turbulência k-𝜔 SST,
devido à sua efetividade em representar tanto escoamentos livres quanto próximos de
superfícies. Para análise dos perfis de velocidade e de temperatura do local, em
condições normais de operação, foram feitas simulações em regime permanente.
Considerando a maior probabilidade de falha nas juntas do que nas tubulações, foram
propostos casos transientes de vazamento (numerados de 1 a 3), distintos pela
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localização da ruptura na sala de máquinas. Os casos 1 e 3 representam rupturas
próximas ao teto, com jatos horizontais de gás natural, e o caso 2, uma ruptura mais
próxima ao chão e voltada para baixo. O volume de controle apresenta as mesmas
dimensões do espaço real, com uma malha com 1,2 milhão de elementos (230 mil
nós), refinada nas áreas com maiores gradientes, como próximo aos dutos de
ventilação e ao ponto de vazamento (Figura 2.16).
Figura 2.16 – Malha computacional utilizada em estudo de dispersão de metano, para instalação
otimizada de detectores de gás.

FONTE: Li, Zhou e Konovessis (2016).

As condições de contorno de entrada foram definidas com vazão mássica, nos
2 dutos de ar e no ponto de ruptura da junta. Considerando o volume de ar do
ambiente, foi calculado o valor de 3 kg/s em cada duto, para garantir uma taxa de 30
trocas de ar por hora, conforme as normas da embarcação. Nas três situações de
ruptura da tubulação, a vazão de escape foi calculada e definida em 0,130 kg/s, sendo
que o caso 3 também foi simulado com uma vazão menor, de 0,008 kg/s, para estudo
de uma dispersão mais branda. Para as condições de contorno de saída, foi suposto
escoamento atmosférico nos exaustores, portanto foram modelados com pressão
manométrica igual a zero. O critério de convergência das simulações foi condicionado
a um erro numérico menor ou igual a 10 -3, para as equações de transferência de
massa e de quantidade de movimento. Nas simulações transientes, o vazamento de
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0,008 kg/s tem duração de 600 segundos, e o passo de tempo foi definido como 10
segundos, enquanto o escape de 0,130 kg/s ocorre por 150 segundos, com passo de
5 segundos. Os resultados em regime permanente mostraram zonas de vórtice nas
interseções entre paredes e o maquinário, e de maior velocidade ao longo das
paredes. Também foram notadas zonas de menores velocidades próximas ao teto,
entre os dutos de entrada de ar. Devido ao calor liberado pelos equipamentos,
gradientes de temperatura estão distribuídos pelo volume de controle, o que afeta a
flutuação do gás natural. Em regime transiente, o caso único com menor vazão
mostrou que o gás atinge sua concentração de combustão (de 5% a 15%, em massa)
apenas na região próxima ao vazamento. Com a menor taxa de escape, o metano é
facilmente diluído, e atinge frações mássicas inferiores a 0,05 na maior parte do
volume de controle. Nos 3 cenários de maior vazão, percebeu-se que a área de
dispersão crescia gradativamente e, ao final da simulação, todo o domínio
computacional apresentava alguma quantidade do gás, que tende a se acumular nas
zonas de vórtice. No caso 2, mostrado na Figura 2.17, o jato colide rapidamente com
o chão, e o impacto causa uma dispersão acentuada e com maior risco de incêndio e
explosões.
Figura 2.17 – Valores de fração mássica de metano, em diferentes instantes de tempo, de estudo para
instalação otimizada de detectores de gás.

FONTE: Adaptado de Li, Zhou e Konovessis (2016).
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Os resultados foram validados com os valores experimentais obtidos por Ivings
et al. (2010), em seu estudo sobre acúmulo de gases inflamáveis em ambientes
confinados e com ventilação. Foi sugerido um parâmetro de segurança de que, para
qualquer caso de vazamento, pelo menos 2 sensores devem detectar o metano em
menos de 30 segundos. Portanto, concluiu-se que é necessário um mínimo de 6
sensores, localizados nos dutos de saída, próximos aos cantos do teto, e sob as linhas
de gás, próximos ao chão, em lados opostos do ambiente (LI; ZHOU; KONOVESSIS,
2016).
Wang, Wang e Wang (2016) criaram uma abordagem em CFD, no seu estudo
de supressão de incêndios, em que propuseram a otimização do tamanho de gotículas
de água em um sistema de sprinklers, em um cômodo. Foram utilizados os códigos
ANSYS CFX e Fire Dynamics Simulator, para analisar os efeitos de névoas de água
com diferentes diâmetros de gotículas, no combate a incêndios. O volume de controle
foi modelado como um bloco retangular de dimensões 4,0m x 4,0m x 3,0m, no qual
foi construída uma malha com 48 mil elementos, cada um com comprimento de aresta
de 0,1m. O código FDS permitiu definir as características do incêndio, sendo suposta
a queima de gás metano em um cômodo fechado, com uma taxa de liberação de calor
de 200 kW. O local de vazamento do gás foi modelado como um bocal quadrado, com
1m de lado, e a 0,5m do chão, e a saída de água foi posicionada no centro do teto,
com velocidade de saída de 5 m/s (Figura 2.18). As gotículas foram modeladas como
vapor d’água, e as vazões utilizadas foram de 5 l/min, 10 l/min e 15 l/min, cujos
resultados foram comparados entre si. A Figura 2.19 mostra os resultados da
simulação com vazão de 5 l/min, e diâmetro de gotícula de 100μm. Foi constatado
que o diâmetro de gotícula tem um papel importante na determinação do tempo de
extinção do incêndio. Neste processo, a vaporização das gotículas significa uma maior
concentração de água na fase gasosa, causando a diluição do oxigênio do ar e
mitigando a reação de combustão. Percebeu-se que diâmetros cada vez maiores vão
causando flutuações no tempo necessário para extinguir as chamas, até atingir um
tamanho de gotícula que acaba alongando esse tempo. Logo, há um maior consumo
de água e uma resposta menos eficiente ao fogo. O tamanho menor de gotícula
também contribui para uma maior quantidade de gotículas para uma mesma vazão,
que pode absorver mais calor e atenuar a radiação térmica do fogo. No entanto,
diâmetros pequenos demais tornam as gotículas muito leves, e que passam a ser
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carreadas para cima pelas correntes de convecção térmica. Os valores ótimos obtidos
para diâmetro de gotícula e vazão do sprinkler foram de 60 μm e 5 l/min,
respectivamente.
Figura 2.18 – Domínio computacional utilizado em um estudo em CFD, para a supressão de incêndios
em ambientes confinados.

FONTE: Adaptado de Wang, Wang e Wang (2016).

As limitações desse modelo utilizado são atribuídas principalmente ao FDS,
pois sua aplicabilidade é para escoamentos de baixa velocidade com convecção
térmica, ou convecção por diferença de densidades. A circunstância real de fogo é
mais complicada que o modelo teórico, e com mais variáveis instáveis, como a
destruição de estruturas, a influência da ventilação, entre outros. Os resultados não
foram validados com métodos experimentais, principalmente por se tratar de um caso
com incêndio, cuja natureza dificulta a realização de testes em ambiente controlado.
Mesmo assim, os dados obtidos com as simulações permitiram definir parâmetros
otimizados para ferramentas de combate a incêndio, possivelmente importantes em
trabalhos posteriores. Além disso, observou-se que maiores vazões e tamanho de
gotícula não são necessariamente mais eficientes, então possibilitando uma maior
economia de água (WANG; WANG; WANG, 2016).
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Figura 2.19 – Perfil de temperaturas (em cores) e distribuição de gotículas de água (células azuis), em
diferentes instantes de tempo, após a ativação de sprinkler, de um estudo de supressão de incêndios
em ambientes confinados.

FONTE: Adaptado de Wang, Wang e Wang (2016).

Dong et al. (2017) realizaram testes de dispersão de hexafluoreto de enxofre
em um grande espaço interno, para estudar o comportamento de gases pesados, em
uma fábrica. Paralelamente, esses testes foram simulados por meio de uma
metodologia com CFD. Foram utilizados quatro modelos RANS de turbulência para as
simulações: k-𝜀 padrão, k-𝜀 Realizable, k-𝜔 padrão e k-𝜔 SST, com a intenção de
verificar qual o mais adequado para este tipo de dispersão. A ferramenta de CFD
usada foi o ANSYS Fluent, em que foi criado um domínio computacional com as
dimensões 48m x 18m x 13m. A malha gerada era composta por elementos
tetraédricos e hexaédricos, e foi refinada em torno do ponto de vazamento de SF 6. O
teste de independência de malha foi feito com a comparação de diferentes fatores de
expansão das células (1,28; 1,20 e 1,15), sendo escolhida a configuração com 490
mil elementos, com a fator de 1,20. A tendência de dispersão do gás, no volume de
controle, pode ser observada na Figura 2.20. A validação dos resultados foi feita pela
sua comparação aos valores experimentais, dos testes de dispersão. Os modelos de
turbulência tiveram resultados diferentes entre si, mas os modelos k-𝜔 tiveram melhor
desempenho nas faixas de altura mais baixas do local. No entanto, acima desta zona,
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nenhum modelo teve resultados satisfatórios. Foi concluído que este modelo em CFD
pode reproduzir dispersões de gases pesados neste tipo de ambiente, com a definição
adequada da turbulência. Além disso, estudos adicionais são necessários para
atender às limitações deste experimento, especialmente uma simulação mais precisa
para as regiões afastadas do ponto de vazamento, onde os efeitos difusivos são mais
influentes sobre a dispersão que os efeitos cinéticos.
Figura 2.20 – Simulação da dispersão de hexafluoreto de enxofre (em azul), em diferentes instantes
de tempo, no interior de uma fábrica.

FONTE: Dong et al. (2017).

Liu, Liu e Gao (2017) utilizaram modelagem em CFD para investigar a
dispersão de benzeno em um ambiente de laboratório de química, utilizando o código
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ANSYS Fluent. O modelo de turbulência RANS k-𝜀 Realizable foi escolhido, por ser
considerado mais preciso na simulação de escoamentos com formação de vórtices.
O domínio computacional foi modelado a partir de um laboratório em Shandong, na
China, de dimensões 6,4m x 8,5m x 3,5m, e dotado de injetores de ar, exaustores e
uma capela. O objetivo foi estimar a eficiência de ventilação do local, com foco no
funcionamento da capela e sua influência nos perfis de velocidade e de concentração
de poluentes. Foram propostas duas configurações de ventilação: por deslocamento
e por mistura, com diferentes taxas de troca de ar. Na primeira, quatro difusores de ar
são modelados nos cantos do ambiente, e são definidos como condições de contorno
de entrada, com velocidade uniforme, normal às fronteiras. Na segunda, oito difusores
são fixados no teto, também como condições de entrada, porém definidos por uma
função personalizada, para simular campos de velocidade nessas fronteiras (Figura
2.21). Outra condição de entrada é o ponto de vazamento, modelado de forma que o
benzeno evapora a uma taxa de 4 l/min, em uma bancada do laboratório. As condições
de saída foram definidas nos exaustores, com velocidades normais às fronteiras, no
sentido de saída do volume de controle.
Figura 2.21 – Domínio computacional utilizado em um estudo em CFD, sobre a dispersão de benzeno
em um ambiente de laboratório de química.

FONTE: Adaptado de Liu, Liu e Gao (2017).
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Neste domínio computacional, foi utilizada malha tetraédrica, que foi refinada
na região em torno da capela, antecipando maiores velocidades e concentrações de
benzeno. O estudo de independência comparou os valores de velocidade resultantes
de malhas chamadas de grossa, média e fina, compostas por 1,1 milhão, 1,9 milhão
e 2,8 milhões de elementos, respectivamente. A pouca discrepância entre os
resultados das malhas permitiu que a mais grossa pudesse ser utilizada nas
simulações, sem grande perda de precisão. Os resultados mostraram que o
funcionamento de capela tem forte efeito sobre poluentes, principalmente em impedir
sua dispersão no volume de controle. Também foi observada a relação entre a taxa
de troca de ar e a eficiência de ventilação, de acordo com a configuração utilizada. Na
ventilação por deslocamento, sua eficiência é diretamente proporcional à taxa de troca
de ar até um certo ponto, após o qual passa a ser prejudicada. Já por mistura, a
eficiência permanece relativamente constante, mas eventualmente diminui com
maiores taxas de troca de ar, significando consumo desnecessário de energia. Entre
as simulações realizadas, as maiores eficiências foram obtidas no caso de ventilação
por deslocamento, com 12 trocas por hora do ar do ambiente, e no caso de ventilação
por mistura, com taxa de 8 trocas de ar por hora (LIU; LIU; GAO, 2017).
Porras-Amores et al. (2019) fizeram um estudo de escoamento de ar em
ambientes confinados, utilizando modelagem em CFD. Foram analisados os efeitos
térmicos em construções subterrâneas, com interesse em otimizar projetos de
sistemas de ventilação e gerenciamento de energia. O ambiente de referência é uma
moradia privada subterrânea, que possui uma chaminé com ventilação natural e um
túnel de entrada, e foi escaneada nas três dimensões, para criação do modelo
computacional. Foram considerados dois casos, baseados em diferentes épocas do
ano: na primeira, o ar externo é consideravelmente mais frio que o ar no interior da
moradia, e na segunda, o ar externo é mais quente. O software STAR-CCM+ foi
utilizado nas simulações, com o modelo de turbulência k-𝜀 padrão, por ser considerado
suficientemente preciso, robusto, e com menor esforço computacional. A geometria
do espaço físico é complexa, mas o escaneamento estimou um volume de controle
de 250 m³, no qual foram aplicadas três malhas com diferentes graus de refino. A
malha mais grossa possui 190 mil elementos, a média, 300 mil, e a mais fina, 500 mil,
que foram comparadas em relação aos valores de velocidade e de idade prevista do
ar, ao longo de uma linha vertical, no centro da geometria. O estudo de convergência
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de malha indicou que a mais grossa gerou resultados discrepantes, em relação à
média e à fina. A malha média foi escolhida, por gerar valores razoavelmente similares
aos da mais fina, e apresentar um equilíbrio entre precisão dos resultados e esforço
computacional. Os resultados mostraram que a ventilação natural é mais eficiente no
caso com ar externo frio, pois surge um escoamento bidirecional no túnel de entrada
e na chaminé, o que não ocorre em dias mais quentes. Quando a temperatura exterior
é mais alta, existe maior recirculação no ambiente interno, dificultando a troca de ar
no local. A análise em CFD permitiu verificar que as transferências de massa e de
calor ocorrem principalmente no túnel de entrada, ou seja, a chaminé é menos
influente na ventilação da estrutura. No entanto, os resultados apontaram em todos
os casos que a troca de ar está abaixo de valores recomendados, levando cerca de 3
horas para substituir o volume de ar uma única vez, o que deveria ser feito em 1 hora,
no máximo. Com isso, foram propostas estratégias de baixo custo para melhorar a
qualidade do ar interno: fechar o túnel de entrada quando houver grande diferença
entre as temperaturas interna e externa, e adicionar um exaustor à saída da chaminé,
que aumentariam as velocidades de escoamento.
Jiao et al. (2019) fizeram um estudo de otimização do sistema de ventilação de
uma oficina mecânica, que normalmente funciona em um ambiente fechado e que
pode apresentar pequenas quantidades de gás monóxido de carbono. O objetivo foi
comparar qualitativamente e analisar o desempenho de diferentes configurações de
ventilação por diluição. Utilizando o código ANSYS Fluent, foram criados sete
domínios computacionais distintos, ilustrados na Figura 2.22. As geometrias possuem
uma ou duas entradas de ar puro, uma única saída (em diferentes posições), e uma
entrada de contaminante (esta última, sempre no centro do chão do modelo). O
modelo de turbulência utilizado foi o k-𝜀 Realizable, e as simulações foram executadas
em regime permanente. O volume de controle apresenta as dimensões 10m x 10m x
5m, as entradas e saída são tubulações circulares com 1m de diâmetro, e a fonte de
contaminante, com 0,5m de diâmetro. A malha foi gerada com as ferramentas do
próprio software ANSYS, composta por estruturas tetraédricas, que foram refinadas
em regiões com maiores gradientes de velocidade, como nas entradas e saídas do
sistema (Figura 2.23). O estudo de convergência de malha foi feito com quatro graus
diferentes de refino, em uma mesma geometria, e os resultados foram comparados
entre si. Para isso, foram medidas as velocidades do escoamento de ar em 3 pontos:
próximo à entrada, próximo à saída, e na região central do volume de controle, no
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nível do chão. Em todas as geometrias propostas, foi utilizada a malha com o segundo
maior grau de refino, sendo composta por cerca de 570 mil elementos, pois os valores
obtidos foram similares o suficiente com os da malha mais fina.
Figura 2.22 – Configurações utilizadas em um estudo de otimização de ventilação, envolvendo
dispersão de monóxido de carbono em ambiente confinado.

FONTE: Adaptado de Jiao et al. (2019).

Para as condições de contorno, as paredes foram consideradas superfícies
sem deslizamento, a(s) entrada(s) foram definidas com pressão de referência nula, e
a saída, com diferença negativa de pressão, com módulo de 100 Pa. A entrada de
contaminante foi definida como vazão mássica, com o valor de 0,5 kg/s, que foi
selecionado para permitir melhor visualização do gradiente da concentração de gás
na oficina, e comparação das configurações de ventilação por diluição. Os resultados
indicaram que as configurações com duas entradas e uma saída são mais eficientes
na diluição do monóxido de carbono no ambiente. Caso só seja possível utilizar uma
entrada e uma saída, é melhor que sejam posicionadas em uma mesma parede do
ambiente, estando uma próxima ao nível do teto, acima da outra, mais perto do chão.
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Configurações com uma entrada apresentaram alta velocidade de escoamento
apenas no plano que corta esta entrada e a saída. Isso prejudica a ventilação e
permite o acúmulo de poluente em regiões afastadas das maiores velocidades. Para
duas entradas, com a fonte de poluente próxima ao centro do chão, as configurações
com entradas de ar opostas entre si tiveram as maiores eficiências de diluição. Porém,
para um caso em geral, em que não se conhece o ponto de vazamento, recomendase que as duas entradas e a saída estejam na mesma face, pois são mitigadas as
desvantagens das configurações com uma só entrada. A validação destes resultados
não foi possível, devido à ausência de experimentos envolvendo dispersão de
monóxido de carbono em ambientes confinados (JIAO et al., 2019).
Levando-se em conta o que foi descrito acima, a modelagem em CFD pode ser
uma ferramenta bastante promissora para a simulação de escoamento em ambientes
externos ou confinados. As informações obtidas nos resultados das simulações são
importantes na criação de estratégias para mitigar as consequências de possíveis
acidentes, e evitar o agravamento de situações que envolvam, por exemplo,
vazamentos de gás, incêndios, geração de fumaça, ventilação precária, entre outros.
Figura 2.23 – Exemplo de malha utilizada em estudo de otimização de ventilação, envolvendo
dispersão de monóxido de carbono em ambiente confinado.

