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RESUMO

O automóvel deixou de ser uma simples opção de transporte para ser
uma extensão do lar das pessoas. Melhorar a ergonomia, o ruído e o
consumo são exemplos de otimização que aumenta a satisfação do
ocupante. O ar condicionado faz parte dessa otimização e da busca
pelo conforto.
Através da Fluido Dinâmica Computacional, este trabalho visa indicar
alternativas de fluxo de ar e temperatura no interior de um veículo, com
propostas de entradas de ar no assoalho e no acabamento do teto,
mas sem perder o foco no conforto.
Palavras-chave: Ar-condicionado, Carro, Veículo, CAD, CAE; Conforto
Térmico; Simulação;

ABSTRACT

The automobile left of being a simple option of transport to be an
extension of the home of the people. To improve the ergonomics, the
noise and the consumption, they are optimization examples that
increase the satisfaction of the occupant.
Air Conditioning is part of this optimization and the search for the
comfort. Through the Computational Fluid Dynamic, this work aims at to
indicate alternatives of flow of air and temperature in the interior of a
vehicle, with proposals at floor and headliner, without losing the focus in
the comfort.
Key words: Air-conditioning, Car, Vehicle, CAD, CAE; Thermal Comfort;
Simulation;
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1 INTRODUÇÃO
Através dos séculos, a humanidade tem evoluído e desenvolvido dispositivos que
facilitam a vida. Um dos segmentos mais desenvolvidos são os meios de transporte.
A introdução do aço, a criação das máquinas a vapor e motores de combustão
interna, a construção de ferrovias e construção de pontes, túneis, estradas foram
passos que possibilitaram o avanço dos transportes.
O automóvel passou de um simples meio de transporte para uma extensão do lar
das pessoas. Nas grandes cidades é comum um indivíduo passar mais de duas
horas por dia dentro de seu automóvel, o que faz aumentar os esforços em melhorar
o conforto dos passageiros. Melhorar a ergonomia, o ruído e o consumo são
exemplos de otimização que aumenta a satisfação do ocupante.
Sinônimo de conforto e melhoria de processos industriais nos dias atuais, o
condicionamento de ar nasceu nos Estados Unidos e conquistou o mundo. No
Brasil, o seu desenvolvimento acompanhou os diversos momentos econômicos, o
nível de formação dos profissionais e de ousadia dos empresários do setor.
Imagine um país tropical onde as altas temperaturas predominam o ano inteiro na
maior parte do território. É natural imaginar também que o condicionador de ar seja,
há décadas, equipamento indispensável na maioria dos carros produzidos pela
indústria local. Porém, essa lógica incontestável não corresponde à verdade quando
o país em questão é o Brasil.
Durante muitos e muitos anos, o consumidor brasileiro teve verdadeira fobia por
esse equipamento. Aqueles que conseguiam justificar o preconceito alegavam que o
ar condicionado roubava potência do motor ou desvalorizava o carro na hora da
venda. Argumentos tão consistentes quanto dizer que os carros de quatro portas
pareciam táxis.
Felizmente, a sintonia de nossas indústrias com suas matrizes no exterior acabaram
com esses e outros preconceitos. Hoje, qualquer consumidor minimamente
informado torce o nariz quando lhe é oferecido um carro sem o ar condicionado. Até
os chamados carros populares já oferecem esse opcional. Ter esse opcional no
carro não representa praticamente nenhuma despesa adicional ao longo de toda a
vida útil do aparelho.
O objetivo desse trabalho é estudar a melhoria do conforto térmico dos passageiros
de um veículo através da fluido dinâmica computacional. Especificamente,
verificamos a variação da temperatura do ar ao redor dos passageiros em função da
projeção e da velocidade de entrada do ar.
Essa simulação contempla dados reais e um modelo muito próximo de um
automóvel de fabricação seriada.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O Ar condicionado
A invenção do ar condicionado tem um aspecto inusitado. Em 1902, o jovem
engenheiro Willis Carrier, então com 25 anos, analisando os problemas específicos
de uma indústria gráfica de Nova York em seus processos de impressão, inventou
um processo mecânico para condicionamento de ar. Willis Carrier fez pelo controle
de condições ambientais internas o que Alexandre Graham Bell fez pela
comunicação e Henry Ford pelo transporte. Ele mudou nossa rotina. Durante
séculos, o homem usou o ventilador, gelo e muitos outros métodos em tentativas
inúteis para livrar-se do calor (Springer, 2006).
A gráfica de Carrier constantemente enfrentava problemas com a variação da
qualidade de impressão nos dias quentes, em função da absorção de umidade pelo
papel. Mais tarde, o invento se tornaria precursor de toda a indústria da climatização
e controle do conforto ambiental (Springer, 2006).
Segundo dados do Ashrae Journal, de janeiro de 1993, o invento tornou-se público
em 1904 na St. Louis Worldsfair. Seguindo o sucesso alcançado pelo engenheiro
Carrier na solução do problema da gráfica, outras indústrias que também
necessitavam controlar as condições ambientais apostaram na idéia, notadamente a
indústria têxtil da época. Não tardou para que outros segmentos também
passassem a adotar o condicionamento de ar, como indústrias de papel,
laboratórios farmacêuticos e indústrias de fumo, por exemplo.
Só em 1914 o uso do controle do clima foi usado para fins de conforto. Um
equipamento de ar-condicionado foi usado pela primeira vez numa residência, no
estado norte-americano de Minnesota. Para se ter uma idéia, o equipamento media
6 metros de profundidade, 1,8m de largura e 2,1m de altura. No mesmo ano, foi
instalado também o primeiro ar condicionado num hospital em Pittsburgh. O sistema
supria com umidade extra o berçário de bebês prematuros, contribuindo para reduzir
a mortalidade infantil por desidratação e problemas respiratórios. Assim, percebe-se
como o invento iria contribuir decisivamente para a melhoria das condições de vida
da Humanidade.
Os anos 20 foram marcantes na relação entre o mercado e o advento do ar
condicionado. Em 1922, o primeiro local público a ter um sistema de ar
condicionado foi o Grauman's Metropolitan Theatre, em Los Angeles. A indústria
cinematográfica se beneficiou com o aumento da arrecadação das bilheterias:
quanto mais conforto, mais público nas salas de cinemas. Aliás, muitas delas
fechavam suas portas alguns dias do verão em função do calor excessivo.
Nos anos 30, a exemplo dos escritórios da Casa Branca, foram instalados
equipamentos de ar-condicionado na Câmara dos Deputados e o Senado dos
Estados Unidos. Todo esse impulso deu-se principalmente graças à máquina de
refrigeração centrífuga com uso do refrigerante "Dielene", ambos criados pelo
engenheiro Carrier, em substituição à amônia. O maior entrave, entretanto, ainda
era o tamanho das máquinas, que ocupavam muito espaço.
Na área dos transportes, os vagões da ferrovia B&O foram os primeiros veículos a
oferecer o conforto do ar condicionado. Nessa mesma época, em 1930, começa a
tornar-se viável a introdução no mercado de equipamentos compactos destinados
ao condicionamento de ar em comércios e residências, em função do uso de um
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novo gás refrigerante não-inflamável, o freon, mais apropriado para sistemas de
menor capacidade, além de mais seguro e barato.
Ainda assim o custo do equipamento doméstico não era muito acessível, ficando
quase que limitado ao uso em pequenos estabelecimentos comerciais. A adoção do
ar condicionado residencial só pôde ser disseminada, com mais ênfase, a partir dos
anos 50 com a produção série de unidades em formato caixas de aço para
instalações suspensas, os hoje considerados ultrapassados equipamentos de
janela. A partir daí começam também a ser produzidas em escala as centrais de ar
condicionado para residências, que passam a ganhar cada vez mais espaço.
No Brasil, a primeira instalação de um sistema de condicionamento de ar de que se
tem notícia foi em 1909 na City Theater, do Rio de Janeiro. Entretanto, apenas
muitos anos mais tarde é que a técnica começaria a se desenvolver de fato no país.
Por volta de 1965, entretanto, os empresários José Tosi, Mário Lantery e Hans
Robert Bodansky lançam o primeiro aparelho de ar condicionado no Brasil, pela
empresa Coldex. Tratava-se de um equipamento cuja fabricação foi impulsionada
pelo processo de industrialização que o País experimentava naquele momento.
2.1.1 Ar condicionado no veículo
As vantagens de um sistema de ar condicionado em um veículo são:
a) Desembaçamento dos vidros;
b) Silêncio no interior do veículo;
c) Volume do rádio mais baixo no interior do veículo;
d) Evita entrada de excesso de poluentes;
e) Conforto;
f) Maior segurança com os vidros fechados;
O modelo de um sistema de Ar Condicionado atua na simulação do interior de um
veículo (Rahman, 2001). GM VSAS Simulation Guideline mostra que os
subsistemas abaixo precisam ser conectados com um sistema de ar condicionado
para simulação:
a) Fluxo de ar dianteiro;
b) Sistema de refrigeração;
c) Motor;
d) Transmissão;
e) Compartimento do Passageiro;
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Figura 1 Representação esquemática do Sistema de Refrigeração e Ar
Condicionado
Um sistema de ar condicionado típico é composto por compressor, condensador,
acumulador, evaporador, mangueiras e conectores. Todos os componentes são
modelados independentemente.
O sistema funciona conforme um ciclo de refrigeração, o que gera a necessidade de
fornecimento de trabalho ao sistema, que é injetado pelo compressor através de
uma transferência de energia do motor de combustão interna do veículo. O trabalho
executado pelo compressor reflete em um aumento de consumo de combustível
pelo motor e uma diminuição de potência disponível para o movimento do veículo.
Park e Simon (2003) descrevem que o objetivo típico é fazer funcionar um
subsistema num conjunto limitado, potência limitada e baixo consumo. Sobre os
sistemas de ar condicionado, os objetivos podem ser sumarizados por:
a) Fácil funcionamento e manutenção do clima confortável no compartimento do
passageiro;
b) Limpar pára-brisas e vidros laterais o mais rápido possível;
c) Aproveitar toda a potência elétrica e mecânica com o mínimo esforço;
d) Ocupar o menor espaço possível.
Nesse estudo, as principais peças componentes do sistema não serão estudadas,
pois o objetivo é determinar as características no interior do veículo e não o
funcionamento dos componentes.
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2.2 Ciclos de refrigeração
Podem ser aplicados a um sistema de ar condicionado vários ciclos térmicos de
refrigeração. Conforme Moran e Shapiro (2004), os ciclos de refrigeração mais
utilizados são: Ciclo de refrigeração de Brayton e o ciclo de refrigeração por
compressão de vapor.
2.2.1 Ciclo de refrigeração de Brayton
O ciclo de refrigeração de Brayton, também denominado ciclo de Joule, é o
processo teórico dos motores de turbina a gás, ou simplesmente turbinas a gás. A
Figura 2 abaixo dá o esquema básico.

