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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende mostrar resultados numéricos do aquecimento de 

um fluido confinado em uma cavidade tridimensional devido à convecção natural. Tal 

fenômeno pode ser encontrado na indústria alimentícia no condicionamento dos 

produtos e também em situações de incêndios em espaços confinados e determinados. 

Toma-se uma situação onde a cavidade encontra-se completamente preenchida de 

fluido. A partir deste ponto, as paredes da cavidade são aquecidas a uma temperatura 

superior a do fluido. A convecção natural induzirá um escoamento laminar recirculante 

no fluido que durará até o equilíbrio térmico da cavidade e do fluido. Foram realizadas 

simulações de uma cavidade sendo aquecida por tempo determinado com o código 

ANSYS CFX. Alguns resultados referentes à velocidade e temperatura, bem como a 

curva de aquecimento, para várias temperaturas da parede da cavidade são mostradas. 

Os resultados obtidos mostram-se de acordo com a literatura e podem ser utilizados na 

simulação de um incêndio em um espaço confinado e conhecido.  Pretende-se, com a 

realização deste projeto, obter uma base sólida no tema convecção natural de calor, de 

modo a poder adaptar as simulações e entender o que ocorre em situações reais. Tal 

entendimento é fundamental para projetos aplicáveis futuros, que envolvem não só a 

convecção como também a troca de calor em cavidades conhecidas. O trabalho 

desenvolvido também envolve números adimensionais importantes para o estudo de 

transferência de calor, como números de Nusselt, de Grashof, de Rayleigh e de 

Arquimedes. 

 

 

 

Palavras-chave: Convecção natural. Cavidade tridimensional. Escoamento 

fluído.Simulações ANSYS CFX. 
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ABSTRACT 

The present research aims to expose the heating of a confined fluid in a three-

dimensional cavity numeric result, due to natural convection. It is possible to find such 

phenomenon in the conditioning products in the food industry and also in confined and 

determined fire situations areas.  It is referred a situation where the cavity is completely 

fluid filled. From this point, the cavity walls are heated to a temperature higher than the 

fluid’s one. The natural convection will lead to a recirculating laminar flow in the fluid 

that will endure up until the cavity and the fluid thermal equilibrium. There have been 

realized simulations of a cavity being heated for a determined time with the ANSYS 

CFX code. It is exposed results referring to the velocity and the temperature, as well the 

heating curve, to various cavity wall temperatures. The achieved results show 

accordance with the bibliography and also can be used in a simulation of a fire situation 

in a confined and known area. Due to the realization of this research, it is intended to 

obtain a strong basis in the natural convection heating theme, in order to allow the 

simulations adjusts and comprehend what is succeeded in natural situations. Such 

comprehension is essential to future and further applicable projects, which can enroll 

not only the convection, but also the known cavity heating changing. The workalso 

involvesimportantdimensionlessnumbersfor the study ofheat transfer like Nusselt, 

Grashof, Rayleigh and Arquimedes Number’s. 

 

 

 

Keywords: Natural convection. Three-dimensional Cavity. Fluid flow. Fire Situation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Nos tempos modernos, há cada vez mais a necessidade de agilidade e 

simplificação nos processos industriais. O presente trabalho é motivado pela 

necessidade de simplificar alguns procedimentos da indústria, observando o 

comportamento de um escoamento fluido sob o efeito de convecção natural em uma 

cavidade controlada, ou seja, um espaço confinado onde são conhecidas as suas 

dimensões e características geométricas. Tais simplificações possuem diversas 

aplicações industriais, como pasteurização em caixas de leite, controle da temperatura 

interna de um ambiente, atuação na área de incêndios, entre outras. 

A pasteurização, sendo um bom exemplo de como a convecção natural funciona 

em cavidades fechadas e controladas, é, basicamente, o aquecimento de um determinado 

alimento durante certo tempo, objetivando a eliminação de micro-organismos presentes 

no referido alimento, sendo fechado hermeticamente após tal processo por questões de 

segurança, evitando assim a deterioração de alimentos. A mesma análise de convecção 

utilizada em caixas na pasteurização do leite, na indústria alimentícia, pode ser 

aproveitada em outros setores. A convecção de calor está presente em mais processos 

contemporâneos do que se imagina, e muitas vezes tem a sua importância subestimada.  

Outro exemplo corriqueiro envolvendo convecção natural de calor na sociedade 

atual é a ocorrência de incêndios, a falta de preparo da população para lidar com tal 

situação e a conseqüente destruição de materiais ou até mesmo a perda de vidas. Muitas 

vezes, a instalação de sistemas de combate a incêndios pode resolver o problema, desde 

que realizada corretamente e nos locais certos. Tais mecanismos podem se tornar armas 

potentes de combate a incêndios, funcionando de forma automatizada e trabalhando 

como medida preventiva e protetora não só a vida humana, mas também em relação ao 

material contido no local do incêndio. 