FONTE: Adaptado de Jiao et al. (2019).
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA
3.1 – DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A análise do escoamento de gases em ambientes confinados será analisada
em um cômodo de dimensões 7,30m x 5,80m x 3,15m, representado nas Figuras 3.1
e 3.2. O espaço em questão representa o Laboratório de Energia, Materiais e Meio
Ambiente (LEMMA), na Universidade Federal Fluminense (UFF). O laboratório é
situado no nível térreo de um prédio com cinco pavimentos. A porta de entrada (Figura
3.3) leva a um corredor longo e fechado, e a única janela (oposta à porta) possui um
exaustor, e conecta o local a uma área externa (Figura 3.4). Da porta, um pequeno
vestíbulo conduz à escada descente que leva à seção principal do laboratório.
A porta de entrada tem largura de 0,70 metros e altura de 2,15 metros. A parte
superior do batente está a 0,25 metros do teto, e a lateral está a 0,20 metros da parede
mais próxima, como mostra a Figura 3.5. A face oposta à entrada do laboratório está
representada na Figura 3.6 com uma janela de largura de 1,00 metro e altura de 0,60
metros. A extremidade inferior da janela está a 1,20 metro do chão, e suaa lateral está
a 0,20 metros da parede mais próxima.
Figura 3.1 – Vista isométrica da geometria representante do laboratório, com a porta destacada em
amarelo.
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Figura 3.2 – Vista da face oposta à entrada do laboratório, com saída de ar destacada em amarelo.

Figura 3.3 – Vista interior do LEMMA, com destaque à porta de entrada.
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Figura 3.4 – Vista interior do LEMMA, com destaque ao exaustor.

Figura 3.5 – Dimensões da face frontal, comum a todas as geometrias.

O LEMMA possui uma unidade para a realização de experimentos envolvendo
a transformação do biogás em produtos de maior valor agregado, como o gás de
síntese, que contém hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO). Para a realização
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dos experimentos, os principais componentes do biogás, metano (CH 4) e dióxido de
carbono (CO2), com uma razão molar CH4/CO2 = 1,0, são inseridos em um reator e,
na presença de um catalisador.
Figura 3.6 – Dimensões da face oposta à entrada do laboratório.

Os gases utilizados na carga de alimentação do reator (CH 4 e CO2) são
armazenados em cilindros, em um galpão externo, onde também há um cilindro de
monóxido de carbono. Dentro do laboratório, ao longo das paredes laterais,
tubulações de 1/8” de aço inoxidável conduzem o gás dos cilindros para os
equipamentos. A pressão no cilindro de cada um dos gases é de 197 atm (ou 200
bar). Uma válvula reguladora faz com que a pressão manométrica nas tubulações caia
para 6 atm. Em condições normais, a circulação de ar no laboratório é notadamente
menor (e a temperatura maior) que nas vizinhanças externas.
Deseja-se analisar as tendências do escoamento e as concentrações destes
gases, e do monóxido de carbono, sob duas hipóteses de vazamento dentro do
laboratório. Entretanto, antes de considerar os contaminantes, o comportamento da
circulação do ar no local deve ser estudado, para observar sua possível influência em
casos de vazamento dos gases. Para obter as informações referentes ao
comportamento do ar, nas condições cotidianas do laboratório, simulações em regime
permanente foram utilizadas.
O primeiro tipo de vazamento considerado é a ruptura de umas das tubulações
de gás, do local. Após esta ruptura, supõe-se a passagem suficientemente longa de
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tempo, e o escoamento de gás apresenta comportamento constante. Nestes casos,
deseja-se observar as regiões de diferentes concentrações dos gases, o padrão dos
escoamentos e se a ventilação do ambiente consegue atender a exigências de
segurança, para permanência no local. Portanto, são utilizadas simulações em regime
permanente nesses casos com ruptura da tubulação. Não é calculado o tempo
necessário para que se atinja o estado permanente, mas apenas este instante final.
Também se deseja saber qual o tempo necessário para que sejam alcançadas
concentrações suficientemente baixas no ambiente (de acordo com padrões de saúde
e segurança ocupacional), para cada um dos contaminantes. Para estudar a dispersão
dos gases em regime transiente, foi proposto o cenário em que um cilindro é esvaziado
no laboratório, que está totalmente fechado, e o gás se distribui uniformemente no
cômodo. Então, são retomadas as condições normais do ambiente (porta aberta e
exaustor da janela ligado). As simulações em regime transiente são realizadas a partir
desse instante em que a ventilação é retomada, e a condição inicial é a fração mássica
do gás, com um mesmo valor em todo o domínio.
3.2 – DEFINIÇÃO DO DOMÍNIO COMPUTACIONAL

Para simular o problema, foram construídos cinco domínios diferentes: um
caso-base, Geometria G-1, representativa do espaço físico do laboratório, e quatro
modificações. A seção que representa a porta de entrada é igual para todos os
domínios, e a diferença entre eles está na distribuição e no número de exaustores em
cada um. Nas geometrias alternativas a G-1, os novos exaustores foram adicionados
na mesma face do domínio com o exaustor original (daqui em diante, chamada de
“face traseira”), da Figura 3.2. Esta parede do laboratório é a única que permite a
adição de exaustores, pois as outras são adjacentes a ambientes internos do prédio.
Considerando que vários gases são utilizados nos equipamentos do
laboratório, o vazamento hipotético de uma substância pode ser muito diferente do de
outra. Logo, a primeira modificação do caso-base, chamada de Geometria G-2, foi
criada para analisar a efetividade de exaustores mais ao alto, antecipando
principalmente o vazamento de gases mais leves que o ar. Dois exaustores foram
adicionados, lado a lado, na parte superior da face traseira, como mostra a Figura 3.7.
A Geometria G-3 foi concebida, considerando a possibilidade de vazamentos
de gases mais densos que o ar, que tendem a se acumular próximo ao chão.
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Analogamente à Geometria G-2, dois exaustores foram adicionados na face traseira
do caso-base, um ao lado do outro, mas na parte inferior (Figura 3.8).
Para atender tanto a gases leves quanto a gases pesados, foi criada a
Geometria G-4, em que os dois novos exaustores estão na face traseira, mas um
acima do outro, de acordo com a Figura 3.9.
Figura 3.7 – Dimensões da face traseira da geometria G-2.

Figura 3.8 – Dimensões da face traseira da geometria G-3.

A última modificação, chamada de Geometria G-5, foi proposta para que se
observasse até que ponto a adição de exaustores é vantajosa, na remoção de
contaminantes gasosos do ambiente. Esta geometria é tratada como uma
extrapolação, em que quatro exaustores são adicionados ao caso-base, sendo dois
na parte superior, e dois na parte inferior da face traseira (Figura 3.10). A face traseira
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de todas as geometrias, alternativas a G-1, são mostradas na Figura 3.11, cada uma
com seus respectivos exaustores.
Figura 3.9 – Dimensões da face traseira da geometria G-4.

Figura 3.10 – Dimensões da face traseira da geometria G-5.

Os domínios computacionais criados representam o espaço do laboratório de
forma simplificada. Foram consideradas as paredes do local, as superfícies do teto e
do chão, mas a escada da entrada, a mobília e os equipamentos não foram
representados, como se o cômodo estivesse vazio. Tal abordagem foi escolhida com
base na literatura da área de CFD, em que estudos de dispersão de gases geralmente
modelam apenas a estrutura do cômodo, sem considerar detalhes no local do
escoamento (GADGIL et al., 2003; KASSOMENOS et al., 2007; RICCIARDI et al.,
2007; PAIK et al., 2010; IVINGS et al., 2010; ZHANG; DELICHATSIOS;
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VENETSANOS, 2010; PRASAD; PITTS; YANG, 2011; WANG; WANG; WANG, 2016;
JIAO et al., 2019).
A modelagem detalhada de ambientes é mais recorrente, por exemplo, em
análises que desejam estudar regiões específicas, ou que buscam otimizar o
posicionamento de sensores, nos quais é importante identificar as regiões onde o gás
é mais rapidamente detectado (SIDDIQUI et al., 2012; VÁZQUEZ-ROMÁN et al.,
2016; LI; ZHOU; KONOVESSIS, 2016; LIU; LIU; GAO, 2017; CEN et al., 2018).
Também é o caso de estudos comparativos de modelos de turbulência, ou quando o
objetivo é avaliar o desempenho de um modelo específico. Para isso, a precisão dos
resultados é analisada em regiões de escoamento livre, mas também próximas a
superfícies, e em zonas de estagnação ou recirculação de fluido, que são
influenciadas por obstáculos (SKLAVOUNOS; RIGAS, 2004; DEEVY et al., 2007;
DONG et al., 2017; DAI et al., 2018; MOEN et al., 2019; WIJESOORIYA et al., 2019).
Figura 3.11 – Vistas isométricas traseiras das Geometrias: (a) G-2, (b) G-3, (c) G-4 e (d) G-5.

3.2.1 – Ponto de vazamento de gás, nos casos em regime permanente

Nos casos com escoamento de gás em regime permanente, além da porta de
entrada e dos exaustores, todas as geometrias possuem um ponto de vazamento,
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pelo qual o gás entra no ambiente. A Figura 3.12 mostra esta região, localizada na
parede mais distante da porta do laboratório, paralela ao plano XZ. Como o vazamento
ocorre pela ruptura de uma tubulação com pouco mais de 3mm de diâmetro, a
modelagem rigorosa desta grandeza tornaria inviável as simulações. Seria necessária
uma malha extremamente fina, ainda que apenas na região do escoamento,
aumentando demais o custo computacional. Para evitar essa adversidade, foram
testados diâmetros maiores, entre 1cm e 10cm, na modelagem do ponto de
vazamento, para a mesma vazão mássica de gás, que escapa da tubulação de 3mm.
Dessa forma, o custo computacional mantém-se em um nível razoável, e a vazão de
gás que entra no domínio não se altera.
Figura 3.12 – Vista isométrica da Geometria G-1, com ponto de vazamento em destaque.

3.3 – DEFINIÇÃO DA MALHA

A discretização dos domínios computacionais foi feita com malhas tetraédricas,
não estruturadas, e com três camadas de elementos prismáticos nas superfícies
sólidas. Ao todo, foram criadas quatro malhas com diferentes tamanhos de elemento,
que são mostrados na Tabela 3.1. Para todas as malhas, foi definido um fator de
expansão de 1,20, para que houvesse transição de tamanho mais suave, de um

126

elemento para outro. Nos casos com escoamento de gás em regime permanente,
supõe-se a ruptura de uma tubulação com diâmetro na ordem de milímetros, sendo
menor que os elementos de todas as malhas criadas. Portanto, nesses casos, foi feito
um refino local da malha, em torno do ponto de vazamento, com elementos de 1cm
de comprimento, para que a discretização fosse mais adequada.
Tabela 3.1 – Malhas propostas, com seus respectivos tamanhos de elemento, em metros.

Nome

M-1

M-2

M-3

M-4

Tamanho de Elemento (m)

0,100

0,075

0,060

0,040

.
3.4 – MODELAGEM MATEMÁTICA

As equações que representam os casos simulados são mostradas a seguir,
conforme apresentado na Seção 2.1.2.3:
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Nos casos com ar puro, são resolvidas as formas médias apenas das Equações
da Continuidade (2.9) e da conservação de quantidade de movimento (2.10 e 2.11).
A equação para a conservação de espécies químicas (2.13) é solucionada nos casos
com ar e outro gás. A equação de conservação de energia total não foi considerada,
pois todos os casos de simulação foram tratados como isotérmicos e isobáricos (ver
Seção 3.5). As equações estão nas suas respectivas formas médias, e o modelo de
turbulência k-𝜀 padrão (Equações 2.15 e 2.16) foi utilizado em todas as simulações
deste trabalho.
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A escolha deste modelo justifica-se por suas características: razoavelmente
preciso, computacionalmente econômico e eficaz (EFTHIMIOU et al., 2017; GADGIL
et al., 2003; KISA; JELEMENSKÝ, 2009; PORRAS-AMORES et al., 2019;
SKLAVOUNOS; RIGAS, 2004; VAN HOOF; BLOCKEN, 2013). Considerando a
grande quantidade de casos que a serem analisados, o uso de modelos mais robustos
(e por isso, de maior custo computacional) foi desconsiderado, pois seria exigido um
maior tempo de processamento. Não há objetivo de definir a posição de sensores de
gás ou estudar efeitos sobre a camadas-limite de escoamento, portanto o modelo k-𝜀
padrão foi considerado adequado.
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3.5 – PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO

As simulações numéricas foram realizadas com o software CFX, ferramenta do
ANSYS 2019 R2 (versão acadêmica). Para todas as simulações, o domínio
computacional foi definido com temperatura de 25 °C e pressão de 1 atm. Nos casos
com apenas ar puro, efeitos de empuxo não foram considerados, já que a condição
isotérmica permite supor que a densidade do fluido é igual em todo o volume da
geometria. Para casos com mistura de ar e outro gás, a diferenças das densidades
entre as substâncias requer a modelagem de efeitos gravitacionais, para uma
simulação representar bem o caso real. Adotou-se um valor de 9,8m/s2 para o módulo
do vetor gravidade, localizado na direção Z do domínio computacional, no sentido de
decrescimento deste eixo.
3.5.1 – Condições de contorno

As condições de contorno das simulações são mostradas na Tabela 3.2, e são
aplicáveis tanto aos casos em regime permanente quanto em regime transiente.
Porém, a fronteira “Ponto de vazamento” só existe nos casos de escoamento de gás
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em regime permanente. A Tabela 3.3 mostra as vazões volumétricas de saída, em
cada uma das geometrias propostas. A velocidade de saída de 1 m/s foi arbitrada, e
as vazões volumétricas, calculadas a partir dessa velocidade e das dimensões do
exaustor.
Tabela 3.2 – Condições de contorno das simulações.

Fronteira

Tipo
Abertura

Porta

(Opening)
Saída (Outlet)

Exaustor(es)
Paredes
(incluindo teto e
chão)
Ponto de
vazamento

Paredes sólidas
(Solid walls)

Entrada (Inlet)

Definição
P = 1 atm

Detalhes adicionais
Permite entrada e saída
de escoamento

Velocidade

Vide Tabelas 3.3, 3.10 e

normal

3.11

Lisas; sem
-

deslizamento
de fluido
Vazão mássica
(Seção 3.5.2)

Apenas nos casos em
regime permanente, com
escoamento de gás

Tabela 3.3 – Velocidades e vazões de saída, em cada geometria.

Velocidade normal em

Vazão volumétrica

Vazão volumétrica

cada saída (m/s)

em cada saída (m3/s)

total de saída (m3/s)

G-1

1,00

0,60

0,60

G-2

1,00

0,60

1,80

G-3

1,00

0,60

1,80

G-4

1,00

0,60

1,80

G-5

1,00

0,60

3,00

Geometria

3.5.2 – Ponto de vazamento dos casos em regime permanente

Nos casos de vazamento em regime permanente, a vazão mássica dos gases
foi calculada de acordo com a Equação 2.1, aplicável pela suposição de que o
diâmetro da tubulação rompida é suficientemente pequeno para a expansão do gás
ser tratada como isentrópica (YUHUA et al., 2002). Os valores necessários para os
cálculos são mostrados nas Tabelas 3.4 e 3.5.
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2. 𝑀𝑀
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[( ) − ( )
𝑃0
𝑅. 𝑇0 𝛾 − 1 𝑃0

𝛾+1
𝛾

]

(2.1)

.
Tabela 3.4 – Valores dos termos da Equação 2.1, comuns a todos os gases.

𝐶0

𝐴 (m2 x 10-6)

𝑃0 (Pa x 105)

𝑃 (Pa x 105)

𝑅 (kg.m2.K-1.kmol-1)

𝑇0 (K)

1

7,92

7,07

1,01

8314,46

298

Tabela 3.5 – Valores das propriedades de cada gás, necessárias para cálculo da Equação 2.1.

𝑀𝑀𝐶𝐻 (kg.kmol-1)

𝑀𝑀𝐶𝑂 (kg.kmol-1)

𝑀𝑀𝐶𝑂(kg.kmol-1)

𝛾𝐶𝐻4

𝛾𝐶𝑂2

𝛾𝐶𝑂

16,04

44,01

28,01

1,32

1,3

1,4

4

2

3.5.3 – Convergência dos resultados

As Equações Fundamentais do problema (Equações 2.9, 2.10, 2.12 e 2.13) são
discretizadas pelo Método dos Volumes Finitos, e os resultados das soluções
numéricas são sujeitos a um critério de convergência. Neste caso, é utilizado o erro
numérico máximo (MAX), no valor de 0.00001, ou 10-5, para todas as simulações. Nas
simulações em regime transiente, para manter a estabilidade dos cálculos numéricos,
também é imposto um valor máximo de 10 para o Número de Courant. Um passo de
tempo adaptativo foi utilizado nos casos transientes, variando entre 0,05 e 0,08
segundos.
A máquina utilizada para este trabalho foi um computador com sistema
operacional Windows 10 de 64 bits, processador Intel Core i5 Oitava Geração com
quatro núcleos, e 8 Gigabytes de memória RAM. A malha computacional foi dividida
em quatro partições, sendo uma para cada núcleo de processamento disponível na
máquina, a fim de diminuir o tempo total de processamento.
3.5.4 – Controle de Resultados

Ao todo, nove pontos de monitoramento foram criados para coletarem
informações relevantes do escoamento. Nos casos com ar puro, são registrados os
módulos da velocidade do escoamento, e nos casos com escoamento de gás,
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registram-se os valores de fração mássica. A Tabela 3.6 mostra as coordenadas
desses pontos. Nos casos em regime permanente, apenas um conjunto de dados é
gerado ao final da simulação. Nos casos transientes, definiu-se a geração dos
resultados a cada minuto do escoamento real, ou seja, um fenômeno de 10 minutos
gera 10 conjuntos de dados.
Tabela 3.6 – Coordenadas cartesianas dos pontos de monitoramento, em metros.