Figura 2 Esquema do Ciclo de Joule
Entre 1 e 2 o ar é comprimido de forma adiabática por um compressor tipo axial.
Ao passar pela câmara de combustão (de 2 a 3), o ar se expande devido ao
fornecimento de calor pelo processo de combustão. Isso ocorre supostamente sob
pressão constante porque a forma construtiva da câmara oferece pouca resistência
ao fluxo.
O ar aquecido pela combustão movimenta uma turbina num processo teoricamente
adiabático (de 3 a 4).
Saindo da turbina, o ar troca calor com o ambiente num processo claramente
isobárico.
Compressor e turbina são montados no mesmo eixo, de forma que uma parte do
trabalho fornecido é usada no próprio processo de compressão.
2.2.2 Ciclo de refrigeração por compressão de vapor
O ciclo de refrigeração por vapor é o mais aplicado, sendo baseado no ciclo de
Carnot. Nesse ciclo, o vapor é comprimido, condensado, tendo sua pressão
diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. Os processos
envolvidos na realização de tal ciclo são:
1-2 Compressão adiabática reversível desde o estado de vapor saturado até a
pressão de condensação;
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2-3 Rejeição reversível de calor à pressão constante, diminuindo a temperatura
do refrigerante inicialmente e condensando-o;
3-4 Expansão isoentálpica desde o estado líquido saturado até a pressão de
evaporação;
4-1 Ganho de calor à pressão constante, produzindo a evaporação do
refrigerante até o estado de vapor saturado.
A Figura 3 mostra o ciclo padrão de refrigeração por compressão a vapor.