A transferência de calor por convecção natural em um fluido confinado em 

cavidades tridimensionais é um problema que está relacionado com processos de 

esterilização de produtos líquidos em embalagens, coletores solares e a transferência de 
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calor dentro dos tanques de armazenamento térmico. A literatura reporta estudos de 

convecção natural em cavidades 2D e 3D [Fusegi et al. 1991]. 

Este escoamento transiente originado pela transferência de calor tem em sua fase 

inicial a formação de camadas limite de temperatura. Recirculações internas e um 

campo oscilatório térmico também são observados. Depois disso, a zona central é 

estabelecida e uma estratificação térmica é observada.  

 O procedimento simulado neste trabalho inclui o aquecimento de um fluido em 

uma cavidade fechada, podendo ser analisadas as recirculações internas do fluido e o 

seu perfil de velocidade avaliado. Pode-se visualizar as diferentes áreas e suas 

respectivas temperaturas dentro da cavidade, tendo, como motivação final, determinar 

qual perfil o escoamento deve assumir para que tais processos de aquecimento e 

transferência de calor possam ser controlados. Assim, podem ser determinados 

procedimentos e métodos para controlar variações bruscas de temperaturas (como 

estudos de incêndios) no nosso espaço considerado. 

O trabalho terá como base teórica a literatura informada, bem como a utilização 

de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e a aplicação de propriedades físicas 

amplamente abordadas e aceitas em diversas bibliografias. Foram realizadas simulações 

no software ANSYS CFX para se obter uma comparação entre os estudos teóricos e 

prever um comportamento prático da convecção natural de calor em ambientes 

controlados. 

1.2. Objetivos   

O trabalho terá como base teórica a literatura informada, bem como a utilização 

de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e a aplicação de propriedades físicas 

amplamente abordadas e aceitas em diversas bibliografias. Foram realizadas simulações 

no software ANSYS CFX para se obter uma comparação entre os estudos teóricos e 

prever um comportamento prático. 

O trabalho foi realizado de acordo com tais etapas:  

Uma introdução aos conceitos de escoamento e de convecção em cavidades 

tridimensionais. 
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Utilização do software escolhido para a simulação do escoamento sob diferentes 

condições. 

Abordagem, interpretação e comparação entre cada perfil encontrado visando prever o 

resultado prático. 

Estudo da efetividade da convecção em cavidades tridimensionais e a sua aplicação e 

implantação em projetos reais. 

Conclusão da teoria e simulações abordadas, bem como comparações com a parte 

teórica. 

O presente trabalho tem como principais objetivos responder tais questões 

citadas abaixo: 

1.2.1 Objetivo Geral   

Analisar e compreender as características, comportamento e variações de um 

escoamento de fluido em uma cavidade tridimensional pré-determinada, onde ocorre 

convecção de calor. Estudar os campos de velocidade e temperatura, a turbulência e a 

quebra da estabilidade do escoamento, e como tais parâmetros se relacionam com a 

convecção em si. 

A abordagem proposta sobre a convecção de calor tem como objetivo final certo 

controle sobre as características e propriedades de um escoamento onde ocorre tal 

fenômeno. Tal controle consiste em determinar como e de qual forma podemos 

aumentar ou diminuir, por exemplo, a temperatura em algum ponto ou região 

determinada no espaço confinado considerado. 

Com a finalidade de obter tal controle, podem ser utilizados algumas maneiras 

ou objetos. Um bom exemplo de utilidade desse controle obtido seria o de controle a 

alguma variação abrupta de temperatura. Podemos citar o exemplo de um incêndio, 

sendo a nossa maneira de controle um objeto que pudesse restabelecer o campo de 

temperatura usual do espaço confinado (um sprinkler, por exemplo) ou mesmo o de 

sistemas de conforto e salubridade, como sistemas de ar condicionado, por exemplo. 

1.2.2 Objetivos específicos 
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As questões e análises de escoamento passam pela quebra da estabilidade 

dinâmica e a simetria do escoamento durante o tempo de aquecimento. O presente 

trabalho pretende analisar este escoamento de modo a observar estes fenômenos. Os 

resultados serão mostrados na forma de perfis de temperatura, curva de aquecimento e 

visualização dos campos de velocidade e temperatura. O caso referência para este 

trabalho é o de Lin e Akins (1983). 

• Determinar os locais e posições mais críticos e que podem ter maior influência 

na transferência de calor dentro do espaço confinado considerado. 

• Avaliar o comportamento do fluido em uma situação de mudança abrupta de 

temperatura dentro do espaço confinado, com recirculação interna e convecção natural 

consideradas. 

• Desenvolver métodos e técnicas para obtenção de melhor controle sobre um 

fluido em escoamento e em processo de convecção de calor dentro da delimitação 

espacial considerada. 