Ponto de Monitoramento

X

Y

Z

1

3,650

2,900

1,575

2

1,800

1,400

0,400

3

1,800

1,400

2,700

4

1,800

4,400

2,700

5

1,800

4,400

0,400

6

5,500

4,400

0,400

7

5,500

4,400

2,700

8

5,500

1,400

0,400

9

5,500

1,400

2,700

3.5.5 – Simulação em Regime Transiente
3.5.5.1 – Concentração inicial de contaminante

Para calcular a concentração inicial de um gás nos casos de escoamento
transiente, foram considerados o espaço do laboratório e a quantidade de material
dentro dos cilindros de gás. Foram utilizados valores em fração mássica, para as
concentrações. O ambiente tem 7,30 m de comprimento, 5,80 m de largura e 3,15 m
de altura, o que corresponde a 130 m3, aproximadamente. Considerando que a massa
específica do ar é 1,184 kg.m-3, a 25 °C e 1 atm (GREEN; PERRY, 1997), este volume
equivale a cerca de 158 kg de ar, preenchendo o laboratório.
Os cilindros de gás têm suas respectivas especificações apresentadas na
Tabela 3.7. Supõe-se que o laboratório esteja totalmente fechado enquanto vaza o
conteúdo de um cilindro, e que não há escape de massa para o exterior. Dessa forma,
para o caso de esvaziamento do cilindro, a concentração inicial do gás é obtida pela
razão entre a sua massa e a massa total da fase gasosa no ambiente.
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Tabela 3.7 – Especificações dos cilindros de gás.

Substância

Pressão (bar)

Volume (l)

Massa de conteúdo (kg)

CH4

200

50

6,3

CO2

200

50

35,6

CO

200

40

25,0

Simulações de casos transientes foram realizadas para estimar o tempo
necessário para o escoamento de um contaminante, no domínio computacional, para
que se atinjam níveis seguros de concentração no ambiente. Estas simulações foram
feitas de acordo com os critérios definidos na Seção 3.5.3.
Durante a simulação, acompanhou-se a progressão da fração mássica de
contaminante. Quando todos os pontos de monitoramento atingiram a concentração
de segurança (Tabela 3.8), registrou-se o tempo simulado, em minutos.
Tabela 3.8 – Propriedades dos contaminantes (BARSAN, 2007).

Concentração de
Contaminante

Segurança
(Fração Mássica)

Massa Específica
(kg/m3)

CH4

0,001

0,648

CO2

0,005

1,784

CO

0,0002

1,131

3.5.5.2 – Análise do passo de tempo

Para analisar a influência do passo de tempo sobre os resultados dos casos
transientes, foram feitas duas simulações de escoamento de gás metano, com a
geometria G-1 e a malha M-2. Em uma delas, o Número de Courant foi definido com
o valor máximo de 1, e na outra, com o valor de 10, como todas as outras simulações
transientes deste trabalho. Uma faixa diferente de passo de tempo adaptativo foi
utilizada, de 10-6 a 10-2 segundos, para que o Número de Courant de valor 1 não fosse
ultrapassado.
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Outra série de pontos de monitoramento foi criada para esta análise, para
distinguir os resultados, em relação às demais simulações. A Tabela 3.9 mostra essa
série, chamada de “série alfabética”, e as coordenadas de cada ponto, no domínio
computacional. A outra séria de pontos é então chamada de “série numérica”.
Tabela 3.9 – Coordenadas cartesianas dos pontos de monitoramento (série alfabética), em metros,
para análise do passo de tempo.

Ponto de Monitoramento

X

Y

Z

A

3,650

2,900

1,575

B

1,800

1,450

0,800

C

1,800

1,450

2,400

D

1,800

4,350

2,400

E

1,800

4,350

0,800

F

5,400

4,350

0,800

G

5,400

4,350

2,400

H

5,400

1,450

0,800

I

5,400

1,450

2,400

3.6 – TESTE DE CONVERGÊNCIA DE MALHA

Para verificar a independência dos resultados em relação à malha utilizada,
simulações foram feitas com as quatro malhas propostas, na Geometria G-1, em
casos específicos. No escoamento de ar em regime permanente, foram comparados
os módulos das velocidades de escoamento, entre as malhas, registrados nos pontos
de monitoramento da série numérica. Para o escoamento de metano em regime
permanente, a variável de interesse foi a fração mássica de gás. O estudo de
convergência dos casos transientes foi conduzido pela comparação entre os gráficos
com as frações mássicas de metano, resultantes das simulações de cada malha, no
Ponto de Monitoramento 1.
3.7 – EFEITO EXCLUSIVO DA POSIÇÃO DOS EXAUSTORES

Para comparar a Geometria G-1 com as alternativas, para uma mesma
condição de entrada e uma mesma vazão total de saída, mais simulações foram
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executadas. A vazão de saída em G-1 foi dividida igualmente entre todos os
exaustores das geometrias alternativas. A Tabela 3.10 mostra as velocidades normais
às saídas.
Tabela 3.10 – Velocidades e vazões de saída, em cada geometria, com vazão dividida.

Velocidade normal

Vazão volumétrica

Vazão volumétrica

em cada saída (m/s)

em cada saída (m3/s)

total de saída (m3/s)

G-1

1,000

0,60

0,60

G-2

0,333

0,20

0,60

G-3

0,333

0,20

0,60

G-4

0,333

0,20

0,60

G-5

0,200

0,12

0,60

Geometria

Em cada geometria, foram definidos dois casos: no primeiro, todos os
exaustores possuem velocidade normal de saída igual a 1 m/s, o que equivale a uma
vazão volumétrica de saída de 0,60 m³/s; no segundo, a vazão de saída de G-1 foi
dividida igualmente entre todos os exaustores. Com isso, em geometrias com três
saídas de ar, por exemplo, é analisado um caso com vazão total de saída igual ao
triplo da original, e outro em que essa vazão original está distribuída entre os
exaustores, ou seja, cada um expele o ar a um terço da velocidade em G-1, de 1 m/s.
Todos os pontos de exaustão têm as mesmas dimensões, e operam com vazões
idênticas entre si, nos casos simulados.
3.8 – EFEITO EXCLUSIVO DA VAZÃO DE EXAUSTÃO

Para comparar o efeito de diferentes vazões de saída em G-1, foram
executadas simulações com diferentes vazões de saída, nesta geometria. Todos os
casos foram reproduzidos com as velocidades de saída mostradas na Tabela 3.11.
Tabela 3.11 – Vazões volumétricas de saída e velocidades normais, para a Geometria G-1.

Velocidade normal na saída (m/s) Vazão volumétrica de saída (m3/s)
1

0,60

3

1,80

5

3,00
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A Geometria G-1, com vazão de saída de 1,80m³/s, pode então ser comparada
às Geometrias G-2, G-3 e G-4, com a mesma vazão total. Isto também é válido para
a vazão de 3,00 m³/s, e a comparação entre G-1 e G-5.
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo, são apresentados os resultados dos casos propostos no
Capítulo 3, começando com as propriedades das malhas geradas. Depois, é feita a
análise do escoamento de ar puro, no volume de controle, seguida dos casos com
vazamento de gás, divididos entre os regimes permanente e transiente. Por fim, são
feitas considerações gerais sobre os dados obtidos, de modo que se defina a
geometria com melhores condições de ventilação, no ambiente estudado.
4.1 – ANÁLISE DA CONVERGÊNCIA DE MALHA
Todas as malhas utilizadas foram do tipo tetraédrica, e as Figuras 4.1 e 4.2
mostram as seções do domínio computacional que foram utilizadas para ilustrar os
resultados deste trabalho.
Figura 4.1 – Vistas da malha M-1, aplicada à Geometria G-1, em seções paralelas aos planos: (a) XY,
em Z = 1,5m, e; (b) YZ, em X = 3,65m.
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Figura 4.2 – Vistas da malha M-1, aplicada à Geometria G-1, em seções paralelas ao plano XZ, em Y
igual a: (a) 0,5m, e; (b) 3,0m.

Para garantir que os resultados sejam dependentes apenas dos parâmetros
físicos do problema, foram feitas simulações com as malhas da Tabela 4.1, para
observar até em que ponto o refino de sua estrutura influencia os resultados.
Tabela 4.1 – Propriedades das diferentes malhas geradas.

Número

Número de

Razão de aspecto

Ângulo de

de Nós

Elementos

máxima

ortogonalidade (°)

M-1

57.000

286.000

6

47,7

M-2

108.000

549.000

6

46,1

M-3

174.000

890.000

7

45,7

M-4

413.000

2.129.000

7

44,2

Malha
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Nos casos com escoamento de gás em regime permanente, foi feito um refino
local de malha em torno do ponto de vazamento. Esta fronteira foi definida com
diâmetro de 8cm, e discretizada com elementos de 1cm (Figura 4.3), pois valores
menores que este geravam malhas de qualidade ruim, com ambos o ângulo de
ortogonalidade e razão de aspecto fora de suas respectivas faixas adequadas.
Na Figura 4.4, é ilustrada a vista isométrica da malha M-1, aplicada à Geometria
G-1, com uma seção da superfície em destaque. Na Figura 4.5, são comparados os
quatro tamanhos de elemento de malha, para uma mesma seção.
Figura 4.3 – Refino local de malha, para os casos com escoamento em regime permanente.

Figura 4.4 – Vista isométrica da malha M-1 aplicada à Geometria G-1 (a), e detalhe de parte da
superfície (b).
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Figura 4.5 – Vista do destaque da superfície externa: (a) M-1, (b) M-2, (c) M-3 e (d) M-4.

4.1.1 – Convergência de malha nos casos em regime permanente

Para as simulações em regime permanente, a análise de convergência de
malha foi realizada com a Geometria G-1, e vazão total de saída de 0,60 m³/s. Nesta
análise, os casos de referência são o escoamento com ar puro, representando a
ventilação típica do laboratório, e o vazamento contínuo de metano, representando
uma ruptura hipotética da tubulação de gás.
Em cada cenário, simulações foram executadas com todas as malhas
construídas e os resultados foram comparados entre elas. No escoamento com
apenas ar puro, a variável de interesse é o módulo da velocidade do ar, e no
vazamento contínuo de metano, é a fração mássica deste gás. Em cada um dos
pontos de monitoramento da série numérica (como descritos na Seção 3.5.4 do
Capítulo 3), foi obtido um valor de módulo de velocidade, ou de fração mássica,
totalizando nove para cada simulação.
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4.1.1.1 – Escoamento de ar puro na análise de convergência de malha

Os módulos da velocidade do ar são mostrados na Tabela 4.2, onde os valores
em cada ponto parecem similares entre as malhas. A análise estatística dessas
velocidades é necessária para uma comparação mais efetiva.
Tabela 4.2 – Módulo da velocidade do ar (m/s) em pontos de monitoramento (série numérica), em
regime permanente, para diferentes malhas em G-1, com vazão de saída de 0,60 m³/s.

Módulo da velocidade do ar (m/s)

Ponto de
monitoramento

M-1

M-2

M-3

M-4

1

0,0260

0,0231

0,0261

0,0249

2

0,1660

0,1717

0,1773

0,1898

3

0,1439

0,1505

0,1379

0,1485

4

0,0972

0,0983

0,1004

0,1030

5

0,1200

0,1001

0,1050

0,1099

6

0,1073

0,1129

0,1137

0,1112

7

0,0918

0,0896

0,0954

0,0897

8

0,0890

0,0869

0,0907

0,0880

9

0,1078

0,1040

0,1091

0,1162

A Tabela 4.3 mostra a variação percentual dos resultados, sendo comparados
os módulos da velocidade entre as malhas, duas a duas, em ordem crescente do grau
de refino. A variação média entre os resultados de M-1 e M-2 foi de 5,59%, sendo
maior que as variações de 5,33% e 4,85%, entre as malhas M-2 e M-3, e entre M-3 e
M-4, respectivamente. Na Tabela 4.4, são apresentadas as variações desses valores
de M-1, M-2 e M-3, em relação a M-4 (por ser a mais refinada). A variação média de
M-1 foi de 5,47%, sendo maior que a de M-2, de 4,98%, e a de M-3, novamente, de
4,85%.
A análise dessas tabelas permite determinar a melhor malha para os casos de
escoamento de ar, em regime permanente. As variações médias em torno de 5%
sugerem que os resultados sejam independentes das malhas consideradas, mas o
esforço computacional e tempo de simulação também devem ser considerados. Por
exemplo, comparada à M-2, a malha M-3 possui um número de nós 60% maior, mas
o incremento na precisão dos resultados é de apenas 0,13%, e o tempo de
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processamento é 20 minutos mais longo, como mostra a Tabela 4.5. Embora este
maior tempo não pareça significativo, ele representa um aumento de 50%, em relação
aos resultados com malha M-2. Em uma simulação de maior custo computacional, um
alongamento de duração como este seria um gasto desnecessário de tempo.
Tabela 4.3 – Variações percentuais entre malhas, dos valores do módulo da velocidade do ar, da
Tabela 4.2.

Variação entre as malhas (%)

Ponto de
monitoramento

M-1, M-2

M-2, M-3

M-3, M-4

1

10,98

12,83

4,99

2

3,44

3,27

6,56

3

4,57

8,33

7,11

4

1,10

2,14

2,54

5

16,58

4,89

4,51

6

5,27

0,70

2,24

7

2,35

6,49

6,46

8

2,43

4,45

3,04

9

3,56

4,91

6,15

Variação média (%)

5,59

5,33

4,85

Tabela 4.4 – Variações percentuais de M-1, M-2 e M-3, em relação a M-4, dos valores do módulo da
velocidade do ar, da Tabela 4.2.

Variação em relação a M-4 (%)

Ponto de
monitoramento

M-1

M-2

M-3

1

4,53

6,95

4,99

2

12,53

9,52

6,56

3

3,10

1,33

7,11

4

5,62

4,58

2,54

5

9,13

8,96

4,51

6

3,55

1,53

2,24

7

2,38

0,03

6,46

8

1,11

1,35

3,04

9

7,24

10,54

6,15

Variação média (%)

5,47

4,98

4,85
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Tabela 4.5 – Tempo de execução das simulações, em minutos, para diferentes malhas em G-1, com
vazão de saída de 0,60 m³/s, para o teste de independência de malha dos casos em regime
permanente.

Tempo (min)

Malha

Ar puro

CH4

M-1

20

126

M-2

39

213

M-3

59

393

M-4

271

806

4.1.1.2 – Vazamento contínuo de metano na análise de convergência de malha

Para os casos com vazamento de gás, a Tabela 4.6 mostra valores de fração
mássica de metano, nos pontos de monitoramento, em diferentes malhas. Assim
como na Tabela 4.2, os resultados são aparentemente similares, sendo necessária
uma análise estatística, para determinar a malha mais adequada. Novamente, os
valores obtidos foram comparados em pares de malhas, em ordem crescente de grau
de refino (Tabela 4.7), e comparados aos valores de M-4, usada como referência
(Tabela 4.8).
Tabela 4.6 – Fração mássica de metano em pontos de monitoramento (série numérica), em regime
permanente, para diferentes malhas em G-1, com vazão de saída de 0,60 m³/s.

Fração mássica de metano

Ponto de
monitoramento

M-1

M-2

M-3

M-4

1

0,0071

0,0071

0,0071

0,0074

2

0,0054

0,0054

0,0055

0,0052

3

0,0113

0,0111

0,0112

0,0102

4

0,0109

0,0108

0,0117

0,0115

5

0,0054

0,0051

0,0052

0,0053

6

0,0051

0,0050

0,0048

0,0049

7

0,0080

0,0085

0,0085

0,0088

8

0,0048

0,0048

0,0046

0,0045

9

0,0089

0,0090

0,0096

0,0088
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Na Tabela 4.7, a variação média entre M-1 e M-2, dos valores de fração
mássica, é de 1,95%. Porém, a comparação entre apenas duas malhas não é
suficiente para julgar uma como mais adequada, pois ainda não se sabe até que ponto
o refino de malha afetará os resultados. A variação de 1,95% pode significar que os
valores de fração mássica não serão afetados por menores elementos, ou que o refino
de malha foi tão brando que não teve influência sobre os resultados. Então, há a
necessidade de comparação com malhas ainda mais refinadas. Por sua vez, a
variação média entre as malhas M-2 e M-3 aumentou para 3,10%, e para 4,45%, entre
M-3 e M-4.
Tabela 4.7 – Variações percentuais entre as malhas, dos valores de fração mássica de metano da
Tabela 4.6.