Figura 3 Ciclo Padrão de compressão a vapor: a) Arranjo esquemático, b)
Diagrama T-s, c) Diagrama P-h
É possível reproduzir o ciclo de Carnot num sistema real, uma vez que esse ciclo é
considerado reversível e possui perdas nos processos.
A avaliação da taxa de calor e potência do ciclo pode ser realizada através da
aplicação da primeira Lei da Termodinâmica para Volume de controle, conforme
Incropera e De Witt (2003).
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Um veículo é um sistema de massa fixa, no qual a energia é transferida através de
sua fronteira por meio de interações de calor e trabalho. Se durante um intervalo de
tempo ∆t, o calor for transferido para o sistema na quantidade Q (energia que entra),
o trabalho é feito pelo sistema na quantidade W (energia que sai), e não existe
conversão de energia ocorrendo no interior do sistema . As variações de energia
cinética podem se desprezadas, o que leva a equação:
Q – W = ∆U

8
2.3 Componentes do Sistema de Ar Condicionado

Figura 4 Componentes do sistema de ar condicionado
O sistema acima é descrito nos itens a seguir.
2.3.1 Condensador

Figura 5 Condensador
O condensador consiste em uma serpentina com uma série de aletas para
arrefecimento. Existem vários tipos de arranjos e são empregados em relação ao
fluxo de refrigerante, de forma a proporcionar o máximo de transferência de calor
dentro do espaço disponível.
O condensador está localizado na parte frontal do veículo, entre a grade e o
radiador do sistema de arrefecimento.
A função do condensador é dissipar o calor absorvido pelo fluido refrigerante do
interior do veículo e do trabalho mecânico do compressor e transportá-lo para o
meio ambiente, transformando fluido gasoso em estado líquido.
Para um perfeito funcionamento do condicionador de ar e do sistema de
arrefecimento, é necessário que as aletas do condensador estejam sempre limpas e
alinhadas, permitindo assim manter um fluxo de constante.
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2.3.2 Dispositivo de Filtragem
O dispositivo de filtragem tem três funções básicas:
a) Reter as impurezas sólidas decorrente do desgaste mecânico dos componentes
do compressor, bem como as rebarbas das roscas e conexões que por acaso
soltam durante a montagem;
b) Absorver a umidade através de cristais higroscópios (sílica-gel ou azeite), ou
seja, absorvem a água. Esses cristais absorvem a umidade, evitando que a água
venha a congelar quando em contato com as partes frias do sistema , bloqueando o
fluxo de fluido refrigerante;
c) Reservatório de fluido refrigerante, garantindo assim, um fluxo contínuo mesmo
com a variação do motor.
Existem dois tipos de dispositivos: o filtro secador e o acumulador.
2.3.2.1 Filtro secador em funcionamento
O refrigerante líquido a alta pressão passa pelo condensador, através da mangueira
de descarga no filtro secador. Neste processo o filtro secador absorve a umidade e
filtra as impurezas. O refrigerante passa por tubo de elevação (pescador) e depois
vai para a válvula de expansão. Existem alguns filtros que possuem um visor de
líquido que permite verificar o estado do refrigerante, indicando umidade no sistema
frigorífico, havendo a necessidade de troca do filtro.
2.3.2.2 Filtro acumulador –secador
O acumulador-secador está localizado na linha de baixa pressão na saída do
evaporador e age como um reservatório de líquido refrigerante de vapor e óleo. A
principal função é separar o vapor do líquido e do gelo e liberar vapor para o
compressor.
No seu funcionamento acumulador-secador permite uma pequena passagem de
líquido entre o fluxo de vapor que é admitido pelo compressor. A eficiência de um
acumulador-secador está na separação do vapor e do líquido e na pequena parcela
de líquido que ele permite passar para o compressor.
No interior do acumulador-secador existe um produto secante que absorve a
umidade existente. Na parte inferior do tubo de saída, há um orifício de sangria de
óleo, que permite que o óleo retorne ao compressor.
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2.3.3 Dispositivo de expansão
O dispositivo de expansão pode ser do tipo:
a) Válvula de expansão termostática;
b) Tubo de orifício calibrado.
2.3.3.1 Válvula de expansão termostática com sensor interno
Este tipo de válvula tem a seguintes vantagens:
a) Resposta rápida, porque o sensor está interno no interior da válvula;
b) Não sofre interferências de fatores externos;
c) Maior durabilidade em função de sua construção robusta;
O controle da vazão de fluxo é determinado pela temperatura do refrigerante. Se
existe um aumento de temperatura, o fluido do sensor (R-12 ou R134A) dilata-se
empurrando a agulha da válvula contra a mola, aumentando vazão de refrigerante.
O mesmo vale para a diminuição de temperatura, ou seja, quando a temperatura
abaixa o sensor força a agulha com a mola , diminuindo a vazão de refrigerante.

Figura 6 Válvula de expansão
2.3.3.2 Tubo de orifício fixo calibrado
Da mesma forma da válvula de expansão, o tubo de orifício calibrado tem a
finalidade de abaixar a pressão do fluido refrigerante, para que este entre no
evaporador a baixa temperatura. Através de um orifício calibrado, a vazão do fluido
refrigerante permanece constante, não havendo controle na entrada do evaporador,
fazendo com que a temperatura abaixe e ocorra retorno de fluido em estado líquido
para o compressor, motivo pelo qual o filtro é instalado na linha de baixa pressão,
atuando verdadeiramente como um acumulador, garantindo assim a segurança do
compressor.
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2.3.4 Evaporador do sistema Frigorífico
Os evaporadores utilizam placas que garantem a integridade estrutural do
evaporador. O evaporador refrigera e desumidifica o fluxo de ar que é insuflado ao
compartimento de passageiros dos veículos.

Figura 7 Evaporadores de aletas.