• Determinar coordenadas da instalação de dissipadores de calor (splinkles, por 

exemplos) e/ou outros elementos de controle de temperatura dentro do espaço 

confinado. 

1.3 Revisão Bibliográfica 

Em relação à convecção natural dentro de cavidades controladas, existem 

estudos (de Moura, 2012) que afirmam que a resolução de modelos matemáticos 

envolvendo tal tipo de transferência de calor são demasiadamente complexas. Devido a 

tal fato, muitas vezes os pesquisadores utilizam ferramentas computacionais para a 

verificação de alguns aspectos da convecção em cavidades controladas. Camadas limite 

térmicas e hidrodinâmica, perfil do fluxo de calor, gráficos da energia cinética das 

partículas envolvidas e formações de padrões simétricos no escoamento são apenas 

alguns dos dados mais facilmente obtidos utilizando tais ferramentas. Conforme o 

estudo citado, o programa utilizado na verificação de tal convecção foi o OpenFOAM, 

especificamente a sua ferramenta solver. 

Alguns softwares podem ser ferramentas poderosas quando se objetiva a 

simulação do comportamento de um campo de temperatura em um ambiente controlado. 
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Além do ANSYS CFX, podemos citar também o FDS (Fire Dynamics Simulator), 

utilizado para realizar simulações de incêndios computacionais. Tais simulações foram 

consideradas confiáveis, pois obtiveram resultados semelhantes a um projeto de estudo 

de incêndios na prática (projeto PRISME), conforme mostrado pelo trabalho de 

Wahlqvist (2013). 

Outro software recomendável quando se pretende determinar um campo de 

temperatura e fluxos de correntes é o ANFIS. Um artigo estudado (Varol, 2008) nos 

mostra que é possível obter valores aceitáveis para tais parâmetros com uma velocidade 

maior se comparado a métodos mais antigos (CFD – código Fortran, por exemplo). A 

utilização de tal ferramenta, portanto, pode levar o pesquisador a economizar tempo e 

custos computacionais. 

No caso de uma simulação de incêndio, existem estudos (Fouad, 2008) que 

mostram condições e geometrias favoráveis para o seu controle e/ou extinção. Neste 

caso, o CFD pode ser utilizado para a visualização dos campos e fluxos de temperatura 

e pressão. Atuando de forma a ajudar no estudo do sistema de extinção de incêndios 

(sprinklers), determinando formatos, pressão do fluido do sistema, fluxos de massa de 

entrada, taxa de ventilação do espaço controlado, além de uma ampla gama de 

parâmetros geométricos e operacionais com a finalidade de aperfeiçoar tal processo. 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.  Conceito e característica de escoamento laminar e transiente  

Um conceito fundamental não só para este projeto, mas como para quase todos 

os trabalhos envolvendo fluidos, é o conhecimento e determinação de como o 

escoamento do fluido de trabalho se comporta, suas características e propriedades. 

No presente trabalho, o escoamento abordado é laminar e transiente. Tais 

características podem ser definidas por: 

Escoamento transiente: são escoamentos onde as propriedades do fluido em um 

determinado ponto se alteram com o tempo. Neste escoamento considerado, as 

propriedades podem variar no mesmo ponto de acordo com o tempo. 

Escoamento laminar: tal tipo de escoamento tem como característica a 

movimentação em lâminas ou camadas, não existindo a mistura macroscópica de 
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camadas de fluido adjacentes. Neste escoamento, o deslocamento transversal do fluido 

pode ser considerado desprezível, sendo predominantes as forças viscosas. Ao analisar o 

perfil de tal escoamento, geralmente vê-se algo como camadas que não se misturam. 

Para determinar se um escoamento é laminar ou turbulento, tomamos como parâmetro o 

número de Reynolds (Re), dado por: 

 

Ou 

 

Sendo Re o número de Reynolds, V é a velocidade do escoamento, x a dimensão 

característica da geometria onde ocorre o escoamento, ρ a massa específica do fluido, µ 

a viscosidade dinâmica do fluido, e ѵ a viscosidade cinemática do fluido. 

O significado fundamental do número de Reynolds é que é possível avaliar um 

escoamento através dele, podendo indicar se o escoamento flui de forma mais viscosa 

ou mais laminar. Apesar de diversos valores diferentes serem encontrados na literatura, 

geralmente escoamento laminares são considerados onde o Reynolds é menor que 2000. 

De forma geral, escoamentos são considerados turbulentos quando Re>2500. 

Seguramente os valores entre os dois apresentados (2000 e 2500) não podem ser 

ignorados, sendo considerado a faixa de escoamento “transitório”. 