Variação entre as malhas (%)

Ponto de
monitoramento

M-1, M-2

M-2, M-3

M-3, M-4

1

0,00

0,00

4,05

2

0,00

1,85

5,77

3

1,77

0,90

9,80

4

0,92

8,33

1,74

5

5,56

1,96

1,89

6

1,96

4,00

2,04

7

6,25

0,00

3,41

8

0,00

4,17

2,22

9

1,12

6,67

9,09

Variação média (%)

1,95

3,10

4,45

De acordo com a Tabela 4.8, comparando os resultados de cada malha com os
de M-4, a variação média de M-1 é de 5,20%. Para M-2, a variação média resultou em
um valor de 4,55% e, para M-3, novamente, de 4,45%. Apesar desta última apresentar
a menor variação, ressalta-se que o refino em sua configuração causa um aumento
considerável do custo computacional, e consequentemente do tempo de
processamento das simulações (Tabela 4.5). O aumento do número de nós na malha
M-2, comparada à M-1, é de quase 90%, e o aumento de precisão dos resultados foi
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de 0,55%. A malha M-3, como já dito anteriormente, possui 60% a mais de nós que
M-2, e neste caso, o aumento de precisão foi de apenas 0,10% (Tabela 4.8).
Tabela 4.8 – Variações percentuais de M-1, M-2 e M-3, em relação a M-4, dos valores de fração
mássica de metano da Tabela 4.6.

Variação em relação a M-4 (%)

Ponto de
monitoramento

M-1

M-2

M-3

1

4,05

4,05

4,05

2

3,85

3,85

5,77

3

10,78

8,82

9,80

4

5,22

6,09

1,74

5

1,89

3,77

1,89

6

4,08

2,04

2,04

7

9,09

3,41

3,41

8

6,67

6,67

2,22

9

1,14

2,27

9,09

Variação média (%)

5,20

4,55

4,45

4.1.2 – Convergência de malha nos casos em regime transiente

Para as simulações em regime transiente, o teste de independência de malha
foi feito com a Geometria G-1, em um escoamento de gás metano. Por meio dos
pontos de monitoramento, foi observada a evolução da concentração do gás, no
tempo, em diferentes locais do ambiente. Os resultados das simulações foram
comparados entre si.
O gráfico da Figura 4.6 mostra o progresso da concentração de gás metano,
no Ponto de Monitoramento 1 (centro do laboratório), utilizando a malha M-1. O valor
inicial de 0,04 é a fração mássica alcançada pelo gás, após o esvaziamento do cilindro
(ver Seção 4.4.1).
Analisando apenas o Ponto 1, não é possível identificar a malha mais adequada
para as simulações em regime transiente, pois os quatro casos possuem
comportamento similar entre si. Na Figura 4.7, os resultados de M-1 são comparados
aos de M-2, e observa-se uma diferença muito pequena entre as malhas, para as
concentrações de metano neste ponto.
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Figura 4.6 – Concentração de metano no Ponto 1, com malha M-1, geometria G-1, em regime
transiente.

Figura 4.7 – Concentração de metano no Ponto 1, com malhas M-1 e M-2, geometria G-1, em regime
transiente.

Na Figura 4.8, é possível observar uma diferença entre as marcas de 4 e 6
minutos no tempo de simulação. Nesta faixa de tempo, a malha M-2 parece
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subestimar os valores de concentração, quando comparadas à M-3. Na Figura 4.9, M3 superestima as concentrações de metano entre o primeiro e o segundo minuto do
escoamento, em relação a M-4, mas fora essa faixa de tempo, os gráficos são quase
coincidentes.
Figura 4.8 – Concentração de metano no Ponto 1, com malhas M-2 e M-3, geometria G-1, em regime
transiente.

Figura 4.9 – Concentração de metano no Ponto 1, com malhas M-3 e M-4, geometria G-1, em regime
transiente.
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4.1.3- Seleção de malha

Os resultados dos casos em regime permanente indicam que o uso da malha
M-3 exigiria tempos mais longos de processamento e pouco ganho de precisão, se
comparados aos resultados da malha M-2, tanto nos casos com escoamento de ar
puro quanto nos casos com vazamento de metano. Os tempos de processamento
para M-4, por sua vez, foram consideravelmente mais longos que os de todas as
outras malhas. Apesar de possuir o segundo menor grau de refino entre as malhas
consideradas, M-2 apresentou variação média da velocidade do ar de apenas 3,10%
em relação a M-3, e de 4,55% em relação a M-4. Para os casos de fração mássica de
metano, novamente a malha M-2 mostrou-se mais adequada, por exigir tempos de
processamento não tão longos quanto M-3 e M-4, sem prejudicar a precisão dos
resultados.
Nos casos em regime transiente do teste de convergência de malha, em M-3 e
M-4, o grau de refino é tal que o ganho de precisão nos resultados não compensa o
maior esforço computacional e o tempo de processamento mais longo (ver Apêndice
B). Considerando o número de casos estudados, para diferentes gases e
configurações de pontos de exaustão, seria inviável utilizar malhas que aumentassem
demais o tempo das simulações. As simulações com malha M-2 levaram, em média,
48 horas para concluir uma corrida, ao passo que casos com M-3 foram concluídos
em 96 horas, e com a malha M-4, foram necessários 14 dias.
Para verificar se M-2 é adequada para os casos transientes, os resultados de
suas simulações foram comparados com os de M-4, sendo observadas as diferenças
entre os pontos de monitoramento de cada caso. Os valores de fração mássica de
metano, para todos os nove pontos, são mostrados nas Figuras: 4.10, 4.11, 4.12, 4.13
e 4.14. As quedas abruptas da fração mássica em alguns dos pontos, nos segundos
iniciais, indicam as regiões por onde o ar puro escoa primeiro, ao entrar no domínio.
As maiores diferenças entre os resultados das malhas são observadas nos pontos de
monitoramento 2, 7 e 8, nas Figuras 4.11, 4.13 e 4.14, respectivamente. Apesar disso,
a discrepância entre os valores é mais limitada aos primeiros minutos do tempo
simulado, o que não afeta a análise do tempo necessário para alcançar a
concentrações de segurança dos gases (Tabela 4.9) no domínio computacional. Por
fim, considerando a importância da precisão dos resultados e a otimização do tempo
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de processamento, a malha M-2 foi escolhida para a execução das simulações deste
trabalho.
Figura 4.10 – Concentração de metano no Ponto 1, com malhas M-2 e M-4, geometria G-1, em
regime transiente.

Figura 4.11 – Concentração de metano nos Pontos 2 e 3, com malhas M-2 e M-4, geometria G-1, em
regime transiente.
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Figura 4.12 – Concentração de metano nos Pontos 4 e 5, com malhas M-2 e M-4, geometria G-1, em
regime transiente.

Figura 4.13 – Concentração de metano nos Pontos 6 e 7, com malhas M-2 e M-4, geometria G-1, em
regime transiente.
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Figura 4.14 – Concentração de metano nos Pontos 8 e 9, com malhas M-2 e M-4, geometria G-1, em
regime transiente.

Tabela 4.9 – Concentração de segurança dos gases, para período de 8 horas, em fração mássica.

Substância

Fração mássica de segurança
(BARSAN, 2007)

CH4

0,001

CO2

0,005

CO

0,0002

4.2 – ANÁLISE DO PASSO DE TEMPO

Foi feita uma simulação em regime transiente, na Geometria G-1 e com malha
M-2, com gás metano, mas mantendo o número de Courant inferior ou igual a 1.
Utilizou-se um passo de tempo adaptativo menor que os das demais simulações, que
foram todas definidas com número de Courant inferior ou igual a 10. Os valores de
concentração (em fração mássica) de gás metano foram observados nos pontos de
monitoramento (série alfabética).
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Na Figura 4.15, a evolução da concentração de metano, no ponto A, é
comparada entre simulações, e percebe-se que o menor número de Courant não afeta
significativamente a estabilidade dos resultados. Ambas as linhas mantêm um
comportamento similar, com poucas regiões com valores diferentes. Uma
aproximação no gráfico, retratada na Figura 4.16, ilustra uma dessas regiões, dos 50
aos 70 segundos do tempo simulado, mas a diferença entre os valores é da ordem de
0,0001. A semelhança entre os resultados também é observável nos demais pontos
de monitoramento, como mostram as Figuras 4.17, 4.18 e 4.19. Nelas, as linhas dos
gráficos são praticamente coincidentes, entre as simulações com diferentes números
de Courant.
Com essas análises, conclui-se que a escolha do passo de tempo, de modo
que o número de Courant seja inferior ou igual a 10, é suficiente para uma estabilidade
satisfatória dos resultados. Além disso, as simulações com número de Courant igual
a 1 são consideravelmente mais longas, por utilizarem passos de tempo cerca de dez
vezes menores. Enquanto o número de Courant igual a 10 exige simulações com
duração de 2 a 3 dias, o valor igual a 1 exige corridas de 7 dias ou mais.
Figura 4.15 – Concentração de metano no Ponto A, em G-1, malha M-2, para diferentes números de
Courant, com seção destacada.
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Figura 4.16 – Ampliação da seção destacada no gráfico da Figura 4.15.

Figura 4.17 – Concentração de metano nos Pontos B e C, para diferentes números de Courant.
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Figura 4.18 – Concentração de metano nos Pontos D, E e F, para diferentes números de Courant.

Figura 4.19 – Concentração de metano nos Pontos G, H e I, para diferentes números de Courant.
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4.3 – CASOS EM REGIME PERMANENTE

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações em regime
permanente, separados de acordo com a natureza dos casos: escoamento de ar puro,
vazamento contínuo de metano, de dióxido de carbono e de monóxido de carbono.
4.3.1 – Escoamento de ar puro em regime permanente
4.3.1.1 – Geometria G-1

Considerando apenas ar puro, os resultados indicam a pouca ventilação do
laboratório, em suas condições normais de operação. Na Figura 4.20, há um corte
paralelo ao plano XY do volume de controle, em Z igual a 1,5 m, em que são
representadas as regiões de diferentes velocidades, em cores. Percebe-se como o
centro do domínio é uma zona de baixas velocidades, se comparada com as regiões
de entrada e de exaustão, e nas proximidades das paredes.
Figura 4.20 – Módulo da velocidade do ar puro em regime permanente, em cortes paralelos ao plano
XY, na Geometria G-1, em Z igual a 1.5m, com velocidade normal de saída de 1 m/s.
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Na Figura 4.21, a legenda foi definida com um intervalo menor de valores, para
ilustrar melhor as baixas velocidades do volume de controle. Os contornos mostram
que, exceto nas regiões entre a porta e o exaustor, e ao longo das duas paredes mais
distantes da entrada, as velocidades são inferiores a 0,2 m/s. Aproximando-se do
centro, os valores não ultrapassam 0,8 m/s, nos três planos de corte.
Figura 4.21 – Módulo da velocidade do ar na Geometria G-1, em seções paralelas aos planos: (a) XY,
em Z = 1,5m; (b) XZ, em Y = 2,9m, e; (c) YZ, em X = 3,65m, com velocidade normal de saída de 1 m/s.

155

Para observar a direção das velocidades, foram usadas linhas de corrente,
como as da Figura 4.22, em uma seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, e uma
paralela ao plano XZ, em Y = 0,5m. O ar que entra no ambiente tende a escoar rumo
ao exaustor, e quando alcança o lado oposto à entrada, desloca-se junto às paredes
em um grande movimento circular, até retornar à região inicial. Essa tendência resulta
em um vórtice que preenche a maior parte do laboratório, e cuja presença é um perigo
em potencial, pois uma partícula que esteja em suspensão, e seja capturada pelo
vórtice, terá um alto tempo de residência no local.
Figura 4.22 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano: (a) XY, em Z = 1,5m; e (b) XZ, em
Y = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-1, com velocidade
normal de saída de 1 m/s.
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A distribuição das velocidades do ar está representada na Figura 4.23, por meio
de linhas de corrente tridimensionais, que formam o escoamento linear entre a porta
de entrada e o exaustor, e o vórtice da região central do laboratório. Com esses dados,
é suposto que um vazamento de gás neste ambiente causaria um acúmulo desse
material, oferecendo riscos à saúde dos ocupantes e à integridade dos equipamentos.
Figura 4.23 – Linhas de corrente tridimensionais, para escoamento de ar puro em regime permanente,
na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 1 m/s.

Pelos resultados dessas simulações, observa-se que o aumento da vazão de
saída altera quantitativamente o escoamento de ar no laboratório. A Geometria G-1
está representada na Figura 4.24, com velocidade normal de saída de ar de 3 m/s, e
na Figura 4.25, de 5 m/s. Torna-se evidente o efeito da velocidade de exaustão sobre
a movimentação do ar, no volume de controle. Nos três casos, o ar da região entre a
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porta e o exaustor permanece com velocidades mais altas, assim como ao longo das
paredes, em um movimento circular.
Figura 4.24 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano: (a) XY, em Z = 1,5m; e (b) XZ, em
Y = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-1, velocidade normal
de saída de 3 m/s.

Entretanto, pode-se afirmar que o aumento da vazão de exaustão, por si só,
não é suficiente para modificar qualitativamente o escoamento de ar em G-1, pois a
trajetória das linhas de corrente, de maneira geral, não teve alterações significativas.
Isso pode ser ilustrado pelas Figuras A.1 e A.2, apresentadas no Apêndice A, cujas
legendas foram definidas de modo que o valor máximo fosse a velocidade normal de
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saída, de cada caso, fazendo-as extremamente similares à Figura 4.22. A
configuração do ambiente continua a contribuir para a formação do vórtice maior que,
embora apresente maiores velocidades de escoamento, ainda é um fator de risco a
ser mitigado.
Figura 4.25 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano: (a) XY, em Z = 1,5m; e (b) XZ, em
Y = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-1, velocidade normal
de saída de 5 m/s.

4.3.1.2 – Geometria G-2

Nas geometrias propostas, começando com G-2, foram destacadas superfícies
paralelas ao plano XY, localizadas na altura dos exaustores, para analisar as linhas
de corrente do ar.
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Na Geometria G-2, dois novos exaustores foram adicionados na parte superior
da parede que possui a saída de ar original. A Figura 4.26 representa o caso de maior
vazão de saída, e as linhas de corrente ainda indicam a presença de um vórtice, que
ocupa a maior porção do volume de controle.
Figura 4.26 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 1,5m; e (b) Z =
2,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-2, com velocidade normal
de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Em Z = 1,5m, existe uma alta densidade de linhas circulares, sugerindo um
longo tempo de residência do ar, no ambiente, além de uma zona de baixas
velocidades, na parte central da imagem (representada em azul escuro). Entretanto,
em Z = 2,5m, na altura das duas novas saídas, notam-se a distorção da tendência
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circular das linhas de corrente, uma região menor de baixas velocidades, e menor
densidade de linhas, em comparação com o outro plano.
Para o caso de vazão dividida entre os exaustores, os resultados são
mostrados na Figura 4.27. Percebe-se como as linhas de corrente nos pontos de
exaustão estão em azul claro, de acordo com a velocidade de saída definida como
0,333 m/s.
Figura 4.27 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 1,5m; e (b) Z =
2,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-2, com velocidade normal
de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

Em Z = 1,5m, o vórtice está mais uma vez presente, mas devido à taxa mais
lenta de troca de ar do laboratório, toda a região está com baixas velocidades, em
conjunto com grande quantidade de linhas de corrente circulares. Semelhante ao caso
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de maior vazão, existe uma distorção do vórtice na altura dos novos exaustores,
embora mais suave, e com maior densidade de linhas.
4.3.1.3 – Geometria G-3
Em G-3, são inseridos dois novos exaustores na parte inferior da parede oposta
à entrada. Para o caso de maior vazão, nesta geometria, a Figura 4.28 mostra como
o plano em Z = 1,5m se assemelha ao das geometrias anteriores. Supõe-se que a
adição de novas saídas de ar, sejam elas próximas ao nível do teto ou ao do chão,
não tem muita influência no comportamento das linhas de corrente, neste plano. Já
em Z = 0,5m, é possível observar um comportamento diferente na altura dos novos
exaustores de G-3, em que o vórtice se desloca suavemente para a esquerda.
Figura 4.28 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 1,5m; e (b) Z =
0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-3, com velocidade normal
de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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A Figura 4.29 ilustra o caso de vazão dividida em G-3, tornando mais evidente
a pouca influência dessa geometria no perfil de velocidade do ar, quando comparada
a G-1. Com menores velocidades, o plano em Z = 1,5m não sofreu alterações nas
linhas de corrente, se comparado com o caso de maior vazão. Porém, em Z = 0,5m,
é possível observar um aumento do movimento circular, representado pela região
anular azul, em torno do centro.
Figura 4.29 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 1,5m; e (b) Z =
0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-3, com velocidade normal
de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

Essa diferença nos perfis de velocidade de G-3 e G-2 pode ser atribuída à
ventilação original do laboratório, como observado na Figura 4.22, item (b). Devido à
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posição da porta, existe maior movimentação de ar em regiões mais altas no eixo Z,
enquanto nas proximidades do nível do chão, as velocidades são menores. Logo,
como são adicionados pontos de exaustão mais próximos ao teto, em G-2, há um
aumento mais acentuado da ventilação, por causa da movimentação de ar que já
existia na Geometria G-1 (o que não ocorre em G-3).
4.3.1.4 – Geometria G-4

Na Geometria G-4, dois novos exaustores são adicionados, um acima do outro,
na parede oposta à entrada, e mais distantes do exaustor original. Para o caso de
maior vazão, os resultados indicam uma mudança acentuada no comportamento das
correntes de ar, no local. Até a geometria anterior, o grande vórtice esteve presente
no centro do laboratório, mais especificamente no plano paralelo a XY, em Z = 1,5m,
aparecendo nas Figuras 4.22, 4.26 e 4.28, mas não na Figura 4.30. Nesta última, em
Z = 1,5m, é possível observar uma distorção nas linhas de corrente que, apesar de
continuarem com uma tendência circular, estão em menor quantidade, em
comparação com os casos anteriores. Isso sugere uma trajetória com menor número
de translações em torno do vórtice, e um menor tempo de residência do ar em
movimento.
Ainda na Figura 4.30, em Z = 2,5m, é possível observar um comportamento
semelhante ao de G-2, em que o centro do vórtice se desloca para a direita, neste
plano, e com menor densidade das linhas de corrente. Em Z = 0,5m, apesar da adição
de um exaustor nessa altura, o vórtice ainda se mantém, e o comportamento das
linhas de corrente se assemelha ao de G-3, em que exaustores foram adicionados
próximos ao nível do chão.
Porém, em G-3, o efeito da adição de exaustores não foi significativo, no caso
com vazão dividida. Em G-4, como observado na Figura 4.31, são mantidas as
alterações no perfil de velocidade do laboratório, mesmo com valores reduzidos de
velocidade. A distorção do vórtice pode ser observada tanto no item (a), próximo ao
teto, quanto no item (b), em altura mediana. Próximo ao nível do chão, no entanto, o
vórtice continua a existir, provavelmente ainda como consequência do posicionamento
da porta de entrada, como discutido anteriormente.
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Figura 4.30 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 2,5m; (b) Z = 1,5m;
e (c) Z = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-4, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura 4.31 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 2,5m; (b) Z = 1,5m;
e (c) Z = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-4, com velocidade
normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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Ainda assim, em relação ao comportamento das correntes de ar e ao interesse
em aumentar a efetividade de ventilação do local, a Geometria G-4 mostrou-se
promissora. Apesar do vórtice ilustrado em Z = 0,5m, nas Figuras 4.30 e 4.31, a
presença de um exaustor a essa altura contribui para o aumento da velocidade do ar,
na região entre a entrada e a saída de ar original.
4.3.1.5 – Geometria G-5