Figura 8 Caixa de evaporador
Caso o evaporador apresente problemas, resultará na diminuição do fluxo de ar
refrigerado. As causa podem ser:
a) Colméia entupida;
b) Carcaça trincada;
c) Impureza no ciclo refrigerante;
d) Vazamento na vedação (anel o’ring).
Se as superfícies estiverem muitas frias poderá ocorrer congelamento e não haverá
drenagem da água de condensado.
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2.3.5 Compressor

Figura 9 Compressor
O compressor é o coração do sistema de refrigeração. A sua função é fazer com
que o fluido refrigerante circule.
Na linha automotiva existem atualmente três tipos de compressores:
a) Swash;
b) Cilindrada variável;
c) Rotativo.
O compressor é acionado através da ligação do seu eixo com a embreagem
eletromagnética. Logo após o acionamento do compressor, a polia múltipla em “V”
roda livremente no eixo do compressor. Quando ligamos o ar condicionado, a
corrente elétrica passa pela bobina indutora magnetizando-se, atraindo o prato de
acionamento (rotor) fixado ao eixo do compressor para a polia múltipla.
Quando a embreagem está acoplada, o compressor aumenta a sua velocidade
conforme o número de rotações.
Quando desligamos do condicionador de ar, a corrente elétrica deixa de passar pela
bobina e o prato afasta-se da polia, que também é auxiliado pelas molas.
A rotação do motor é transmitida ao eixo através da embreagem eletromagnética.
Essa rotação no eixo faz girar o disco inclinado, que desloca os pistões no sentido
longitudinal.
Enquanto um pistão está admitindo o fluido refrigerante no estado gasoso, do outro
lado está sendo comprimido o fluido no estado gasoso, aumentando a sua pressão.
2.3.6 Sistema de arrefecimento
O controle de temperatura do líquido de arrefecimento e das pressões no circuito
frigorífico do condicionador de ar é controlado por dispositivo de temperatura e de
pressão. Em caso de necessidade, este dispositivo liga os eletroventiladores ou
desligam o compressor, para reduzir a pressão do circuito. O motor do ventilador
dos veículos com climatizador é diferente dos demais, devido à sua maior potência.
Este acréscimo de potência é necessário, porque ele é responsável pelo
arrefecimento do radiador e do condensador.
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2.3.7 Controle de proteção e segurança
2.3.7.1 Termostato
O termostato é um dispositivo que possui um contato monitorado pelo bulbo sensor,
que se dilata, no interior deste sensor. Existe um fluido refrigerante R12, ou R134A
que se dilata e contrai acionando o contato e ligando a embreagem do compressor.
Quando a temperatura está baixa, o contato se abre pela ação oposta da mola,
desligando a embreagem eletromagnética.