2.2.  Convecção de calor 

A convecção é uma maneira de transmissão de calor que ocorre através do 

processo de movimento do fluido envolvendo transporte de matéria. A explicação de tal 

fenômeno é algo simples: certa massa de fluido é aquecida no centro do nosso volume 

de controle, logo suas moléculas começam a se mover mais rapidamente, gerando um 

afastamento entre elas. O volume que tal massa de fluido ocupa é aumentado, fazendo 

com que a sua massa específica diminua, a tendência então é de que esse volume de 

massa, agora menos denso, realize um movimento de ascensão, ocupando o lugar da 
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massa de fluido menos densa e fazendo com que esta massa menos densa realize 

movimentos descendentes e ficando na parte de baixo do nosso volume de controle.  

O procedimento descrito acima se repete inúmeras vezes enquanto o 

aquecimento é mantido, dando origem as chamadas correntes de convecção, que é o que 

mantêm o fluido em circulação. Caso o processo todo seja considerado, pode-se dizer 

que o fluido está sob condições de convecção de calor. 

A transferência de calor por convecção é complicada porque envolve movimento 

do fluido e condução de calor. O movimento aumenta a transferência de calor, 

colocando mais partes quentes e frias do fluido em contato, iniciando altas taxas de 

condução com maior número de pontos no fluido. Por isso, a taxa de transferência de 

calor através de um fluido é bem mais elevada por convecção do que por condução. Na 

realidade, quanto maior a velocidade do fluido, maior a taxa de transferência de calor. 

[Yunus A. Çengel 2012] 

Existem dois tipos de convecção: 

2.2.1 Convecção Natural  

A convecção de calor natural no qual o transporte de calor não é gerado por 

fonte externa, e sim pode diferenças de massa específica no fluido ocorrendo devido a 

gradientes de temperatura, conforme explicado anteriormente. Como o processo se 

repete indefinidamente até que a transferência de calor pare, deve-se definir um tempo 

razoável e analisar os perfis de temperatura e velocidade encontrados dentro da 

cavidade. Este será o tipo de convecção utilizado no aquecimento da cavidade e 

abordado neste projeto de TCC. 

2.2.2 Convecção Forçada 

A convecção de calor forçada é um tipo de transporte de calor no qual a 

movimentação do fluido é gerada por um fator externo, como um escoamento forçado 

no fluido. Entretanto, em qualquer que seja a situação de convecção forçada, na maioria 

das situações haverá uma parcela de convecção natural, pois o sistema considerado 

estará sob a atuação da força gravitacional G, ou seja, os fluidos estão sujeitos a 

circulação natural. Tal movimentação implica que os fluidos com menor massa 
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específica tendem a subir enquanto que os fluidos com maior massa específica tendem a 

descer (a exceção é um sistema em queda livre, que não será abordado neste TCC). 

2.3 Formulação Matemática 

As equações da continuidade, quantidade de movimento e energia são escritas 

para escoamentos laminares transientes na seguinte forma (Bejan, 2004): 

(1) 

(2) 

(3) 

Nestas equações u, T e p são os campos de velocidade, temperatura e pressão, ѵ 

e α são a viscosidade cinemática e a difusividade térmica respectivamente, e f é o termo 

fonte. Devido à convecção natural, o escoamento estudado no presente trabalho é 

dilatável. Logo é necessária uma equação de estado para a massa específica para 

contabilizar efeitos de flutuabilidade, dada por (Bejan, A. 2004): 

(4) 

Onde ρf e Тf são a massa específica e temperatura de referência. Estes efeitos de 

flutuabilidade podem ser contabilizados no termo fonte da equação 2. Assim, o lado 

direito da equação pode ser reescrito, resultando em: 

(5) 
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Onde P é a pressão modificada, dada por P = p – ρfgx  A determinação e 

desenvolvimento destas equações são dados utilizando o método dos volumes finitos, 

cuja formulação pode ser vista  na publicação de Maliska (2 ed.,2003). 

 

 

2.3.1 Software utilizado nas simulações 

O programa a ser utilizado nas simulações computacionais é o ANSYS CFX, 

que se trata de um software de alto desempenho, que tem como foco a solução de 

problemas envolvendo dinâmica de fluidos (CFD – Computacional Fluid Dynamics). 

Entretanto, o ANSYS CFX é mais do que apenas uma plataforma CFD, a integração 

com a sua plataforma Workbench fornece ferramentas conexões com os principais 

sistemas CAD, utilizados na criação e modificação de geometrias. O ANSYS CFX 

ainda possui diversas ferramentas, tal como a criação e refino de malhas para diversas 

modelagens, como numéricas e geométricas, por exemplo. Tais fatores tornam o 

software escolhido uma poderosa ferramenta na modelagem e simulação computacional 

para alunos de diversas áreas da engenharia. 