Em G-5, quatro novos exaustores são adicionados ao modelo do laboratório,
na parede oposta à entrada. No entanto, esta geometria é apenas uma extrapolação,
pois apresenta um excesso de novas saídas de ar, podendo exigir maior investimento,
não trazer os melhores resultados, e ser praticamente inviável. Mesmo assim, é
importante analisar os efeitos (ainda que hipotéticos) desta configuração, pois é
possível estimar até que ponto o aumento da ventilação trará benefícios significativos
para os casos simulados, e se essa realmente é uma abordagem adequada para o
problema. Portanto, os casos com G-5 foram discutidos neste texto, mas seus
resultados gráficos foram apresentados no Apêndice A.
A análise da Figura A.3 mostra que as linhas de corrente em G-5 possuem uma
tendência similar à de G-4, havendo uma distorção acentuada do vórtice nos itens (a)
e (b), e mais suave em (c). Por se tratar do caso com maior vazão, para essa
geometria, a maior quantidade de exaustores resulta em um aumento da velocidade
do ar, se comparado às configurações anteriores. Para a vazão dividida, as linhas de
corrente apresentaram comportamento semelhante ao caso de maior vazão, apesar
da diminuição nos valores de velocidade, como mostra a Figura A.4.
Percebe-se que a consequência mais importante dos novos exaustores desta
geometria, em relação a G-4, é a velocidade do ar. O efeito sobre o vórtice em G-5 já
havia sido observado com apenas dois novos pontos de exaustão, em G-4, sendo um
acima do outro, na parede oposta à entrada. A adição de mais dois pontos, em G-5,
não contribuiu significativamente para diminuir os efeitos do vórtice, no local.
4.3.2 – Casos com vazamento de gás em regime permanente

Nos casos com vazamento de gás em regime permanente, considerou-se o
cenário de ruptura da tubulação, localizada ao longo da parede lateral das geometrias,
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mais distante da entrada (Figura 3.12). A vazão mássica foi calculada de acordo com
a Equação 2.1, como descrito na Seção 3.5.2, do Capítulo 3. A Tabela 4.10 mostra os
valores de vazão do metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono.
Tabela 4.10 – Vazão mássica de entrada dos gases, para as simulações em regime permanente.

Gás

Vazão mássica
(kg/s)

Metano

0,006

Dióxido de carbono

0,009

Monóxido de carbono

0,008

4.3.2.1 – Escoamento com mistura de ar e metano

Nos casos com contaminação de metano, o gás é introduzido no ambiente com
uma vazão mássica de 6 g/s (ou 0,006 kg/s). Para os casos com este gás, a faixa de
valores da legenda foi definida de 0 a 0,010, pois representa mais claramente o
contraste entre os valores de fração mássica, obtidos nas simulações de diferentes
geometrias e vazões de exaustão. Ressalta-se que a concentração de segurança
considerada para o metano, em um período de 8 horas, é de 1000 ppm, equivalente
à fração mássica de 0,001 (BARSAN, 2007).
4.3.2.1.1 – Geometria G-1

As Figuras 4.32 e 4.33 mostram a distribuição da concentração de metano em
G-1, com a velocidade normal de saída do exaustor de 1 m/s (ou vazão volumétrica
de 0,60 m³/s).
É possível observar a influência do perfil de velocidade na distribuição do gás,
no laboratório. Na Figura 4.32, o metano escapa e tende a escoar para a esquerda,
onde estão suas maiores concentrações, o que pode ser atribuído ao movimento
circular das correntes de ar, ilustradas na Figura 4.22.
Por sua vez, a Figura 4.33 mostra a tendência do metano de se acumular na
parte mais alta do volume de controle e, no item (c), seu escoamento para cima e para
a esquerda. Para a velocidade do exaustor de 3 m/s, as concentrações de metano no
local são menores que as do caso anterior, de maneira geral. Ainda é possível
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observar o movimento circular do gás, na Figura 4.34, e sua estratificação na Figura
4.35, embora as maiores concentrações de metano estejam restritas a uma região
menor, neste caso.
Figura 4.32 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 1 m/s.

Apesar do vórtice se manter no ambiente, o aumento da velocidade de
operação do exaustor permite diminuir a concentração de metano no laboratório, em
regime permanente. Isso torna-se ainda mais claro com a velocidade de 5 m/s do
exaustor, de acordo com a Figura 4.36, que resulta em frações mássicas menores em
uma maior porção do ambiente.
Grande parte do volume de controle apresenta frações mássicas de gás de até
0,004, e as maiores concentrações estão limitadas ao ponto de vazamento, e as
regiões em vermelho das Figuras 4.36 e 4.37. Além disso, a ascensão do metano
sofre interferência da maior velocidade do ar, próximo ao ponto de vazamento,
diminuindo seu acúmulo em níveis mais altos.
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Figura 4.33 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 1 m/s.

Figura 4.34 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 3 m/s.
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Figura 4.35 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 3 m/s.

Figura 4.36 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 5 m/s.
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Figura 4.37 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 5 m/s.

4.3.2.1.2 – Geometria G-2

Em G-2, a concentração de metano no plano da Figura 4.38, em geral, é menor
que no mesmo plano, em G-1 (Figura 4.34), ambos com a mesma vazão total de saída
de 1,80 m³/s (velocidade total de exaustão de 3 m/s). Pela análise das seções
paralelas ao plano XZ, em G-2 (Figura 4.39), percebe-se que os níveis de fração
mássica do gás são menores, quando comparados aos em G-1 (Figura 4.35),
indicando a influência do maior número de saídas de ar.
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Figura 4.38 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura 4.39 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Essa influência também é notável no caso de vazão dividida entre os
exaustores, em G-2. Com cada exaustor operando à vazão de 0,20 m³/s, as
concentrações de metano ficam entre 0,004 e 0,008, no plano da Figura 4.40. Para a
mesma vazão total de saída em G-1 (Figura 4.32), a maior parte do plano apresenta
concentrações superiores a 0,007. Ainda em G-1, as seções paralelas ao plano XZ da
Figura 4.33 mostram acúmulo de metano na parte superior do laboratório, o que é
reduzido pelos exaustores adicionados em G-2, de acordo com a Figura 4.41.
Apesar das menores concentrações obtidas devido à adição de exaustores, a
maior parte do laboratório ainda não está em níveis seguros. Segundo os parâmetros
adotados neste trabalho, são necessárias frações mássicas de metano de até 0,001,
para permanência prolongada no local. Apenas a região próxima à entrada apresenta
concentrações suficientemente baixas, na Geometria G-2, como mostram as Figuras
4.38 e 4.41.
Figura 4.40 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada
exaustor.
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Figura 4.41 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

4.3.2.1.3 – Geometria G-3

Em G-3, com cada exaustor operando à vazão de 0,60 m³/s, as concentrações
de metano são muito similares às de G-1, com vazão de 1,80 m³/s, conforme
apresentado nas Figuras A.5 e A.6. A posição dos exaustores não reduz o acúmulo
de gás, como ocorre em G-2 (Figura 4.39), pois a tendência do metano é escoar para
cima, dada sua densidade menor que a do ar.
O caso de vazão dividida apresenta diferenças significativas entre as
geometrias G-3 e G-1. A Figura 4.42 mostra o plano em G-3, cuja maior parte
apresenta frações mássicas de 0,006 ou 0,007, sendo que há valores de até 0,009 no
mesmo plano em G-1 (Figura 4.32). O acúmulo de gás próximo ao teto é notavelmente
maior em G-1 do que em G-3, comparando a Figura 4.33 com a Figura 4.43,
respectivamente. A configuração de G-3 permitiu reduzir a concentração de metano
em grande parte do ambiente e evitar o acúmulo de gás no volume de controle, porém
a fração mássica de 0,001 gás não foi atingida.
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Figura 4.42 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada
exaustor.

Figura 4.43 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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4.3.2.1.4 – Geometria G-4

Na Geometria G-4, o caso com maiores vazões é similar ao da Geometrias G2, para o metano, com valores de fração mássica menores que 0,005, na maior parte
do plano analisado, conforme a Figura A.7. Porém, nos cortes paralelos ao plano XZ
da Figura 4.44, a zona de maior concentração (em vermelho) sofre uma redução
considerável. Essa mudança é importante, pois algo parecido ocorreu anteriormente,
em G-2 (Figura 4.39), que apresenta dois exaustores em um patamar mais elevado.
Em G-4, no entanto, foi suficiente apenas um exaustor adicionado ao alto, para reduzir
a região de concentração maior. Portanto, para o metano, é possível que duas ou
mais adições de exaustores sejam excessivas, no que diz respeito à otimização da
ventilação.
Figura 4.44 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Por outro lado, no caso com vazão dividida entre os exaustores, G-4 teve o pior
desempenho de ventilação entre as configurações já apresentadas. Na maior parte
do plano da Figura 4.45, os valores de fração mássica superam a marca de 0,008,
com uma região ultrapassando 0,009, enquanto as geometrias anteriores
apresentaram concentrações menores, de maneira geral (Figuras 4.32, 4.44 e 4.48).
As seções paralelas ao plano XZ (Figura A.8) ficaram muito parecidas com as da
Geometria G-1, com vazão de saída de 0,60 m3/s. Aparentemente, a baixa velocidade
nos exaustores em G-4 é incapaz de reduzir o acúmulo de metano, para valores mais
altos de Z. Nas Geometrias G-2 (Figura 4.41) e G-3 (Figura 4.43), mesmo com
menores vazões de saída, as concentrações de gás foram reduzidas, próximas ao
nível do teto. Na Geometria G-4, para os dois casos de vazão considerados, a fração
mássica de 0,001 não foi atingida.
Figura 4.45 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada
exaustor.

4.3.2.1.5 – Geometria G-5

Em G-5, são atingidos os menores valores de concentração de metano entre
todas as geometrias, com cada exaustor operando a 0,60 m³/s. No plano da Figura
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A.9, a maior parte do plano apresenta fração mássica de até 0,003, indicando uma
ventilação melhor que a de G-1, com o mesmo valor de vazão de saída, como ilustrado
na Figura 4.36. Nos cortes paralelos ao plano XZ, além das menores frações mássicas
em G-5, o gás tende a escoar para cima, reduzindo a região de alta concentração
(Figura A.10). Em G-1, o metano escoa de acordo com a Figura 4.37, e as maiores
concentrações limitam-se às regiões próximas ao ponto de vazamento, e no sentido
do escoamento.
Considerando a vazão dividida entre os exaustores, a ventilação em G-5
mostrou-se parecida com a de G-4, operando com vazão total de saída de 0,60 m 3/s.
A distribuição de concentrações mostra uma grande zona com valores de fração
mássica superiores a 0,008 (Figura A.11), similar à da Figura 4.45
Nos cortes paralelos ao plano XZ (Figura A.12), há acúmulo de metano similar
ao de G-1. A menor eficiência nesta simulação de G-5 pode ser atribuída à menor
movimentação de ar, dentro do volume de controle. Como esta geometria apresenta
cinco exaustores, a divisão da vazão original de 0,60 m³/s entre as saídas significa
vazões de 0,12 m³/s, o que prejudica a remoção de contaminantes do volume de
controle.
4.3.2.2 – Escoamento com mistura de ar e dióxido de carbono

Nas simulações em regime permanente com dióxido de carbono, sua vazão de
entrada é de 9 g/s (0,009 kg/s), no ponto de vazamento da Figura 3.12. Nestes casos,
a faixa de fração mássica foi definida de 0 a 0,0150 pelo mesmo motivo do gás
metano: nos resultados obtidos, para diferentes geometrias e vazões, há um melhor
contraste entre as diferentes zonas de concentração de gás. A fração mássica de
segurança do dióxido de carbono é de 0,005 (ou 5.000 ppm), para um período de 8
horas (BARSAN, 2007).
4.3.2.2.1 – Geometria G-1

O dióxido de carbono escoa de acordo com as linhas de corrente dos casos
com apenas ar puro, em cada uma das geometrias. Na Geometria G-1, para a vazão
de saída de 0,60 m³/s, a distribuição da concentração do gás, em Z igual a 2 m, mostra
que, em que quase todo o plano, a fração mássica acima de 0,0060 (Figura 4.46).
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Observou-se também que grande parte do laboratório é tomada por frações
mássicas iguais ou superiores a 0,0100, principalmente na região entre a entrada e o
exaustor, onde é notável a deposição do gás (Figura 4.47). Além disso, conforme
apresentado na Figura 4.48, o aumento da vazão de saída para 1,80 m³/s resultou em
concentrações de gás carbônico de até 0,0090 na maior parte do plano. Por outro
lado, o aumento da velocidade de saída de 1 para 3 m/s (Figuras 4.47 e 4.49) diminuiu
notavelmente os valores de fração mássica nos planos destacados, principalmente
para Y = 0,5 m.
Para Y = 5,5m, o plano da Figura 4.47 o vazamento de gás obedecendo ao
comportamento das linhas de corrente do laboratório, apresentadas anteriormente, na
Figura 4.24, e como o dióxido de carbono tende a se concentrar em menores valores
do eixo Z. Aumentando-se a velocidade normal de exaustão para 5 m/s, as zonas de
maiores frações mássicas de contaminante são mais escassas, e limitadas a valores
de até 0,0060 (Figuras 4.50 e 4.51).
Figura 4.46 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 1 m/s.
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Figura 4.47 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 1 m/s.

Figura 4.48 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 3 m/s.
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Figura 4.49 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 3 m/s.

.

Figura 4.50 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 5 m/s.
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Figura 4.51 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 5 m/s.

4.3.2.2.2 – Geometria G-2

A configuração da Geometria G-2 tem forte influência no escoamento de
dióxido de carbono, em regime permanente. Na maior parte do plano da Figura 4.52,
a fração mássica do gás é inferior a 0,0060, e as maiores concentrações estão
limitadas à região próxima da entrada. Em G-1, com a mesma vazão total de saída,
representada na Figura 4.48, as concentrações superiores a 0,0060 ocupam uma
porção maior do plano, e estão presentes no centro do volume de controle.
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O efeito dos novos pontos de exaustão é tal que o gás carbônico não se
deposita na Geometria G-2 (Figura 4.53), tal como o faz em G-1, em regime
permanente. Para este caso de G-2, com cada exaustor operando à vazão de 0,60
m³/s, são alcançados níveis seguros de dióxido de carbono (fração mássica abaixo de
0,005) em grande parte dos planos da Figura 4.53.
Figura 4.52 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em
cada exaustor.

Para o caso de vazão dividida, na Figura 4.54, as menores velocidades de cada
exaustor em G-2 resultaram em maiores concentrações, próximo ao ponto de
vazamento, e mais ao centro da geometria, com valores acima de 0,0075. Os cortes
da Figura 4.55 mostram a deposição do gás em G-2, exceto nas proximidades da
parede oposta à entrada. Apesar da adição dos exaustores, as baixas velocidades
prejudicam a retirada de dióxido de carbono do ambiente. Em contraste com o caso
de maior velocidade em G-2, a vazão dividida entre exaustores não consegue
satisfazer as condições de segurança desse gás, para permanência no local.
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Figura 4.53 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura 4.54 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s,
em cada exaustor.
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Figura 4.55 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

4.3.2.2.3 – Geometria G-3

Na Geometria G-3, a posição dos exaustores causa mudanças acentuadas na
dispersão do dióxido de carbono, principalmente devido à maior densidade deste gás,
em relação ao ar. Para vazão total de saída de 1,80 m³/s, G-3 mostrou-se menos
eficiente que G-1, comparando as Figuras 4.56 e 4.48, respectivamente. As menores
velocidades na Geometria G-3 resultaram em maiores frações mássicas de gás
carbônico, visíveis na Figura 4.57. Nela, há uma zona de deposição de gás, próxima
à entrada do laboratório, o que não aparece em G-1.
Considerando que o dióxido de carbono é mais denso que o ar, os resultados
das Geometrias G-2 e G-3 foram contraintuitivos, pois G-2 apresentou menores
concentrações do gás do que G-3, em regime permanente, para vazão total de saída
de 1,80 m³/s. Isto pode estar associado à posição da entrada, em Z, como discutido
anteriormente, na Seção 4.3.1.3, em que a adição dos exaustores em G-2 teve um
efeito mais favorável à ventilação do que os de G-3. Também se percebeu que o efeito
da maior vazão de um único exaustor é mais importante do que um número maior de
exaustores operando a menores vazões.
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Figura 4.56 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em
cada exaustor.