Figura 10 Termostato
2.3.7.2 Pressostatos de baixa pressão
O pressostato de baixa pressão pode ser instalado na linha de baixa pressão, ou na
linha de alta. Sua função é interromper a corrente elétrica da embreagem
eletromagnética, se ocorrer algum vazamento, ou se a pressão de baixa estiver fora
das especificações, evitando assim o travamento do compressor por falta de
lubrificação.
2.3.7.3 Pressostato de alta pressão
O Pressostato de alta pressão é instalado na linha de alta pressão. Sua função é
interromper a corrente elétrica da embreagem eletromagnética, caso ocorra um
aumento na pressão no sistema, impedindo o rompimento das mangueiras ou
atuação da válvula de segurança (plug fusível).
O pressostato de alta é ligado em série com o pressostato de baixa, na linha do
compressor, e está calibrado para desligar o compressor quando a pressão no
circuito atingir de 410 PSI e 450 PSI, através do dos seus contatos.
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Figura 11 Pressostato
2.3.8 Distribuição de ar
O ar é insuflado através de dutos para os difusores do painel de instrumentos,
permitindo uma distribuição de ar uniformemente direcionada. Nesta condição, pode
ser resfriado, aquecido ou mesclado conforme o desejo do usuário através de
defletores que estão localizados na parte interna da caixa de ar.Os defletores
podem ser acionados através de:
a) Vácuo;
b) Cabo tipo Boudon;
c) Motor elétrico;
d) Motor de eletrônico.
2.3.9 Distribuição de ar para a parte traseira do veículo
O sistema de distribuição de ar em alguns veículos foi projetado para que o ar seja
enviado para a parte traseira. Esta condição permite um maior conforto para os
passageiros que estão acomodados nos bancos traseiros.
O controle de temperatura é acionado pela posição do interruptor, que enviará ar
refrigerado ou aquecido para o interior do veículo através de difusores. Estes
difusores se abrem por meio de disco de regulagem. O fluxo de ar pode ser
direcionado conforme desejo do usuário, inclinando e girando os defletores. No
aumento do fluxo de ar para os difusores de ar traseiros, os difusores laterais
frontais de ar não devem a ser abertos totalmente.
Uma mistura de fluxos de ar com qualidade aceitável deve obedecer a uma razão
de 25% de ar fresco e 75% de ar recirculado.
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Figura 12 Interruptores no painel do veículo
2.3.10 Propriedades dos fluidos refrigerantes
Um fluido refrigerante ideal deve ter as seguintes propriedades:
- Liquefazer no condensador, com temperatura ambiente e com pressões
moderada;
- Evaporar-se com pressão acima da pressão atmosférica;
- Ter pequeno volume específico (em relação ao seu peso);
- Ter um elevado calor latente de vaporização;
- Ser quimicamente estável (não alterar, mesmo com repetida mudança de fase no
circuito);
- Não ser tóxico em ambiente aberto;
- Não ser inflamável;
- Não ser corrosivo ao material aplicado no equipamento;
- Permitir a localização de vazamentos;
- Não atacar o óleo lubrificante aplicado no sistema;
- Ser ecológico.
2.3.10.1 Aplicações dos fluidos refrigerantes
O R12 é o fluido refrigerante mais utilizado na refrigeração doméstica, comercial e
automotiva. Não é tóxico, não é corrosivo e nem é inflamável. A sua temperatura de
ebulição, à pressão atmosférica é de -29,8˚C. Ao ser liberado para a atmosfera na
forma líquida, o R12 passa da fase líquida para a fase de vapor, baixando a sua
temperatura para -29,8˚C e, por outro lado, o seu ponto de solidificação é a -158˚C.
O R12 é um clorofluorcabono usado mundialmente como refrigerantes, em sistema
de condicionadores de ar automotivos.
O R143A é um fluido refrigerante para substituir o R12. O desenvolvimento do
R134A em sistema de condicionamento de ar responde as preocupações com meio
ambiente, mais especificamente à eliminação da camada de ozônio.
O R134 não contém cloro como o R12, e representa uma ameaça menor ao meio
ambiente.
Embora o R143A esteja livre dos CFC, ele pode comprometer o aquecimento da
Terra, por isto não deve ser liberado na atmosfera.
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2.3.10.2 Importância da camada de ozônio
A luz do sol é formada por vários tipos de raios, chamados de radiação. Os raios
ultravioleta presente em grande quantidade nos raios solares são nocivos a
qualquer organismo vivo. É a camada de ozônio que filtra estes raios solares,
permitindo que somente uma pequena quantidade de raios ultravioleta atinja a
superfície da terra. A agência de proteção de meio ambiente, após pesquisa
realizada, constatou que a radiação ultravioleta poderá trazer os seguintes efeitos:
a) Elevação na ocorrência dos casos de câncer de pele;
b) Elevação na ocorrência dos casos de cataratas;
c) Danos a organismos marinhos;
d) Aumento do aquecimento do globo terrestre.
Em função dos alarmes dados, 87 países entre o Brasil, assinaram o protocolo de
Montreal com o objetivo de proteger a camada de ozônio.
Ao protocolo foi anexada a exigência de eliminar a produção dos CFC’s em fases
começando em julho de 1989, e proibição de produção. Os paises
subdesenvolvidos esta carência foi fixada em 10anos.
2.3.11 Sistema de Desumidificação
Quando o ar úmido, à pressão de vapor constante, é refrigerado até uma
temperatura inferior à sua temperatura de orvalho, existe a condensação do vapor
de água contida na mistura. Desta forma, um sistema de desumidificação pode ser
baseado em tal conceito.
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Figura 13 Sistema de desumidificação
No sistema representado pela Figura 13, o ar com umidade relativa φ1, temperatura
T1, umidade absoluta ω1 com uma vazão em massa m´a, entra no volume de
controle (a). Ao passar pela serpentina com fluido refrigerante, existe a redução de
temperatura até abaixo da temperatura de orvalho do ar úmido, causando a
condensação do vapor d´água que resulta numa vazão em massa de água m´w a
uma temperatura Tw. O ar úmido sai do volume de controle (a) a uma temperatura
T2 com umidade relativa 100% e uma umidade absoluta ω2 inferior à condição de
entrada ω1. Uma vez que o ar úmido que sai do volume de controle (a) está em
condição saturada a uma temperatura bem inferior à temperatura de entrada, este
se encontra em condições impróprias para o ambiente da cabine. Por esse motivo, o
ar úmido é direcionado ao volume de controle (b), onde é forçado a passar por uma
serpentina com fluido refrigerante aquecido, resultando assim no aquecimento do ar
úmido até uma temperatura T3, umidade relativa φ3, mas atendendo a mesma
umidade absoluta ω2. Essa condição resultante de ar úmido representa ser mais
confortável para os ocupantes do habitáculo (Moram e Shapiro, 2004).
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2.4 Ferramentas de Simulação
As ferramentas de simulação são usadas em larga escala na indústria. Modelos em
computadores podem ser construídos para avaliar todas as possibilidades. Achar
erros depende de muitos fatores, como a competência dos engenheiros ou até
mesmo da complexidade de variáveis e sistemas. A simulação pode ser a mais
realística representação das variáveis humanas e das interferências das mesmas no
sistema teoricamente perfeito. Num primeiro estágio, podemos determinar as formas
apropriadas de medição e desempenho. Segundo Wang (2002), o desenvolvimento
de sistemas automáticos do controle do clima requer uma quantidade exorbitante de
testes para a calibração apropriada dos algoritmos de controle. Isto adiciona o custo
e tempo aos programas de desenvolvimento do veículo. Baines et.al. (2005) enfatiza
a popularidade das simulações nas indústrias modernas.
Em uma investigação se usa um mecanismo para reconhecer como o modelo
trabalha, por exemplo:
a) Quando trabalhamos num modelo, ele pode ser acessado por uma máquina e
produzir respostas instantâneas;
b) Quando solicitadas, pode fornecer resultados constantes e estáveis;
c) Quando o modelo é aprovado e o trabalho concluído, ele pode ser avaliado
por todos os envolvidos;
d) Os erros não têm efeito nesse trabalho.
A Figura 14 é um fluxograma de um processo de simulação e as ferramentas de
modelamento desenvolvidas para os sistemas. Mostra as disciplinas da engenharia
envolvidas incluindo o projeto mecânico, elétrico, do sistema e do software.
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Figura 14. Ferramenta da simulação.
Técnicas de modelamento de sólido que “adicionem” ou “subtraiam” formas
geométricas podem capturar a informação sobre a composição do produto, tal como
a informação sobre sistemas coordenados locais e suas relações com outras
geometrias. A seleção dos primitivos implica na seleção de sistemas locais de
coordenadas. Apenas porque há parametrizações locais da geometria dos primitivos,
as equações do campo podem também ser parametrizadas nos termos destes
sistemas coordenados locais, fornecendo desse modo modelos locais da análise
dos primitivos. (Noor, 1983)
Tradicionalmente, os modelos geométricos são usados simplesmente para definir o
domínio das equações que serão resolvidas. Por outro lado, o modelamento
geométrico analisa as equações como o resultado de um processo independente
realizado para verificar a geometria e a função específica da peça. A Figura 15
demonstra a comparação dos modelos geométricos e dos modelos para análise.
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Parâmetros geométricos
r,d,θ

Parâmetro de Análise
x,y,z

Figura 15. Comparação entre parâmetros geométricos e de análise
O problema é que a geometria e a análise contínua fornecem uma introspecção
muito pequena das dependências, porque são realizados como processos
independentes. A solução deve correlacionar os dois associando formulações
geométricas e operações de análise, de modo que os dois métodos possam ser
realizados simultaneamente.
A definição de cada primitivo está nos termos de um elemento diferencial, dentro do
sistema coordenado selecionado. Os elementos diferenciais são superfícies de
parâmetro constante no sistema. Embora as formas diferenciais básicas sejam
completamente similares, os elementos diferenciais mudam sua forma ao longo das
linhas paramétricas. Primitivas são formas globais que limitam uma quantidade
tornando a forma finita ou infinita de volume ou de área.