Em relação a problemas envolvendo escoamento de fluidos, o ANSYS CFX 

permite prever, com margem de segurança razoável, o impacto dos fluxos de fluido em 

todo o projeto e fabricação, bem como durante a utilização do produto simulado. A 

capacidade de análise de escoamento de fluidos do software pode ser usada para 

projetar e aperfeiçoar novos equipamentos e para solucionar problemas de instalações já 

existentes. O software ainda oferece uma boa versatilidade, sendo possível trabalhar e 

analisar fenômenos simples ou multi-fase, isotérmico ou não, compressível ou 

incompressível, sendo fornecidas informações valiosas sobre o desempenho do produto 

desenvolvido. 

As soluções de CFD podem ser encontradas na plataforma ANSYS Workbench, 

um ambiente que proporciona alta produtividade e fluxos de trabalho de fácil utilização. 

Workbench integra todas as suas necessidades de fluxo de trabalho (pré-processamento, 

simulação e pós-processamento), bem como a funcionalidade multifísica (interação 

fluido-estrutura, o acoplamento fluido-eletrônico), conforme descrito pelo próprio 

fabricante do software. 
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3. CONDIÇÕES INICIAIS E CONTROLE DO PROJETO 

3.1 Simulação para estudo da convecção natural em cubo simples 

Para a visualização de convecção de calor em um espaço confinado, foram 

realizadas simulações no ANSYS CFX de um espaço confinado, um cubo, no caso, com 

a finalidade de se observar não somente o fenômeno da convecção, mas também 

campos de velocidade e temperatura, bem como o comportamento de tais variáveis de 

acordo com o tempo. 

O domínio para o presente trabalho e sua respectiva malha de cálculo é dado 

pela figura 1: 

 

Figura 1. Domínio com a malha de cálculo 

Como condição inicial, o fluido preenche toda a cavidade e está em repouso. Sua 

temperatura é igual a 20ºC. Como condição de contorno do problema, as paredes da 

cavidade estão a temperaturas iguais a 25ºC, 30ºC e 35ºC. O tempo total de simulação é 

de 160 segundos. A malha possui 226924 nós e 216748 elementos hexaédricos. 

3.2 Simulação para estudo da convecção natural em cavidade próxima a 

uma construção real 

Para aproximarmos o trabalho à realidade e estudarmos uma convecção natural 

em uma cavidade mais próxima a construções reais, utilizados um cubo modificado, 

gerado pelo seguinte Sketch: 
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Figura 2. Desenho 2D da cavidade alvo do estudo 

Onde podemos ver uma representação mais próxima a um edifício de 3 andares 

com um fosso para elevador. 

Considerando o desenho em 2 dimensões acima, foi possível gerar o seguinte 

esboço da cavidade pretendida através do ANSYS: 

 

Figura 3. Vista frontal da geometria, gerada através do ANSYS 
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Figura 4. Vista da geometria gerada pelo ANSYS 

Através do sólido contruído conforme acima, foi determinada uma malha 

conforme abaixo: 

 

Figura 5. Domínio da malha de cálculo da geometria com divisões de andares 

Para condições iniciais de projeto, foi determinado que o fluido está em repouso 

e preenche toda a cavidade. As divisórias entre os andares possuem espessura de 0,5% a 

altura da geometria, tem igual comprimento e possuem 60% da largura da geometria. A 

temperatura inicial foi definida como 20ºC. As temperaturas de contorno foram 

definidas como 25ºC, 30ºC e 35ºC, a partir da face inferior da geometria. O tempo de 

simulação foi definido em 120 segundos. 
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A malha foi gerada através do método “hexaedros dominantes” do ANSYS, 

sendo obtidos 3547496 nós e 973131 elementos. Além do campo de temperatura, será 

analisado o gradiente de temperatura de cada simulação. 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

4.1 Cubo Simples 

 

Figura 6. Contorno de Temperatura após 160 segundos para T=25ºC 

           Podemos observar na figura 2 que o campo de temperatura ainda pode ser 

considerado laminar, com uma boa separação de cada faixa de temperatura, indicando 

que o escoamento ainda não se tornou completamente turbulento. 

 

           Figura 7. Contorno de Temperatura após 160 segundos para T=30ºC 
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A figura 3 nos mostra um escoamento já mais próximo ao turbulento, entretanto, 

ainda há faixas de temperaturas bem determinadas, o que nos indica que existe uma 

parcela considerável do escoamento que ainda tem comportamento laminar. 

 

                   Figura 8. Contorno de Temperatura após 160 segundos para T=35ºC 

 

Analisando a figura 4, já vemos um escoamento muito mais turbulento, onde as 

faixas de temperaturas se misturam mais abruptamente, rompendo uma certa linearidade 

dos campos observada nas figuras 2 e 3, podendo levar a uma interpretação de que já 

não existem mais características laminares no escoamento. 

Observa-se das imagens nas figuras 2, 3 e 4 que os três perfis de temperatura 

tiveram maior valor na parte de cima do volume de controle utilizado, ou seja, conforme 

seguimos o sentido positivo do eixo Y, a temperatura tende a ser maior no fluido. Pode-

se reparar também, conforme teoria de convecção natural, que as partes do fluido onde a 

temperatura é maior começam a invadir a parte mais fria. Nota-se também que 

conforme o aumento de temperatura, mais rápida e intensa é a mistura das duas partes. 