Figura 4.57 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

187

No caso de vazão dividida entre os exaustores, os resultados de G-3 (Figura
A.13) não foram muito diferentes dos de G-1, no plano da Figura 4.46. Nas regiões
próximas às saídas, as frações mássicas em G-3 na Figura 4.58, em Y = 0,5m e em
Y = 3m, são menores que nos respectivos planos de G-1 (Figura 4.47). Portanto, o
desempenho de três exaustores, operando a menores velocidades, foi melhor que o
de um único exaustor a uma velocidade maior.
Figura 4.58 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

4.3.2.2.4 – Geometria G-4

Analisando a Geometria G-4, no plano da Figura 4.59, existem concentrações
mais altas de dióxido de carbono, tanto nas proximidades do ponto de vazamento
quanto no lado esquerdo da figura. Comparada à Geometria G-1 (Figura 4.48), à
mesma vazão de 1,80 m³/s, G-4 apresenta concentrações mais altas de dióxido de
carbono, em torno de seu centro. Também é possível perceber um comportamento
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mais errático do escoamento de gás, principalmente nos cortes paralelos ao plano XZ,
na Figura 4.60. Isto pode estar associado à movimentação do ar na Geometria G-4,
como mostrado na Figura 4.30, onde há uma distorção maior do vórtice, se comparada
a G-2 e G-3. Sob influência da posição dos exaustores e das maiores velocidades, o
gás carbônico desloca-se inicialmente para cima, de acordo com o plano em Y = 5,5m,
da Figura 4.60, mas sua densidade faz com que escoe para baixo, em Y = 3m. Essa
movimentação parece ser a causa das maiores concentrações na porção central do
laboratório, em G-4.
Figura 4.59 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em
cada exaustor.

Paralelamente, na Geometria G-2, o dióxido de carbono também escoa para
cima, logo após escapar da tubulação, mas a zona de maior concentração permanece
no alto (Figura 4.53). Esse comportamento pode ser atribuído à posição dos
exaustores: como G-4 possui apenas um exaustor mais ao alto, as velocidades desta
região (Figura 4.30) são menores que em G-2 (Figura 4.26).
Para vazão dividida entre exaustores, na Figura 4.61, as concentrações de gás
são maiores 0,0150, em grande parte do plano destacado. Na Geometria G-1, à
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mesma vazão total de saída, de 0,60 m³/s, as frações mássicas não ficaram acima de
0,0120. O efeito das baixas velocidades de saída é visível na Figura 4.62, visto que o
dióxido de carbono não escoa para cima, logo após o vazamento, como ocorre na
Figura 4.60. Comparada à Geometria G-1, na Figura 4.47, os valores de fração
mássica de G-4 são maiores, na Figura 4.62, principalmente no plano em Y = 3m.
Para ambas as vazões da Geometria G-4, de 1,80 m³/s e de 0,60 m³/s, a fração
mássica de segurança, de 0,005, só foi alcançada na região entre a porta de entrada
e o exaustor original. Desse modo, a permanência no local não é viável em períodos
de 8 horas.
Figura 4.60 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura 4.61 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s,
em cada exaustor.

Figura 4.62 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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4.3.2.2.5 – Geometria G-5

Os resultados da Geometria G-5 apresentaram os menores valores de fração
mássica de dióxido de carbono, em relação às outras configurações, em regime
permanente. Comparado a G-1, à mesma vazão total de 3,00 m³/s (Figura 4.50),
grande parte do plano em G-5 está a concentrações inferiores a 0,0030, excluindo a
região ao longo da parede à esquerda (Figura A.14).
Observando o perfil de concentração da Figura A.15, percebe-se que o gás
carbônico escoa ao longo da parede em G-5, dissipando-se mais que em G-1 (Figura
4.51). De modo geral, o volume de controle apresentou valores de fração mássica
abaixo de 0,005, suficientes para permanência no local para o período considerado,
de 8 horas.
No caso de vazão dividida, as concentrações de gás carbônico em G-5 são
ilustradas na Figura A.16. Neste plano, há uma zona de maiores frações mássicas,
próxima ao ponto de vazamento, que não ocorre em G-1, com vazão de saída de 0,60
m³/s (Figura 4.46). Nos cortes paralelos ao plano XZ de G-5 (Figura A.17), as
concentrações de gás são mais altas nas regiões distantes dos exaustores, mas para
maiores valores de X, chegam a valores de até 0,0100. Novamente, as baixas
velocidades prejudicam a retirada de contaminantes do ambiente, já que cada um dos
exaustores opera a 0,12 m³/s, a quinta parte da vazão de 0,60 m³/s.
4.3.2.3 – Escoamento com mistura de ar e monóxido de carbono

Nos casos em regime permanente, o monóxido de carbono é introduzido no
volume de controle a uma vazão mássica de 8 g/s (ou 0,008 kg/s). Para os resultados
dos casos com monóxido de carbono, a fração mássica foi analisada em uma faixa de
0 a 0,014, pois a fração mássica de perigo imediato deste gás é de aproximadamente
0,013 (ou 13.000 ppm) (BARSAN, 2007).
Dessa forma, as regiões críticas de concentração são facilmente identificadas
nos resultados, representadas em vermelho. Ressalta-se que a fração mássica de
segurança deste gás, para um período de 8 horas, é de 0,0002, ou 200 ppm
(BARSAN, 2007).
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4.3.2.3.1 – Geometria G-1

Na Geometria, G-1 com vazão de saída de 0,60³/s, a porção esquerda do plano
da Figura 4.63 é tomada por frações mássicas acima de 0,012, e o restante da área,
acima de 0,006. Na Figura 4.64, observam-se a tendência de escoamento do gás,
paralela ao plano XY, ao longo das paredes, e as concentrações acima de 0,006 na
maior parte das seções destacadas. Considerando a toxicidade deste gás, as
concentrações são altas demais para permanência no laboratório, praticamente não
havendo zona de segurança, para efeitos nocivos de curto e de longo prazos. Mesmo
com o aumento da velocidade normal de saída para 3 m/s (Figuras 4.65 e 4.66), as
concentrações ainda são muito altas em G-1. O monóxido de carbono mantém o
padrão de escoamento da Figura 4.63, com uma redução da zona de concentração
crítica, mas com frações mássicas ainda superiores a 0,006, na maior parte do plano.
Com velocidade de exaustão de 5 m/s (Figuras 4.67 e 4.68), a região de perigo
imediato é limitada às proximidades da parede em que está o ponto de vazamento.
Porém, a maior parte do laboratório ainda alcança frações mássicas entre 0,002 e
0,004 que, para um gás como o monóxido de carbono, significam risco de intoxicação.
Figura 4.63 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 1
m/s.
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Figura 4.64 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 1 m/s.

Figura 4.65 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 3
m/s.
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Figura 4.66 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 3 m/s.

Figura 4.67 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-1, com velocidade normal de saída de 5
m/s.

195

Figura 4.68 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-1, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 5 m/s.

4.3.2.3.2 – Geometria G-2

Assim como na Geometria G-1, o monóxido de carbono em G-2 não apresenta
concentrações suficientemente baixas, para permanência no local. Entretanto, as
frações mássicas do gás ficaram abaixo de 0,006, no plano da Figura 4.69, exceto na
região próxima à entrada. Na Figura 4.70, a adição de exaustores consegue deslocar
a zona de perigo imediato para o teto, e a concentração de gás parece estar abaixo
de 0,006 na maior parte do volume de controle. Comparando a G-1, na Figura 4.66,
as concentrações ficaram acima de 0,006, na mesma vazão total de 1,80 m³/s,
indicando que um maior número de exaustores foi mais eficaz que um único exaustor,
operando a uma vazão maior.
Para a vazão dividida entre os exaustores, os valores da concentração de gás
são mais altos que no caso com maiores vazões, além de haver uma pequena região
de alta toxicidade, próxima à entrada (Figura 4.71). As menores velocidades também
resultaram em frações mássicas acima de 0,006, na Figura 4.72, nos três planos
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destacados. Por outro lado, o monóxido de carbono manteve a tendência de escoar
para cima, devido à adição dos exaustores da Geometria G-2.
Figura 4.69 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 1
m/s, em cada exaustor.

Figura 4.70 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura 4.71 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-2, com velocidade normal de saída de 0,333
m/s, em cada exaustor.

Figura 4.72 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-2, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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4.3.2.3.3 – Geometria G-3

Na Geometria G-3, para o caso de maior vazão (Figura A.18), o escoamento
de monóxido de carbono se assemelha ao caso equivalente em G-1, onde as maiores
concentrações estão ao longo das paredes do ponto de vazamento e a adjacente à
entrada. Da mesma forma que G-2, os valores de fração mássica nos planos paralelos
a XZ (Figura 4.73) são menores que 0,006, o que não ocorre nos mesmos planos em
G-1 (Figura 4.66). Em G-3, no entanto, a posição dos exaustores não altera a
tendência do escoamento de gás, e este não se desloca para cima, como na
Geometria G-2.
Para vazão dividida entre exaustores, em G-3 (Figura 4.74), o escoamento de
monóxido de carbono mantém-se ao longo das paredes, em uma tendência circular
parecida com a de G-1 (Figura 4.63), mas com menores frações mássicas.
Analogamente, na Figura 4.75, a distribuição das concentrações de monóxido de
carbono é parecida com a G-1, embora um pouco menores. As frações mássicas do
gás continuaram acima de 200 ppm, em ambos os casos de vazão considerados.
Figura 4.73 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura 4.74 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 0,333
m/s, em cada exaustor.

Figura 4.75 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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4.3.2.3.4 – Geometria G-4

Considerando o caso de maior vazão, a Figura 4.76 mostra que as
concentrações de monóxido de carbono na Geometria G-4 são menores que em G-1.
Isso ocorre pois o gás tende a escoar para cima, e a zona de maior concentração não
aparece no plano analisado. Esse comportamento também ocorreu em G-2 (Figura
4.70), e está ilustrado na Geometria G-4, de acordo com a Figura A.19.
Para a vazão dividida entre os exaustores, os gráficos de G-4 foram muito
parecidos com os de G-3, e são exibidos nas Figuras A.20 e A.21. Os valores de
concentração do monóxido de carbono são mais altos que no caso de maior vazão, e
a zona de concentração crítica ocupa grande parte do domínio computacional. As
menores vazões de exaustão impedem o gás de subir, o que também ocorre em G-3,
com vazão dividida (Figura 4.75). Novamente, para ambos os casos de vazão, a
concentração de segurança não foi alcançada.
Figura 4.76 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 1
m/s, em cada exaustor.
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4.3.2.3.5 – Geometria G-5

Assim como para os outros gases, os resultados da Geometria G-5
apresentaram os menores valores de concentração do monóxido de carbono, se
comparado às geometrias anteriores. Com cada exaustor operando à vazão de 0,60
m³/s (totalizando 3,00 m³/s), a Figura A.22 mostra que a maior parte do plano
apresenta frações mássicas entre 0,002 e 0,004. Estes valores são relativamente
baixos, mas não são seguros para permanência no local, dada a natureza tóxica do
monóxido de carbono. Apesar disso, há redução considerável da zona de perigo
imediato deste gás, representada em vermelho na Figura A.23. Ainda de acordo com
esta figura, as maiores concentrações limitam-se entre o ponto de vazamento e o
canto superior esquerdo da geometria, enquanto as menores se localizam entre a
porta de entrada e o exaustor original, com frações mássicas de até 0,002.
Mesmo com a maior vazão total entre as geometrias, e consequentemente
maiores velocidades, o escoamento em regime permanente em G-5 não atinge
concentrações abaixo de 200 ppm para o gás, na maior parte do volume de controle,
como mostram as Figuras A.22 e A.23.
Para o caso de vazão dividida, as maiores concentrações do gás estão à
esquerda do plano, na Figura A.24, como nos casos anteriores com vazão total de
0,60 m³/s (Figuras 4.80, 4.71, 4.74 e A.20). De acordo com a Figura A.25, as
concentrações estão acima de 0,0002, exceto por uma pequena região na entrada, e
o monóxido de carbono escoa para cima, mas não como no caso com vazão total de
3,00 m³/s (Figura A.23).
4.3.3 – Considerações gerais sobre os casos em regime permanente

Pelos resultados das simulações em regime permanente, foi possível analisar
as correntes de ar e o escoamento de diferentes gases, no laboratório representado
pela Geometria G-1, e nas demais configurações propostas.
Nos casos com ar puro, para todas as geometrias, a região de maiores
velocidades localiza-se entre a porta de entrada e o exaustor original de G-1. O ar
tende a escoar em direção a este exaustor, e ao longo das paredes do volume de
controle, até que volta para a região da entrada, em um grande movimento circular.
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Apesar das diferentes posições de exaustores e vazões de saída, esse vórtice
manteve-se presente na região central do volume de controle. As diferentes
configurações tiveram efeito sobre a zona de estagnação, mas não a removeram
totalmente. Cada geometria apresentou um padrão distinto de escoamento de ar, mas
G-4 e G-5 apresentaram as maiores distorções do movimento circular, em ambos os
seus casos de maior e menor vazão de saída.
Nos casos com vazamento de gás, todas as simulações mostraram o
escoamento acompanhando a direção das correntes de ar. Após escapar da
tubulação, todos os gases se deslocam no sentido de decréscimo do eixo X, como
mostram as figuras desses casos em regime permanente. Para todas as geometrias,
as simulações com maior vazão de saída resultaram em menores frações mássicas
do gás, no espaço considerado, do que os respectivos casos com vazão dividida.
Em alguns casos, as frações mássicas resultantes foram influenciadas pela
associação da densidade do gás com a posição dos exaustores. Por exemplo, o
metano apresentou menores concentrações em geometrias com exaustores ao alto,
como em G-2, e o dióxido de carbono em G-3, com seus exaustores rebaixados.
Entretanto, nos casos de maior vazão, as concentrações resultantes do metano em
G-3 não foram significativamente maiores que nas outras geometrias. Analogamente,
as frações mássicas de dióxido de carbono não foram maiores na Geometria G-2. De
modo geral, o efeito das maiores vazões foi predominante nas concentrações dos
gases, enquanto o efeito das diferentes posições dos exaustores, nos casos de vazão
dividida, foi mais influente nos padrões de escoamento, indicados pelas zonas de
concentração.
Com base nos resultados dos casos em regime permanente, a Geometria G-4
foi considerada a mais adequada. Embora outras geometrias sejam mais efetivas em
casos pontuais, G-4 consegue atender às diferentes situações de modo abrangente,
contanto que a vazão dos exaustores seja suficientemente alta. A Geometria G-5 foi
desconsiderada, já que é uma extrapolação, mesmo apresentando os menores
valores de fração mássica para todos os gases.
Nos resultados de G-4, foram observadas: a semelhança com G-2, no
escoamento de metano; concentrações de dióxido de carbono razoavelmente
similares às de G-3, e; a capacidade de deslocamento da região de perigo imediato
de monóxido de carbono, afastando-a para cima (regiões de valores mais altos em Z).
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Porém, por serem simulações em regime permanente, não foi determinado o tempo
necessário para se alcançar os resultados de cada caso.
O maior número de exaustores de G-4, comparada a G-1, contribuiu para o
aumento das velocidades e para menores concentrações dos gases, no ambiente.
Apesar da adição desses efeitos, eles não eliminam o vórtice do escoamento, apenas
o causam interferência. Além disso, para todos os gases, as concentrações
resultantes em G-4 não são suficientemente baixas para a permanência no local, em
um período de 8 horas. Todas as simulações em regime permanente apresentaram
número de Reynolds na ordem de 105.
4.4 – CASOS EM REGIME TRANSIENTE

As simulações de escoamento transiente permitiram a análise de um caso
hipotético grave: o esvaziamento de um cilindro, dentro do laboratório fechado. Este
cenário apresenta concentrações iniciais relativamente altas de gás, seja ele tóxico,
inflamável ou ambos. Dessa forma, é importante saber se a configuração do ambiente
afeta o escoamento deste gás, qual o tempo necessário para sua concentração atingir
níveis seguros novamente, e como ocorre o escoamento em diferentes instantes de
tempo, em cada caso.
4.4.1 – Concentração inicial de contaminante

As concentrações iniciais do metano, do dióxido de carbono e do monóxido de
carbono, para as simulações em regime transiente, foram calculadas de acordo com
o exposto na Seção 3.5.5.1. A Tabela 4.11 mostra os valores de fração mássica, para
cada gás.
Tabela 4.11 – Concentrações iniciais dos gases, em fração mássica.

Substância

Concentração inicial
(fração mássica)

CH4

0,04

CO2

0,23

CO

0,16
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4.4.2 – Redução da concentração de metano em regime transiente
4.4.2.1 – Tempos de escoamento do metano
4.4.2.1.1 – Geometria G-1

Na simulação envolvendo a Geometria G-1, com vazão de saída de 0,60 m³/s,
os resultados mostraram que o gás metano, partindo da fração mássica inicial de 0,04,
leva 15 minutos para atingir a concentração desejada, em todos os pontos de
monitoramento da série numérica.
Na Figura 4.77, são comparados os valores médios de concentração de
metano, para diferentes vazões de saída. O aumento da vazão para 1,80 m³/s resultou
em um tempo de escoamento de 10 minutos, representando uma diminuição de 33%
em relação ao caso com a vazão original. Para a vazão de 3,00 m³/s, o tempo de
escoamento obtido foi de 7 minutos, sendo 53% menor que no caso com vazão de
0,60 m³/s, e 22% menor que no caso com vazão de 1,80 m³/s.
Figura 4.77 – Concentrações médias de metano, para diferentes vazões de saída em G-1, em
simulação de escoamento transiente.
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4.4.2.1.2 – Geometria G-2

Comparando as Geometrias G-1 e G-2, observou-se que a adição de
exaustores ajuda a reduzir o tempo necessário para a retirada de gases do volume de
controle. Em G-2, de acordo com a respectiva simulação, quando a vazão total de
saída é de 1,80 m³/s, são necessários 7 minutos para ser alcançada a concentração
de segurança do metano. Em G-1, triplicar a vazão (sem novos exaustores) resultou
em um tempo de escoamento de 10 minutos. Neste caso, observa-se como maiores
vazões afetam o tempo de escoamento, quando novos pontos de exaustão são
introduzidos.
Por outro lado, dividindo-se a vazão de 0,60 m³/s entre os três exaustores, o
tempo de escoamento obtido na simulação é de 14 minutos (um minuto a menos que
no caso de G-1 com a vazão de 0,60 m³/s).
Isso mostra, neste caso, que apenas alterar a configuração de ventilação, sem
aumento de vazão total, não traz mudanças significativas para a remoção de metano
do volume de controle. A Figura 4.78 mostra os valores médios de concentração de
metano, nos casos da Geometria G-2.
Figura 4.78 – Concentrações médias de metano, para diferentes vazões de saída em G-2, em
simulação de escoamento transiente.
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4.4.2.1.3 – Geometria G-3

Na simulação da Geometria G-3, com a vazão total de 1,80 m³/s, a
concentração de metano levou 8 minutos para atingir níveis seguros, 1 minuto a mais
que G-2, com a mesma vazão (Tabela 4.12). Isso pode estar relacionado à menor
densidade deste gás, em relação ao ar puro, fazendo com que esteja presente em
regiões elevadas do laboratório, e mais longe dos pontos de exaustão adicionados.
Porém, esse tempo de escoamento ainda é menor que o do caso da Geometria G-1,
com vazão de 1,80 m³/s, que levou 10 minutos.
Apesar dos exaustores estarem próximos ao chão, o maior número de saídas
de ar contribuiu para a redução do tempo de escoamento para 8 minutos. O caso com
vazão dividida, por sua vez, resultou no mesmo tempo de escoamento (15 minutos)
que G-1, com vazão de 0,60 m³/s.
Figura 4.79 – Concentrações médias de metano, para diferentes vazões de saída em G-3, em
simulação de escoamento transiente.