Figura 16. Primitivo retangular e parabólico-cilíndrico
As uniões geométricas e as diferenças associaram equações para modelar os
efeitos destas operações. A operação da união fornece as equações que acoplam
as duas variáveis na região compartilhada que junta a geometria de dois primitivos.
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A operação da diferença fornece as equações do confinamento que forçam a
solução do campo para se comportar em uma maneira especificada ao longo do
contorno da subtração.
WANG (2002) relata que a simulação transiente do sistema de Ar Condicionado
fornece uma resposta instantânea às entradas do controle ou às mudanças da
condição de operação do veículo.
Reduções significativas do custo e do tempo podem ser realizadas. O
desenvolvimento de algoritmos automáticos do controle do clima depende de um
ambiente para a validação e calibração da estratégia do controle.
O uso de ferramentas e de computadores pode significativamente impactar no
tempo de desenvolvimento do produto e no custo associado a ele. Isto permite a
introdução dos elementos da engenharia simultânea no processo de série
tradicional.
Ainda assim, Wang (2002) confirma as indicações de que as ferramentas são
compostas de uma mistura de ferramentas comerciais e de padronizações das
aplicações. Os estudos devem oferecer os parâmetros necessários para determinar
o nível de conforto. Esse nível é calculado em vários segmentos do modelo. E os
detalhes, coletados em cortes. O resultado é utilizado para determinar como o
modelo poderá se ajustar para maximizar o conforto.
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2.5 Fluido Dinâmica
A Fluido Dinâmica computacional é uma área de grande interesse para a solução de
muitos problemas práticos, como aerodinâmica, termodinâmica, hidráulica, dentre
outros.
As análises nesta área de pesquisa podem ser desenvolvidas com base em
experimentos bem como em métodos teóricos. Dentro dos métodos teóricos
destacam-se os métodos computacionais, utilizados para simulação numérica
aplicada à Dinâmica dos Fluidos.
Vários estudos foram realizados para estudar os fenômenos de transporte. Como
exemplo, Street (1991) e Street and McGreavy (1991) publicaram o primeiro
trabalho computacional estudando os fenômenos de transferência de calor através
de um programa utilizando o método dos elementos finitos que foi desenvolvido
pelos autores na Universidade de Leeds, Inglaterra. Eles utilizaram um modelo
assimétrico bidimensional que gera soluções para as três componentes de
velocidade. Fluidos Newtonianos e não-Newtonianos foram investigados utilizandose arranjos simples de impelidores. Inovações foram apresentadas como, por
exemplo, a sugestão de uma configuração utilizando serpentinas para a troca de
calor. Neste caso, o estudo analisou o resfriamento do meio reacional utilizando-se
serpentinas helicoidais. Este primeiro estudo apontou que o arranjo de serpentinas
sugerido por Oldshue and Gretton (1954) e, posteriormente, Uhl and Gray (1966),
limita consideravelmente o escoamento interno em tanques de mistura. Deve-se
ressaltar que este tipo de reator ainda é projetado hoje em dia reproduzindo-se esta
geometria citada. Uma contribuição importante no trabalho de Street e McGreavy foi
indicar arranjos mecânicos que melhoram significativamente o escoamento para
estas geometrias.
No cotidiano, encontramos muitos exemplos de escoamentos de fluidos. Como
exemplo citado por Kuzmim (2004), inclui:
•

Fenômenos meteorológicos (chuva, vento, furacões, inundações, fogos);

•

Perigos ambientais (poluição de ar, transporte dos contaminadores);

•

Aquecimento, ventilação e condicionamento de ar dos edifícios, carros etc.;

•

Combustão nos motores de automóvel e nos outros sistemas da propulsão;

•

Interação de vários objetos com o ambiente ar/água;

•

O fluxo complexo nas fornalhas, nos exaustores de calor, nos reatores
químicos etc.;

•

Processos no corpo humano (fluxo do sangue, respiração, bebendo);

A Computational Fluid Dynamics (CFD), ou melhor, dizendo a fluido dinâmica
computacional, fornece uma predição qualitativa (às vezes mesmo quantitativa) de
fluxos do líquido por meio de um modelo matemático (equações diferenciais
parciais), métodos numéricos (técnicas da discretização e da solução) e das
ferramentas do software (solvers, pré e pós processadores). A Fluido Dinâmica
permite executar experiências numéricas, isto é, simulações de computador em um
laboratório virtual.
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Para os escoamentos de fluidos, o modelo matemático é estabelecido com base nas
equações de conservação da quantidade de movimento, da massa e da energia.
Essas equações, quando submetidas a condições de contorno e iniciais apropriadas,
representam, matematicamente, um problema particular (Shames, 1973). A solução
analítica destas equações somente é possível para escoamentos muito simples.
Para se analisar problemas reais, lançam-se mão do uso dos chamados métodos
numéricos.
Nos casos de escoamentos laminares, os modelos são relativamente simples, pois
as equações de Navier-Stokes, conservação da massa e conservação de energia
são resolvidas. Contudo, como a maioria dos escoamentos que acontecem na
natureza e no meio industrial é turbulento, estes têm um alto grau de complexidade,
e, portanto deve-se lançar mão de modelos matemáticos de turbulência,
acrescentando termos às equações anteriormente citadas.
Os modelos de turbulência levam em contas variáveis estatísticas, pois
escoamentos turbulentos são altamente caóticos, e com isto há a necessidade de
ferramentas estatísticas para representar os escoamentos turbulentos.
Há diversos modelos de turbulência, tais como o modelo K-ε, dos tensores de
Reynolds, o de grandes escalas e outros.
O modelo matemático para os diversos tipos de escoamentos, tais como os
escoamentos multicomponentes, é estabelecido com base nas equações de NavierStokes, conservação da massa e da energia, contudo, nos escoamentos
multicomponentes, deve-se ter um fator de correção nestas equações levando em
conta a influência de cada componente no escoamento. Este fator que leva em
conta esta influência é a fração volumétrica de cada componente. E devem ser
resolvidas todas as equações para cada componente.