Percebe-se que tais variações são mais drásticas conforme a temperatura de teste é 

aumentada. Observa-se também que com a elevação da temperatura, tem-se um perfil 

mais assimétrico de variação. Esta informação permite supor que o perfil de velocidade 

do fluido tende a assumir um comportamento mais turbulento de acordo com tal 

aumento, indo de encontro com a parte teórica abordada. 
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Os gráficos das figuras 5 e 6 mostram a variação do perfil de temperatura, que é 

maior no teste com 35ºC do que nas demais, assim como sua mudança de temperatura é 

mais rápida. Esta variação é conseqüência da assimetria do campo de temperatura, 

observada nas imagens acima. Nota-se também que as curvas de aquecimento, apesar de 

não apresentarem comportamento linear, tendem a ter o mesmo perfil para todas as 

temperaturas de testes utilizadas, sendo apenas mais acentuadas conforme a diferença da 

temperatura interna e externa aumenta. Nota-se uma tendência de aproximação para o 

equilíbrio térmico com a redução da temperatura da parede da cavidade. Esta 

aproximação é observada nas curvas do perfil de temperatura, onde a temperatura mais 

baixa tem o perfil de temperatura mais simétrico e a convecção ocorre de forma menos 

drástica. Pode-se supor que o aumento no tempo da simulação pode levar o escoamento 

a atingir o equilíbrio térmico. 

 

Figura 9. Curva de aquecimento no centro da cavidade 

 Observa-se, na figura 5, que a temperatura do centro da cavidade sobe mais 

rápido quanto maior for a temperatura de contorno, o que já era esperado, afinal, 

instintivamente tendemos a considerar que a troca de temperatura ocorre com maior 

intensidade e velocidade no centro do cubo conforme a relação temperatura 

externa/interna aumenta. Nota-se também uma tendência ao equilíbrio térmico, 

possivelmente obtido caso o tempo de simulação seja aumentado. 
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         Figura 10. Perfis de velocidade no centro da cavidade 

 Como era esperado, observa-se uma tendência maior a um escoamento 

turbulento conforme o aumento da temperatura de contorno. Pode-se observar uma 

maior variação de temperatura no perfil onde se utilizou a temperatura de contorno de 

35ºC, enquanto que os outros perfis têm menor variação e uma maior tendência a um 

escoamento laminar. Uma simulação com uma maior variação de tempo poderia ajudar 

no sentido de entender qual perfil o escoamento assumiria depois que sua temperatura 

atingisse o equilíbrio térmico. 

4.2 Modelo mais complexo com três andares 

 

Figura 11. Contorno de temperatura após 120 segundos para T = 25ºC 
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Pode-se notar na figura 11 um início de aquecimento do andar térreo, entretanto, ainda é 

algo sutil. Nota-se também o começo do aquecimento do fosso, com a temperatura 

sendo aumentada neste local e sendo levada aos demais andares. 

 

Figura 12. Gradiente de temperatura para T=25ºC 

Através da análise da imagem de gradiente de temperatura na figura 12, percebe-

se uma tendência de aquecimento maior no andar térreo, passando através da divisória 

de andares para o primeiro andar. Um aumento maior de temperatura também éesperado 

na parede do fosso. 

 

Figura 13. Contorno de temperatura após 120 segundos para T=30ºC 
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Pode-se observar uma grande variação de temperatura no andar térreo, bem 

como um aumento na temperatura no fosso e tal aumento sendo propagado para o 

primeiro andar. Nesta imagem o andar térreo já se encontra bem aquecido, estando com 

a temperatura aumentada quase até a divisória para o primeiro andar. 

 

Figura 14. Gradiente de temperatura para T=30ºC 

Com a análise da imagem de gradiente de temperatura para T=30ºC, pode-se 

visualizar que a temperatura está variando rapidamente por quase toda a geometria, 

exceto no final do segundo andar. Pode-se observar uma rápida e intensa recirculação de 

temperatura no andar térreo, o que indica que a temperatura irá subir rapidamente neste 

local, passando para o primeiro andar. 

 

Figura 15. Contorno de temperatura após 120 segundos para T=35ºC 
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É perceptível na figura 15 que o andar térreo já se encontra todo com a 

temperatura aumentada, ainda que tal aumento ainda aparente certo comportamento 

linear, já é possível perceber uma tendência turbulenta na distribuição de temperaturas. 

Podemos notar que o fosso já está com a temperatura maior também, chegando a 

aumentos significativos nos outros andares. 