4.4.2.1.4 – Geometria G-4

Na Geometria G-4, para o metano, as simulações resultaram nos tempos de
escoamento de 7 minutos, para o caso com vazão total de saída de 1,80 m³/s, e de
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14 minutos para a vazão dividida entre os exaustores. Os tempos obtidos nesta
geometria foram inferiores aos de G-1, e idênticos aos de G-2, com dois exaustores
adicionados ao alto. Tomando G-2 como referência, e transformando-o em G-4, a
transferência de um dos exaustores para baixo pareceu não prejudicar a ventilação.
Isso indica que uma única adição de saída de ar, ao alto, seja suficiente para atender
aos casos com gases leves, como o metano. A Figura 4.80 mostra a evolução da
concentração média dos casos de metano, em G-4.
Figura 4.80 – Concentrações médias de metano, para diferentes vazões de saída em G-4, em
simulação de escoamento transiente.

4.4.2.1.5 – Geometria G-5

Na simulação da Geometria G-5, com vazão de 3,00 m³/s, são necessários
apenas 5 minutos para remoção suficiente de metano, do local. Em G-1, para a
mesma vazão, o tempo obtido foi de 7 minutos, mostrando que a adição de exaustores
aumenta a efetividade da ventilação. Porém, comparando G-1 a G-5, para a mesma
vazão total, a adição de quatro exaustores causa uma diminuição de apenas 2
minutos, no tempo de escoamento. É possível observar os diferentes tempos entre as
geometrias, para exaustão do metano, na Tabela 4.12.
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Já para o caso com vazão dividida, cada ponto de exaustão de G-5 opera com
vazão de 0,12 m³/s. Assim, o tempo para que se alcance a fração mássica de 0,001 é
de 14 minutos, apenas um a menos que em G-1, com vazão de 0,60 m³/s. Neste caso,
observa-se que a adição de exaustores, sem aumento da vazão total, não traz
mudanças significativas ao tempo de escoamento. O gráfico de G-5 pode ser visto no
Apêndice, na Figura A.26.
Tabela 4.12 – Tempo necessário, em minutos, para reduzir a concentração de metano ao seu nível de
segurança, nos casos em regime transiente, com malha M-2, em diferentes geometrias e vazões de
saída.

Geometria

Tempo de exaustão (min)

G-1

15

10

7

G-2

14

7

-

G-3

15

8

-

G-4

14

7

-

G-5

14

-

5

Vazão total de saída (m³/s)

0,60

1,80

3,00

4.4.2.2 – Concentrações de metano ao longo do tempo

Para a vazão total de saída de 0,60 m³/s, são comparados cortes paralelos ao
plano XZ das geometrias na Figura 4.81, no escoamento de metano. As frações
mássicas são levemente menores na Geometria G-2, nas regiões mais altas em Z, o
que é condizente com a baixa densidade do metano. Como este gás tende a escoar
para cima, é mais facilmente removido pelos exaustores de G-2.
Analogamente, as maiores concentrações de metano foram obtidas na
Geometria G-3, de acordo com os cortes paralelos a XY, na Figura 4.82. No tempo de
5 minutos, o plano de G-3 desta figura mostra frações mássicas de até 0,015,
enquanto a maior parte dos outros planos possui valores de até 0,010. Apesar das
diferenças observáveis em G-2 e G-3, as distribuições de concentração do gás são
similares entre as geometrias, especialmente no tempo de 1 minuto das Figuras 4.81
e 4.82.
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Figura 4.81 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XZ, em Y = 3,0m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s, em diferentes
instantes de tempo após o início da exaustão.

Na Figura 4.83, há os cortes paralelos a XZ, mostrando as concentrações de
metano para os escoamentos com vazão total de 1,80 m³/s. No tempo de 1 minuto, a
Geometria G-1 apresentou a menor zona de fração mássica superior a 0,035, mas as
menores concentrações foram alcançadas em G-2, nos tempos de 2 e 3 minutos. A
Geometria G-3 teve as maiores concentrações do gás, mas seus resultados foram
próximos aos de G-4.
Nos cortes da Figura 4.84, também é possível notar a semelhança nos
escoamentos de G-1 e G-2. Inicialmente, a maior velocidade do exaustor de G-1 causa
uma remoção rápida de gás do volume de controle, mas posteriormente há uma queda
da efetividade. Por exemplo, a Geometria G-4 possui concentrações maiores que as
de G-1 nos 2 primeiros minutos, mas ficam menores a partir do terceiro. O pior
desempenho de G-3 para o metano é mais perceptível na Figura 4.84, para a vazão
considerada.
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Os casos com vazão total de saída de 3,00 m³/s são ilustrados nas Figuras
A.27 e A.28. A Geometria G-1 volta a ter um desempenho inicial similar ao de outra
configuração com vários exaustores (neste caso, G-5). Porém, no decorrer do tempo,
G-5 passa a apresentar concentrações de gás notavelmente menores que G-1, nos
cortes das figuras.
Figura 4.82 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 1,5m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s, em diferentes
instantes de tempo após o início da exaustão.
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Figura 4.83 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de saída de 1,80 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Figura 4.84 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de saída de 1,80 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.
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4.4.3 – Redução da concentração de dióxido de carbono em regime transiente
4.4.3.1 – Tempos de escoamento do dióxido de carbono
4.4.3.1.1 – Geometria G-1

Na Geometria G-1, com vazão de 0,60 m³/s, os resultados da simulação com
dióxido de carbono mostraram que são necessários 16 minutos de exaustão, para que
seja alcançada a concentração de segurança deste gás, em todos os pontos de
monitoramento. O aumento da vazão de saída para 1,80 m³/s resultou no tempo de
escoamento de 9 minutos, 43% menor que o caso com a vazão original. Com a vazão
de 3,00 m³/s, o tempo necessário foi de 6 minutos, 62% menor que no caso com a
vazão de 0,60 m³/s, e 33% menor que no caso com 1,80 m³/s. Os valores médios da
concentração de dióxido de carbono, em função do tempo de exaustão, são
mostrados na Figura 4.85.
Figura 4.85 – Concentrações médias de dióxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G-1,
em simulação de escoamento transiente.
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4.4.3.1.2 – Geometria G-2

A fração mássica de gás carbônico leva 10 minutos para atingir o valor de 0,005
na Geometria G-2, com vazão total de saída de 1,80 m³/s, de acordo com sua
simulação em regime transiente. Nota-se que o uso de três exaustores em G-2
resultou em um tempo superior ao de G-1, de 9 minutos. Porém, a maior densidade
do dióxido de carbono (em relação ao ar puro) faz com que este gás escoe para
regiões mais baixas no eixo Z, isto é, próximas ao chão do laboratório. Portanto, neste
caso específico, os três exaustores não foram tão eficientes quanto o de G-1,
operando a uma maior vazão.
Isso também é observado no caso de vazão dividida da Geometria G-2, em que
são necessários 17 minutos para a retirada do gás, de acordo com a simulação. A
adição dos exaustores em G-2, sendo mantida a vazão total de 0,60 m³/s, resultou em
um tempo de exaustão mais longo que o da Geometria G-1, envolvendo o dióxido de
carbono. Na Figura 4.86, é possível observar a diferença das concentrações médias
do gás, entre os casos.
Figura 4.86 – Concentrações médias de dióxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G-2,
em simulação de escoamento transiente.
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4.4.3.1.3 – Geometria G-3

Na Geometria G-3, com vazão total de 1,80 m³/s, o tempo obtido para alcançar
a concentração de segurança do gás carbônico foi de 9 minutos. Apesar do
posicionamento dos exaustores, próximos ao nível do chão, e da tendência do dióxido
de carbono a escoar para baixo, o tempo de exaustão em G-3 foi igual ao de G-1, para
a mesma vazão de saída.
Por outro lado, a adição desses exaustores foi eficaz no caso de vazão dividida,
pois a simulação resultou em um tempo de 13 minutos, para escoamento do gás
carbônico em G-3. Para a mesma vazão de 0,60 m³/s, o tempo em G-1 foi de 16
minutos, e em G-2, 17 minutos. Apenas a configuração da Geometria G-3, sem o
aumento da vazão, foi suficiente para diminuir o tempo de escoamento em 19%,
comparado a G-1, no caso do dióxido de carbono. Os valores médios de concentração
do gás, nos casos em G-3, são mostrados na Figura 4.87.
Figura 4.87 – Concentrações médias de dióxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G-3,
em simulação de escoamento transiente.
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4.4.3.1.4 – Geometria G-4

Na Geometria G-4, para vazão total de saída de 1,80 m³/s, foram necessários
10 minutos para a fração mássica do dióxido de carbono ficar abaixo de 0,005.
Comparando com G-3, cujo resultado foi de 9 minutos, observa-se que a realocação
de um dos exaustores para o alto aumentou suavemente o tempo de exaustão.
Já o caso de vazão dividida resultou em um tempo de 15 minutos; um valor
intermediário entre os obtidos nas simulações de G-2 (17 minutos) e G-3 (13 minutos).
A Figura 4.88 ilustra os valores médios de concentração do gás, durante o
escoamento.
Figura 4.88 – Concentrações médias de dióxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G-4,
em simulação de escoamento transiente.

4.4.3.1.5 – Geometria G-5

A simulação com dióxido de carbono, na Geometria G-5, à vazão total de saída
de 3,00 m³/s, resultou em um tempo de exaustão de 7 minutos, que é mais longo que
o tempo em G-1, com a mesma vazão (Tabela 4.13). A partir desses resultados,
observa-se que o incremento na exaustão de G-1 diminuiu o tempo de escoamento
mais do que a adição de quatro exaustores, em G-5. No entanto, o tempo de 7 minutos
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foi o menor obtido entre as geometrias (excetuando G-1), para o gás carbônico, em
que cada exaustor opera à vazão de 0,60 m³/s.
Tabela 4.13 – Tempo necessário, em minutos, para reduzir a concentração de dióxido de carbono ao
seu nível de segurança, nos casos em regime transiente, com malha M-2, em diferentes geometrias e
vazões de saída.

Geometria

Tempo de exaustão (min)

G-1

16

9

6

G-2

17

10

-

G-3

13

9

-

G-4

15

10

-

G-5

15

-

7

Vazão total de saída (m³/s)

0,60

1,80

3,00

Para o caso de vazão dividida, em G-5, o tempo de escoamento obtido foi de
15 minutos. O maior número de exaustores não teve efeitos significativos, sem o
aumento da vazão, pois houve redução de apenas 1 minuto do tempo de escoamento,
em relação à Geometria G-1, com vazão de 0,60 m³/s. A Figura A.29 mostra os valores
médios de fração mássica de dióxido de carbono, nos casos em G-5.
4.4.3.2 – Concentrações de dióxido de carbono ao longo do tempo

Nas simulações em regime transiente, a concentração mássica inicial do
dióxido de carbono é de 23%, no volume de controle. Considerando os casos com
vazão total de saída de 0,60 m³/s, a Figura 4.89 mostra frações mássicas deste gás,
em cortes paralelos ao plano XZ.
Analogamente aos casos com metano, nesta situação de menores velocidades,
não há discrepâncias entre as geometrias, em relação à distribuição de concentrações
de dióxido de carbono. O escoamento da Geometria G-3 foi um pouco mais eficiente
que as outras configurações, apresentando menores valores de fração mássica. Nos
cortes de G-1 e G-2, no tempo de 5 minutos, notam-se as regiões de fração mássica
superior a 0,050, que são menores em G-4 e em G-5, e quase inexistente no corte de
G-3, da Figura 4.89. Nos cortes da Figura 4.90, visualiza-se o melhor desempenho de
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G-3, com a redução mais rápida das concentrações do gás, comparada às outras
geometrias.
Figura 4.89 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Os cortes de G-1 e de G-2 novamente apresentam as frações mássicas mais
altas, e os valores de concentração obtidos em G-4 foram similares (embora um pouco
superiores) aos de G-5.
Nos casos com vazão total de 1,80 m³/s, ilustrados na Figura 4.91, as menores
concentrações foram obtidas nos cortes da Geometria G-1, principalmente no tempo
de 3 minutos. De acordo com a Figura 4.92, G-3 parece ter um desempenho de
exaustão inicial melhor que o de G-1, mas esta última geometria passa a apresentar
os menores valores de fração mássica após os dois primeiros minutos. Percebe-se
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que G-2 teve os piores resultados, devido à tendência do dióxido de carbono de escoar
para baixo, longe dos exaustores desta geometria.
Figura 4.90 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Os resultados com vazão de saída de 3,00 m³/s também mostram uma maior
eficiência de G-1, para a remoção de dióxido de carbono do volume de controle. A
maior velocidade em um único exaustor causou a diminuição mais rápida das
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concentrações do gás, de acordo com a Figura A.30. Enquanto G-1 apresenta frações
mássicas de até 0,036, na marca dos 3 minutos, a Geometria G-5 ainda possui regiões
de concentração de 0,060. A Figura A.31 mostra essas diferenças em seus cortes
paralelos ao plano XY, nos quais é possível visualizar a influência da movimentação
de ar do laboratório, sobre o escoamento de gás. Em G-1, as maiores concentrações
localizam-se no centro do plano, onde forma-se o vórtice ilustrado na Figura 4.25. Em
G-5, a distribuição das concentrações é mais caótica, e não representa claramente as
linhas da Figura A.3.
Figura 4.91 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de saída de
1,80 m³/s, em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Para os escoamentos transientes de dióxido de carbono, os resultados indicam
que as maiores velocidades de exaustão tiveram mais efeito sobre a ventilação,
quando comparadas à adição de exaustores. Como visto na Tabela 4.13, os novos
exaustores reduziram o tempo de escoamento nos casos com vazão de 0,60 m³/s.
Para as outras duas vazões, além da diminuição dos tempos não ser significativa, o
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tempo de G-5 ainda foi 1 minuto mais longo que o de G-1, com vazão total de 3,00
m³/s.
Figura 4.92 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de saída de
1,80 m³/s, em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

4.4.4 – Redução da concentração de monóxido de carbono em regime transiente
4.4.4.1 – Tempos de escoamento do monóxido de carbono
4.4.4.1.1 – Geometria G-1

Comparado ao metano e ao dióxido de carbono, os tempos de escoamento do
monóxido de carbono são consideravelmente mais longos, de acordo com os
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resultados das simulações. Na Geometria G-1, com vazão de exaustão de 0,60 m³/s,
são necessários 28 minutos para que o gás atinja a fração mássica de segurança, de
0,0002, em todos os pontos de monitoramento. Para a vazão de 1,80 m³/s, o tempo
de escoamento em G-1 passa a ser de 18 minutos, representando uma diminuição de
36%, em relação à vazão de 0,60 m³/s. Para a vazão de 3,00 m³/s, o tempo necessário
cai para 12 minutos, 57% menor em relação à vazão de 0,60 m³/s, e 34% menor em
relação à vazão de 1,80 m³/s. A Figura 4.93 mostra a evolução da concentração média
de monóxido de carbono, para diferentes vazões em G-1.
Figura 4.93 – Concentrações médias de monóxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G1, em simulação de escoamento transiente.

4.4.4.1.2 – Geometria G-2

A configuração da Geometria G-2 contribuiu para a remoção de monóxido de
carbono do ambiente, pois a simulação resultou em um tempo de escoamento de 12
minutos, com a vazão total de 1,80 m³/s. Para a mesma vazão em G-1, o tempo obtido
foi de 18 minutos, 50% mais longo que o tempo da Geometria G-2. Neste caso, a
adição de exaustores foi mais efetiva que o aumento da vazão em um só exaustor, na
remoção de gás do volume de controle.
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Na simulação do caso de vazão dividida, para exaustão do monóxido de
carbono em G-2, o resultado foi um tempo de 25 minutos, sendo este mais que o
dobro do necessário no caso anterior (12 minutos), e apenas 3 minutos menor que em
G-1, com vazão de 0,60 m³/s. Dessa forma, observa-se que um maior número de
exaustores tem efeitos significativos sobre o escoamento deste gás, contanto que
suas vazões de operação sejam altas o suficiente. A diferença entre os tempos
resultantes do monóxido de carbono, em G-2, está ilustrada na Figura 4.94.
Figura 4.94 – Concentrações médias de monóxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G2, em simulação de escoamento transiente.