∂ερνiνj ∂ερνiνj ∂ερ
∂   ∂vi ∂vj 
 + ∑ ερFsi (2-1)
+
=
+
+
εµ 
∂t
∂xj
∂xi ∂xj   ∂xj ∂xi 
∂ερ ∂(ερuj )
+
= 0 (2-2)
∂t
∂xj
Simplificando a Equação 2-2, considerando que o escoamento é incompressível:
∂εu ∂εv ∂εw
+
+
= 0 (2-3)
∂x
∂y
∂z
onde o termo

∂ερνiνj
representa o termo não linear (termo convectivo) e
∂xj

∂   ∂vi ∂vj 
 representa o termo difusivo.
+
εµ 
∂xj   ∂xj ∂xi 
Já o termo da fração volumétrica é definido como sendo:
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εk =

Qk
k =n
∑ Qk
k =1

(2-4)

sendo que k representa a fase que está sendo analisada. Quando o escoamento é
monocomponente, a fração volumétrica tem o valor unitário, pois somente um
componente é analisado e resolvido.

2.5.1 Modelos de Turbulência
A turbulência, passados muitos anos de pesquisas, ainda continua sendo um
grande desafio para os pesquisadores, pois os escoamentos turbulentos são
instáveis e contém flutuações que são dependentes do tempo e do espaço.
Dentre as características mais importantes dos escoamentos turbulentos, destacase a multiplicidade de escalas que os caracterizam, desde as maiores estruturas,
controladas pela geometria que as geram, até as menores estruturas as quais são
controladas pela viscosidade do fluido, além de serem altamente rotacionais.
Devido à complexidade deste tipo de escoamento, os pesquisadores lançam mão
de ferramentas estatísticas para análise dos mesmos. No entanto, as médias
estatísticas não permitem os acessos às mais importantes informações dos
mecanismos físicos dos escoamentos, especialmente no que concerne às
instabilidades.
Delineando-se o estado da arte do estudo da turbulência, pode-se partir dos
trabalhos pioneiros de Reynolds, que estabeleceu os conceitos iniciais de
escoamento turbulento, passando por pesquisas que visaram o aprimoramento
destes conceitos, tais como Rayleigh, Boussinesq, Prandtl, Von Karman, tem-se em
mais de um século de pesquisas o desenvolvimento de diversos modelos de
turbulência. O mais utilizado atualmente é o modelo k-ε descrito sucintamente a
seguir.
a) Modelo k-ε
É um modelo de turbulência de duas equações, baseado na viscosidade turbulenta,
(que é idealização conhecida como hipótese de Boussinesq). Este modelo
apresenta duas equações de transporte modeladas, separadamente, que são
resolvidas, uma para energia cinética (k) e outra para o termo de dissipação da
energia cinética (ε), considerando que os tensores de Reynolds são proporcionais
aos gradientes de velocidade média, as equações são escritas como se segue:
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Para k,

∂ρ k f k k k
+ ∇( ρ k f k k k v k ) =
∂t
 µ ef

+ f ⋅ ∇ k ∇k 
(2-5)
 σk

+ f k [Gk − ρ k ε k ]

Onde:
Viscosidade efetiva da fase k:

µ kef = µ ke + µ kf (2-6)
Geração de energia cinética turbulenta no interior da fase k,
G k = −Tk f ÷ ∇v k (2-7)

Taxa de dissipação de energia cinética turbulenta da fase k,

εk =

ck qk
(2-8)
lk

A partir destas equações acima, (2-6, 2-7 e 2-8), chega-se a uma expressão para a
viscosidade turbulenta da fase k:

µ = Cµ ρ k
f
k

k2

ε

(2-9)

no qual C µ = 4c k2 , é uma constante empírica do modelo.
Para ε, temos:
∂ρ k f k ε k
+ ∇( ρ k f k ε k vk ) =
∂t
 µ kef

+ f k ⋅ ∇
∇ε k 
(2-10)
 σk

+ f k [C1G k − C 2 ρ k ε k ]

εk
kk

No quais as constantes assumem valores aproximados de:
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Cµ = 0,09
σk = 1,00
σε = 1,30
C1 = 1,44
C2 = 1,92
A derivação do modelo com mais detalhes pode ser vista em Incopera.
2.5.2 Energia do Corpo Humano
O conceito de energia é de fundamental importância na física do corpo humano.
Segundo Okuno, Caldas e Chow(1982), todas as atividades, incluindo o
pensamento, envolvem trocas de energia. A conversão de energia em trabalho
representa apenas uma pequena fração da energia total gasta pelo corpo. Mesmo
em repouso, o corpo humano gasta em energia, da ordem de 100W, na manutenção
do funcionamento de seus órgãos, tecidos e células. Quando totalmente em
repouso, uma pessoa média gasta cerca de 95 kcal/h ou 110W.
O corpo humano é capaz de manter a sua temperatura, mesmo quando a do
ambiente varia muito, por isso a condição de contorno de temperatura constante é
razoável. Isso permite a manutenção dos processos metabólicos de redução de
energia mesmo em climas bastante frios. Esses processos cessam com a morte,
provocando uma diminuição de energia metabolizada no corpo humano e a sua
temperatura tende a se igualar a do ambiente.
Segundo Guyton (1988), se a temperatura do ar ficasse constante em 21o C, a
intensidade com que o calor será conduzido pelo ar será dependente da velocidade
com que o ar está em movimento. Se estiver fluindo pelo corpo, cada vez que a
camada de ar que está em contato com o corpo for aquecida ela será removida e
substituída por ar mais frio e, quanto mais rapidamente estiver esse ar em
movimento, maior será a quantidade de calor retirada do corpo por condução. Por
essa razão, é dito, por vezes, que grandes quantidades de calor são perdidas por
convecção. O calor está sendo perdido pela condução, embora as correntes de
convecção transportem para longe o ar que é aquecido.
De acordo com o resultado obtido por Okuno, Caldas e Chow(1982), uma criança
irradia cerca de 455W. Outro processo importante é a perda de calor por convecção,
que ocorre devido à diferença entre as temperaturas da pele Tp e do ar Tar. A
potência desse processo pode ser calculada pela fórmula:
∆Pc=h A (Tp-Tar)

(2-11)

onde A é a área do corpo exposta à convecção e h é uma constante que depende
do movimento do ar, onde adotamos 2,5 J/m2sK, para um corpo em repouso e a
velocidade do vento de 5 m/s.
A área corporal, segundo Guyton (1988), a área da superfície corporal para um
indivíduo de 70kg e altura de 1,8 m é e 1,9 m2.
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Então, admitindo que a temperatura de conforto de Rugh(2005) é de 23,2oC, temos:
∆Pc= 2,5 x 1,9(m2) x ( 310,15 – 296,35) (K) = 65,55 kcal/s (2-12)