 

Figura 16. Gradiente de temperatura para T=35ºC 

Na figura 16, é possível obter a confirmação da tendência obtida na figura 14, de 

gradientes de temperatura para T=30ºC.  Entretanto, observa-se que embora a imagem 

seja bastante semelhante, tal fato ocorre com a magnitude dos valores maior, o que 

indica um aumento de temperatura no andar térreo, bem como a recirculação do fluido, 

gerando um aumento ainda maior e mais rápido. 

4.3 Adimensionais Considerados 

Alguns números adimensionais são importantes quando considerados problemas 

envolvendo convecção, escoamento e demais parâmetros envolvendo fluidos. De tal 

forma, é importante levar em conta as seguintes informações: 

Número de Prandtl : como o fluido adotado no interior da malha foi o ar, tem-se, 

nas temperaturas de trabalho deste projeto, que Pr = 0,71. 
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Condutividade térmica do fluido – utilizado como a letra k , obtido no Solution 

Report do ANSYS no pós-simulação. Usualmente utiliza W/m.K como unidade 

Coeficiente de transferência térmica ou coeficiente de transferência de calor – 

dado pela letra h, é dependente das propriedades do fluido, do tipo de escoamento e da 

geometria da superfície. Os diferentes valores de h utilizados neste trabalho foram 

obtidos através da média dos valores fornecidos em cada simulação pelo ANSYS CFX, 

aba Solution, valores exportados do item Solution Report. Sua unidade é W/m².K. 

Comprimento característico – utilizado como a letra L. Geralmente é utilizado 

pelo comprimento da superfície estudado. Algumas literaturas utilizam o valor como 

sendo a razão volume da geometria/área da superfície. Neste trabalho, o L será 

considerado como 0,1 m. 

Coeficiente de dilatação térmica – utilizado como a letra grega β, é o aumento do 

volume de um corpo relacionado ao seu aumento de temperatura. Não possui um valor 

tão elevado nos líquidos quanto nos sólidos. Seus valores foram obtidos através do 

Solution Report de cada simulação. É dado em 1/K. 

Viscosidade cinemática – adota-se a letra grega ν para representa-la. Trata-se da 

propriedade física que retrata a resistência do fluido ao escoamento, relacionada com a 

temperatura a qual este fluido está submetido. Para a determinação e utilização da 

viscosidade cinemática neste trabalho, foram utilizados os dados de viscosidade 

dinâmica (representada por µ e tendo unidade Pa.s) e massa específica, ambos obtidos 

no Solution Report de cada simulação. Com tais valores, foi possível obter a 

viscosidade cinemática para cada simulação, pois seu valor representa a razão entre a 

viscosidade dinâmica e a sua massa específica. Tem como unidade m²/s. 

Densidades – dada pela letra    e suas variáveis de acordo com o material 

estudado. Foram obtidos através de dados do ANSYS por relatórios obtidos no item 

Solution. Geralmente tem sua unidade definidas em kg/m³. 

Quando há uma diferença de densidades causada por transmissão de calor, a 

relação abaixo é válida: 
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De tal maneira foi possível determinar um valor de ρ0 ou ρl para utilização nos 

cálculos. 

Neste projeto, além dos parâmetros já expostos, serão levados em conta os 

seguintes adimensionais: 

4.3.1 Número de Nusselt 

O número de Nusselt representa o gradiente de temperatura adimensional na 

superfície e fornece uma medida do coeficiente de transmissão de calor por 

convecção(Loureiro, Eduardo).  Sua formulação matemática pode ser considerada a 

seguinte: 

     

Onde Nu = número de Nusselt, h = coeficiente de tranferência de calor, L = 

comprimento característico e k = coeficiente de condutividade térmica do fluido. 

Trata-se de uma relação entre os coeficientes de transferências de calor por 

convecção e por condução, por tal razão, quanto mais elevado o seu valor, maior a 

transferência de calor se dá por convecção. Da mesma maneira, quando o número de 

Nusselt for 0, não há transferência de calor por convecção, sendo apenas realizada por 

condução. 

4.3.2 Número de Grashof 

O número de Grashof  

O conceito do número de grashof se relaciona diretamente com o conceito de 

convecção natural. Pode ser interpretado como uma razão entre o empuxo do fluido 

aquecido que tem movimento ascendente pela fricção interna, que causa o retardo do 

movimento descendente. Se forem considerados fluidos muito aderentes e/ou viscosos, 

o movimento do fluido fica extremamente restringido, exatamente como ocorre com a 

convecção natural. Caso a viscosidade seja considerada infinita, temos um fluido 

estático, que terá toda a transferência de calor realizada por condução térmica.  
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Pode ser diretamente relacionado com o número de Reynolds através da razão 

entre o número de Grashof dividido pelo número de Reynolds ao quadrado. Caso tal 

razão seja muito maior que 1, a convecção forçada pode ser despreza. Por outro lado, se 

a razão apresentada for muito menor que 1, a condução natural pode ser considerada 

nula. 