4.4.4.1.3 – Geometria G-3

Na simulação da Geometria G-3, a concentração de monóxido de carbono leva
13 minutos para atingir o nível de segurança, com vazão total de 1,80 m³/s. Apesar do
gás em questão ser levemente mais denso que o ar, e tender a se concentrar em
níveis mais baixos, o tempo obtido em G-3 foi maior que o de G-2. Como discutido
anteriormente (e observado na Figura 4.22), a posição da porta de entrada contribui
para a movimentação de ar em regiões mais altas, no local. Dessa forma, o
posicionamento dos exaustores em G-2 (mais ao alto) pode ter favorecido mais a
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ventilação do que em G-3 (mais abaixo), por causa do comportamento das correntes
de ar pré-existentes.
Considerando a vazão dividida entre os exaustores, totalizando 0,60 m³/s,
foram necessários 25 minutos para reduzir a concentração de monóxido de carbono
a níveis seguros, de acordo com a simulação em G-3. Apesar da adição de
exaustores, as menores velocidades de exaustão continuam a alongar o tempo
necessário para a remoção suficiente do gás, nas simulações.
A diferença entre os tempos de escoamento é observável na Figura 4.95, em
que o caso com vazão dividida exige quase o dobro do tempo do caso de maior vazão.
Figura 4.95 – Concentrações médias de monóxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G3, em simulação de escoamento transiente.

4.4.4.1.4 – Geometria G-4

Na Geometria G-4, a concentração do monóxido de carbono levou 13 minutos
para alcançar a fração mássica de 0,0002, de acordo com a simulação. Este tempo é
levemente maior que o obtido em G-2 (12 minutos) e igual ao de G-3, sendo todos
relativos à vazão total de 1,80 m³/s. Por outro lado, para a vazão total de 0,60 m³/s, o
tempo obtido na simulação de G-4 foi de 24 minutos, envolvendo monóxido de
carbono. A diferença dos tempos entre os casos em G-4 é observável na Figura 4.96,
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em que o tempo do caso com vazão total de 0,60 m³/s foi duas vezes mais longo que
o do caso com vazão de 1,80³/s.
Figura 4.96 – Concentrações médias de monóxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G4, em simulação de escoamento transiente.

4.4.4.1.5 – Geometria G-5

Na Geometria G-5, para a vazão total de saída de 3,00 m³/s, a simulação com
monóxido de carbono apresentou o tempo de 8 minutos, para atingir a concentração
de segurança do gás. É o menor tempo entre as geometrias e certamente o mais
desejável, por se tratar de um gás tóxico. Em G-1, com a mesma vazão de 3,00 m³/s,
o tempo de escoamento obtido foi de 12 minutos, 50% maior que o tempo de G-5.
Neste caso, o número de saídas de ar teve influência relevante nos resultados.
Para a vazão dividida entre os exaustores, o tempo obtido foi de 25 minutos,
igualmente às Geometrias G-2 e G-3, e um pouco maior que em G-4 (Tabela 4.14).
Observa-se que o posicionamento dos exaustores é praticamente irrelevante para o
tempo de escoamento do monóxido de carbono, quando as vazões de exaustão são
mais baixas. Por causa da toxicidade deste gás, é necessária a remoção de maior
quantidade de mistura gasosa do local, para que seja atingida a fração mássica de
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0,0002. A diferença entre os tempos de escoamento do monóxido de carbono, em G5, é observável na Figura A.32, em que o tempo do caso de menor vazão é mais que
o triplo do caso de maior vazão de exaustão.
Tabela 4.14 – Tempo necessário, em minutos, para reduzir a concentração de monóxido de carbono
ao seu nível de segurança, nos casos em regime transiente, com malha M-2, em diferentes geometrias
e vazões de saída.

Geometria

Tempo de exaustão (min)

G-1

28

18

12

G-2

25

12

-

G-3

25

13

-

G-4

24

13

-

G-5

25

-

8

Vazão total de saída (m³/s)

0,60

1,80

3,00

4.4.4.2 – Concentrações de monóxido de carbono ao longo do tempo
Considerando os casos com monóxido de carbono e vazão total de saída de
0,60 m³/s, os cortes da Figura 4.97 mostram resultados muito similares entre as
geometrias, nos 5 primeiros minutos de escoamento. Assim como para os outros dois
gases, as baixas velocidades destes casos não geram diferenças notáveis na
distribuição de concentrações.
Na Figura 4.98, no tempo de 1 minuto, as geometrias apresentaram uma zona
de maior concentração de gás, próxima à entrada. O ar escoa ao longo das paredes,
como mostrado anteriormente, e vai desacelerando. Em regiões de menores
velocidades, os valores de fração mássica de gás levam mais tempo para diminuírem.
No tempo de 5 minutos, a Geometria G-2 apresenta as menores concentrações,
seguida de G-4 e G-5, e estas últimas com desempenhos similares.
As diferenças entre as geometrias são mais notáveis nos casos com vazão total
de 1,80 m³/s. A Figura 4.99 mostra o pior desempenho da Geometria G-1, na remoção
do monóxido de carbono do ambiente, já que apresenta as maiores concentrações do
gás nos 3 primeiros minutos de escoamento. Os cortes de G-3 e de G-4 mostraram
resultados semelhantes entre si, mas as concentrações em G-2 foram ainda menores.
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Na Figura 4.100, observam-se os maiores valores de fração mássica na região central
de G-1, condizendo com o vórtice que se forma nesta geometria. Nas outras
configurações, a remoção do gás foi mais rápida, com os cortes de G-2 e de G-4
apresentando as menores concentrações, no tempo de 3 minutos.
O efeito da adição de exaustores é bem ilustrado nos casos com vazão total de
3,00 m³/s, de acordo com a Figura A.33. Nela, os cortes da Geometria G-1 mostram
concentrações de monóxido de carbono mais altas que os de G-5. Apesar do exaustor
de G-1 operar a uma vazão mais alta, a remoção de gás é mais lenta que em G-5,
com seus 5 exaustores, cada um operando a 0,60 m³/s.
Figura 4.97 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.
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Figura 4.98 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, em todas as geometrias, com vazão total de saída de 0,60 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Na Figura A.34, novamente observa-se o efeito do vórtice sobre o escoamento,
na Geometria G-1, alongando o tempo de residência do gás, no volume de controle.
Em 3 minutos de escoamento, o corte de G-1 possui frações mássicas superiores a
0,03, enquanto a maior parte do corte de G-5 mostra concentrações inferiores a 0,02.
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Figura 4.99 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de saída de
1,80 m³/s, em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Figura 4.100 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1, G-2, G-3 e G-4, com vazão total de
saída de 1,80 m³/s, em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.
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4.4.5 - Considerações gerais sobre os casos em regime transiente

Com base nos resultados dos casos em regime transiente, observa-se que o
aumento da vazão de saída, em G-1, diminuiu consideravelmente o tempo de
escoamento para os três gases considerados, em relação à vazão original. Quando
esta vazão foi dividida igualmente entre os exaustores das outras geometrias, foi
possível analisar exclusivamente os efeitos da adição de saídas de ar, sem alterar a
vazão total. Nestes casos, também houve diminuição do tempo de escoamento
necessário para atingir as concentrações de segurança de cada gás. A partir dos
tempos de escoamento obtidos, observou-se que o efeito de maiores velocidades de
exaustão foi consideravelmente maior do que apenas a adição de exaustores, sem
aumento de vazão. Entretanto, combinando o maior número de exaustores com uma
maior vazão total, foram obtidos valores de tempo ainda menores, na maior parte
destes casos.
Analisando os resultados de cada um dos gases, notou-se que o efeito de
novos exaustores foi mais significativo para o metano e para o monóxido de carbono.
Nos casos de maior vazão total (1,80 m³/s e 3,00 m³/s), a Tabela 4.12 mostra que,
comparadas a G-1, as outras geometrias tiveram tempos de escoamento de 20 a 30%
menores, para o metano. Para o monóxido de carbono, essa redução é entre 28 e
34%, de acordo com a Tabela 4.14. Por outro lado, a Tabela 4.13 mostra que a
remoção do dióxido de carbono é prejudicada quando um único exaustor, operando a
1,80 m³/s ou 3,00 m³/s, é substituído por vários exaustores, operando a vazões
menores. Portanto, neste caso, é preferível o aumento da vazão de saída, para que
sua concentração de segurança seja atingida mais rapidamente.
Considerando os efeitos das vazões e das geometrias sobre cada um dos
gases, deve ser escolhida a abordagem mais adequada para atender aos casos
propostos. Assim, a adição de exaustores, associada a maiores velocidades de saída,
mostrou-se como o método para otimizar a ventilação do laboratório. Para todos os
casos transientes, as simulações resultaram em números de Reynolds na ordem de
105, da mesma forma que os casos em regime permanente.
De acordo com os tempos de escoamento obtidos e com a evolução das
concentrações dos gases, a Geometria G-4 foi considerada a mais efetiva. O
desempenho desta configuração foi similar ao de G-2, na exaustão do metano e do
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monóxido de carbono, e embora não tenha sido eficiente como G-3, para o dióxido de
carbono, G-4 não teve resultados discrepantes. Ainda que não solucione cada uma
das situações possíveis, a Geometria G-4 consegue atender globalmente aos casos
previstos neste estudo.
Apesar da geometria G-5 ter apresentado os menores tempos de escoamento,
para os três gases, e ter um efeito importante sobre o perfil de velocidade do
laboratório, vale ressaltar que esta geometria foi concebida como uma extrapolação.
A instalação de quatro exaustores seria mais onerosa que nos outros casos, em que
seriam adicionados apenas mais dois, além de exigir várias aberturas em uma só
parede.
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES
Com base nos resultados da modelagem em CFD e das simulações, os
objetivos deste trabalho puderam ser atingidos: o LEMMA foi representado em um
domínio computacional simplificado, que foi modificado em outras quatro geometrias.
Diferentes casos de escoamento foram propostos, modelados e simulados, para os
gases metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Os resultados foram
comparados entre as geometrias propostas, sendo analisadas as tendências de
escoamento nos casos em regime permanente, e os tempos de remoção de
contaminante nos casos transientes. Por meio da análise de diferentes vazões de
saída de ar e posições dos exaustores, concluiu-se que, para atender globalmente
aos cenários de vazamento postulados, a Geometria G-4 é a mais adequada. A adição
de dois exaustores no LEMMA, um acima do outro, na parede oposta à entrada do
laboratório, seria a configuração com maior eficiência da ventilação do local, dentre
as geometrias consideradas.
Para todos os casos simulados, a região de maiores velocidades localizou-se
entre a porta de entrada e o exaustor original de G-1. O ar tende a escoar em direção
a este exaustor, e ao longo das paredes em um grande movimento circular. Apesar
das diferentes geometrias e vazões de exaustão, esse vórtice continuou a existir no
centro dos domínios.
Nas simulações em regime permanente, os casos com maiores vazões de
saída resultaram em menores frações mássicas do gás, que os respectivos casos com
vazão dividida. No entanto, em nenhum destes casos foram atingidas as
concentrações de segurança consideradas, para cada um dos gases. De modo geral,
as concentrações dos gases foram mais afetadas pelas velocidades de saída dos
exaustores, e as tendências do escoamento, pela posição dos exaustores.
Nos casos em regime transiente, o aumento da vazão total de saída (para 1,80
m³/s e 3,00 m³/s) diminuiu o tempo de escoamento para os três gases, em relação à
vazão de 0,60 m³/s. Nos casos de vazão dividida, houve diminuição (embora mais
suave) do tempo de escoamento necessário para atingir as concentrações de
segurança. A maior redução desses tempos ocorreu na associação de um maior
número de exaustores com uma maior vazão total de saída. Comparadas a G-1, as
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outras geometrias resultaram em tempos de escoamento 50% mais curtos, com cada
exaustor operando à vazão de 0,60 m³/s.
O efeito de novos exaustores foi maior para o metano e para o monóxido de
carbono, e a remoção do dióxido de carbono foi prejudicada quando a vazão de um
único exaustor era dividida entre vários. Portanto, para este gás, a melhor abordagem
deve ser o aumento da vazão de saída.
Apesar da Geometria G-5 ter apresentado as menores frações mássicas de
gases (em regime permanente) e os menores tempos de escoamento (em regime
transiente), ela foi desconsiderada, por ser uma extrapolação.
Para trabalhos futuros, recomenda-se a simulação em regime permanente da
Geometria G-4, com vazões de saída ainda maiores, para análise do efeito sobre as
concentrações resultantes dos gases. São recomendadas simulações em regime
transiente, para determinar o tempo transcorrido, desde o instante do rompimento da
tubulação, até que se atinja o estado permanente, em cada caso.
Sugere-se, também, a análise dos efeitos de velocidades e de configurações
de ventilação sobre o dióxido de carbono (e gases similares). Pode-se estudar, por
exemplo, até em que ponto as maiores vazões são mais influentes que novos pontos
de exaustão. Também pode ser feito um estudo de otimização da vazão dos
exaustores, pois apenas três vazões foram consideradas neste trabalho, com base na
soma das vazões em cada saída.
Considerando que o vórtice se manteve em todos os casos simulados, podem
ser feitos estudos com a inclusão de chicanas ao longo das paredes do ambiente.
Porém, deve-se atentar para essa adição de obstáculos, que podem aumentar o
tempo de residência dos gases, no local. A instalação de ventiladores também pode
ser útil na diminuição do movimento circular dos escoamentos, e contribuir para a
remoção de contaminantes gasosos. Neste caso, pode-se determinar posições
otimizadas para esses ventiladores, com o uso de uma metodologia em CFD.
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APÊNDICE A – FIGURAS DE RESULTADOS
Figura A.1 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano: (a) XY, em Z = 1,5m; e (b) XZ, em
Y = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-1, com velocidade
normal de saída de 3 m/s.
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Figura A.2– Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano: (a) XY, em Z = 1,5m; e (b) XZ, em
Y = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-1, com velocidade
normal de saída de 5 m/s.
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Figura A.3 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 2,5m; (b) Z = 1,5m;
e (c) Z = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-5, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.4 – Linhas de corrente em superfícies paralelas ao plano XY, em: (a) Z = 2,5m; (b) Z = 1,5m;
e (c) Z = 0,5m, para escoamento de ar puro em regime permanente, na Geometria G-5, com velocidade
normal de saída de 0,2 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.5 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.6 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-3, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.7 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.8 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.9 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.10 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 1 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.11 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seção paralela
ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 0,2 m/s, em cada
exaustor.

Figura A.12 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 0,2 m/s, em cada exaustor.
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Figura A.13 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 0,333 m/s,
em cada exaustor.

Figura A.14 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 1 m/s, em
cada exaustor.

254

Figura A.15 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.16 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 0,2 m/s, em
cada exaustor.
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Figura A.17 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em seções
paralelas ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade
normal de saída de 0,2 m/s, em cada exaustor.

Figura A.18 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 2,0m, na Geometria G-3, com velocidade normal de saída de 1
m/s, em cada exaustor.
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Figura A.19– Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.20 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, na Geometria G-4, com velocidade normal de saída de 0,333
m/s, em cada exaustor.

257

Figura A.21 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-4, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 0,333 m/s, em cada exaustor.

Figura A.22 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 1
m/s, em cada exaustor.
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Figura A.23 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seções paralelas ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com
velocidade normal de saída de 1 m/s, em cada exaustor.

Figura A.24 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime permanente, em
seção paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, na Geometria G-5, com velocidade normal de saída de 0,2
m/s, em cada exaustor.
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Figura A.25 – Concentração de metano, no escoamento em regime permanente, em seções paralelas
ao plano XZ, na Geometria G-5, para Y igual a: (a) 0.5m; (b) 3m; e (c) 5.5m, com velocidade normal de
saída de 0,2 m/s, em cada exaustor.

Figura A.26 – Concentrações médias de metano, para diferentes vazões de saída em G-5, em
simulação de escoamento transiente.
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Figura A.27 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s, em diferentes
instantes de tempo após o início da exaustão.

Figura A.28 – Concentração de metano, no escoamento em regime transiente, em seção paralela ao
plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s, em diferentes
instantes de tempo após o início da exaustão.
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Figura A.29 – Concentrações médias de dióxido de carbono, para diferentes vazões de saída em G-5,
em simulação de escoamento transiente.

Figura A.30 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.
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Figura A.31 – Concentração de dióxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Figura A.32 – Concentrações médias de monóxido de carbono, para diferentes vazões de saída em
G-5, em simulação de escoamento transiente.

263

Figura A.33 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XZ, em Y = 3,0m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

Figura A.34 – Concentração de monóxido de carbono, no escoamento em regime transiente, em seção
paralela ao plano XY, em Z = 1,5m, nas geometrias G-1 e G-5, com vazão total de saída de 3,00 m³/s,
em diferentes instantes de tempo após o início da exaustão.

264

APÊNDICE B – TABELAS COM TEMPOS DE PROCESSAMENTO
Tabela B.1 – Tempo de execução das simulações, em horas, para diferentes malhas em G-1, com
vazão de saída de 0,60 m³/s, para Número de Courant igual à unidade, e para o teste de convergência
de malha dos casos em regime transiente.

Malha

Tempo (h)
Teste de convergência de malha

N° de Courant = 1

M-1

20

-

M-2

47

175

M-3

96

-

M-4

346

-

Tabela B.2 – Tempo de execução das simulações, em minutos, com malha M-2 e diferentes vazões
de saída, para os casos em regime permanente.

Geometria

G-1

G-2

G-3

G-4

G-5

Tempo (min)

Vazão total de saída
(m³/s)

Ar puro

CH4

CO2

CO

0,60

43

213

180

171

1,80

62

159

137

131

3,00

96

180

136

195

0,60

28

162

159

115

1,80

28

194

254

172

0,60

27

136

95

117

1,80

28

259

164

154

0,60

55

117

144

138

1,80

34

336

188

167

0,60

24

73

267

105

3,00

30

325

503

160

265

Tabela B.3 – Tempo de execução das simulações, em horas, com malha M-2 e diferentes vazões de
saída, para os casos em regime transiente.

Geometria

G-1

G-2

G-3

G-4

G-5

Tempo (h)

Vazão total de
saída (m³/s)

CH4

CO2

CO

0,60

44

44

42

1,80

38

56

52

3,00

39

69

60

0,60

48

57

70

1,80

36

62

39

0,60

50

49

66

1,80

42

69

39

0,60

45

57

57

1,80

35

54

40

0,60

40

47

48

3,00

27

57

40