 O número de Grashof é representado pela fórmula: 

 

Onde g= aceleração da gravidade; β = coeficiente de dilatação térmica;   e   são , 

respectivamente, a temperatura do fluido e a temperatura de referência; L = 

comprimento característico ; υ=  viscosidade cinemática. 

4.3.3 Número de Rayleigh 

Quando se trata de convecção natural, é bastante lógico considerá-la dependente 

da geometria estudada, principalmente da geometria da parte de maior temperatura do 

fluido. Diversas correlações são realizadas de forma a determinar o coeficiente de 

transferência térmica.  

O número de Rayleigh está associado aos fluidos conduzidos por 

empuxo(convecção natural). Definindo-se um valor crítico, o número de Rayleigh 

define se a transferência de calor é realizada primariamente por condução (Ra<valor 

crítico) ou primariamente por convecção(Ra>valor crítico). 

Uma dessas correlações é o número de Rayleigh, representado por uma relação 

entre o número de Prandtl(adimensional que relaciona as difusividades de momento e 

térmica de um fluido) e o número de Grashof, é dado pela seguinte fórmula: 

 

Ou então, ampliando-se os adimensionais estudados: 
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Onde α = difusividade térmica, e  as demais variáveis são as mesmas já 

explicadas anteriormente. 

4.3.4 Número de Arquimedes 

Trata-se de um adimensional utilizado para determinar o movimento do fluido 

considerando-se as diferenças de densidade presentes. Pode-se considerar que, quando 

Ar>>1, há uma transferência de calor por convecção natural predominante no fluido. 

Assim como, quando Ar é muito menor que 1, a convecção forçada é a predominante na 

transferência de calor do fluido. 

É um número adimensional que relaciona forças gravitacionais e forças viscosas, 

sendo dado pela fórmula: 

 

Onde ρl = densidade do fluido; ρ é a densidade do corpo presente no fluido; µ = 

viscosidade dinâmica do fluido; as demais variáveis representam as mesmas já 

apresentadas neste trabalho. 

Devido a manipulações matemáticas, pode ser relacionado a outros 

admensionais, sendo representado na seguinte forma: 

 

Onde Re é o número de Reynolds e Ri o número de Richardson (adimensional 

que relaciona a energia potencial e a energia cinética de um fluido). 

4.3.5 Cálculo dos valores adimensionais 

Através dos expostos acima, de valores obtidos do Item Solution Report no 

módulo Post Simulation do ANSYS e de manipulações matemáticas, pode-se obter a 

seguinte tabela: 
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Tabela 1. Parâmetros utilizados e cálculo dos números adimensionais 

considerados na geometria com divisão de andares. 

 

Tabela 2. Parâmetros utilizados e cálculo dos números adimensionais 

considerados na geometria com divisão de andares. 



37 
 

5. CONCLUSÃO 

 Resultados da simulação numérica da convecção natural em uma 

cavidade tridimensional foram mostrados. Imagens do campo de temperatura e gráficos 

da curva de aquecimento e do perfil de temperatura foram mostrados. Após a análise da 

distribuição de temperaturas ao longo do volume de controle estudado, pode-se concluir 

que o calor se espalha rapidamente através de uma cavidade do térreo para um fosso, 

propagando-se depois para os demais andares. Nota-se que tais variações são mais 

drásticas conforme a temperatura de teste é aumentada. Os gráficos mostram que as 

temperaturas de parede mais altas possuem perfis mais assimétricos, e mais distantes da 

condição de equilíbrio térmico. 

Conclui-se que os resultados obtidos foram satisfatórios, pois forneceram 

informações sobre o fenômeno térmico da convecção natural com grau de confiança 

adequado. Como proposta de trabalho atual, foram realizadas simulações em geometrias 

mais próximos a prédios e construções da cidade de Brasília. Tais simulações 

forneceram boas expectativas quando a instalações de sistemas de troca de calor 

(sprinklers de combate a incêndio, ar condicionado, ventilação natural, máquinas 

refrigeradoras, entre outros). 

Com as considerações realizadas e os resultados obtidos, pode-se realizar um 

projeto mais aprofundado e específico. São alternativas consideráveis sistemas de 

combate a incêndios e ar condicionados, que são projetos mais complexos e que podem 

ser estudados numa futura pesquisa, além de serem de extrema utilidade para a 

sociedade. Algumas variáveis mais complexas devem ser consideradas em tais projetos, 

como local de aplicação, ventilação natural e geometria do espaço de instalação, número 

de andares, fluxo de pessoas, legislações vigentes, entre outros. 

Através da análise de diversos números adimensionais considerados foi possível 

concluir que, nas simulações realizadas, grande parte da transferência de calor ocorre 

devido a convecção de calor em vez de condução. Também foi possível concluir que tal 

convecção ocorre de forma natural, e não de forma forçada, como sugerido 

originalmente. 
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