O cálculo acima pode ser usado nas simulações de conforto e desempenho do ar
condicionado. Mas, pela simplificação do modelo a ser simulado, tal verificação não
é necessária para esse estudo.
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2.6 Método dos Volumes Finitos
Diversos métodos podem ser utilizados para a resolução numérica das equações de
conservação. O mais utilizado pelos programas de simulação é o método dos
volumes finitos.
A tarefa de um método numérico é resolver uma ou mais equações diferenciais,
substituindo as derivadas existentes por expressões algébricas que envolvem a
função incógnita (Maliska, 2004).
O método de volumes finitos é por vezes confundido com o método das diferenças
finitas pelo fato de que, em vários casos, as equações discretizadas obtidas por
ambos os métodos são iguais. Entretanto, os dois métodos têm bases de
formulação bastante diferentes. Enquanto o método de diferenças finitas tem uma
dedução puramente matemática, a partir das aproximações de derivadas usando
séries de Taylor, a formulação do método de volumes finitos tem base física.
Segundo Maliska (2004), todo método que, para obter as equações aproximadas,
satisfaz a conservação da propriedade em nível de volumes elementares é um
método de volumes finitos. Existem duas maneiras de se obter as equações
aproximadas no método dos volumes finitos. A primeira é a realização de balanços
da propriedade em questão nos volumes elementares, ou volumes finitos, e a
segunda é integrar sobre o volume elementar, no espaço e no tempo, as equações
na forma conservativa. Forma conservativa é aquela em que na equação diferencial
os fluxos estão dentro do sinal da derivada e, na primeira integração, aparecem os
fluxos na fronteiras do volume elementar, equivalente, portanto, ao balanço.

Figura 17 Volume elementar para os balanços de conservação.
É fácil reconhecer que os processos são equivalentes, pois basta lembrar que, para
deduzir as equações diferenciais que representam os fenômenos físicos, é
necessário primeiro realizar um balanço em volume finito, fazendo-se, em seguida,
o processo de limites para obter a equação diferencial. Para ilustrar a conexão entre
as equações aproximadas usadas no método dos volumes finitos e as equações
diferenciais na forma conservativa, considere o volume elementar bidimensional
mostrado na Figura 17. O interesse, nesse momento, é deduzir a equação
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diferencial que representa a conservação da massa em regime permanente. O
balanço de massa no volume elementar mostrado na figura é dado por:
°

°

°

°

me − m w + m n − ms = 0 (2-13)
Onde as letras minúsculas e,w,n e s representam respectivamente os pontos
cardeais leste, oeste, norte e sul e são usados para identificar as faces do volume
de controle.
Em termos de velocidades, para o volume elementar no sistema de coordenadas
cartesianas, temos:

ρu∆y e − ρu∆y w + ρv∆x n − ρv∆x s = 0 (2-14)
onde as letras minúsculas e,w, n e s representam, respectivamente, os pontos
cardeais leste, oeste, norte e sul e são a nomenclatura usada para identificar as
faces do volume de controle na discretização numérica. Dividindo a equação 2-14
pelo produto ∆x∆y, encontramos:

ρu e − ρu w
∆x

+

ρv n − ρv s
∆y

= 0 (2-15)

Após a aplicação do limite, resulta na forma diferencial conservativa da equação de
conservação da massa:
∂
∂
( ρu ) + ( ρv) = 0 (2-16)
∂x
∂y

A Equação (2-16) está na forma conservativa, pois os produtos ρu e ρv estão dentro
dos sinais de derivada. A equação de conservação para um volume finito é um
passo intermediário para se obter a equação de conservação em nível infinitesimal.
A obtenção de uma aproximação numérica da equação da conservação da massa
infinitesimal através da sua integração no volume elementar é a prática corrente do
método dos volumes finitos. Realizando a integração da Equação (2-16) sobre o
volume mostrado na Figura 17, obtém-se prática corrente do método dos volumes
finitos, obtém-se:

e n

∂

∂



∫ ∫  ∂x ( ρu) + ∂y ( ρv)dxdy = 0
w s

∫ [ρu
n

s

e

+ ρu

]dy + ∫ [ρv
e

w

w

n

+ ρv s ]dx = 0 (2-17)
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Considerando que o fluxo de massa avaliado no meio da face do volume de controle
representa a média da variação na face, podemos escrever:

ρu∆y e − ρu∆y w + ρv∆x n − ρv∆x s = 0 (2-18)
Concluindo, podemos dizer que a equação (2-16) é a equação aproximada que vale
para o volume P da Figura 17. Portanto, realizar a integração da forma conservativa
da equação diferencial ou fazer o balanço são procedimentos equivalentes.
Realizando a integração para todos os volumes elementares obtém-se um sistema
de equações algébricas, cuja solução é a solução numérica procurada para o
problema.
Os modernos pacotes de fluido dinâmico computacional utilizam malhas não
estruturadas. As maiores diferenças entre malhas não-estruturadas e estruturadas é
que os elementos não precisam ser posicionados exatamente em linhas e colunas,
tornando o processo de construção da malha mais simples e possibilitando o uso de
outros tipos de elementos que não os hexaédricos. Na construção da malha
computacional, existem quatro tipos de volumes de controle em três dimensões: o
hexaedro (com quadriláteros nas seis faces) e o tetraedro (com triângulos nas
quatro faces) são os principais, o prisma (dois triângulos conectados por três
quadriláteros) e a pirâmide (quatro triângulos ligados aos lados de um quadrilátero)
são usados com menor freqüência. Maliska (2004) argumenta que os elementos
tetraédricos possuem maior versatilidade que os hexaédricos para representar
geometrias complexas, com a desvantagem de que esse tipo de elemento gera
dificuldades em problemas de camada limite, onde o refino na parede é importante,
e principalmente na aplicação das funções de parede em escoamentos turbulentos.

Figura 18 Elementos Tridimensionais
O método de elementos finitos é aplicável a uma grande faixa de problemas de
valores de contorno em engenharia. Em um problema de valor de contorno, uma
solução é a procura da região do corpo (domínio), enquanto nos contornos desta
região os valores das variáveis dependentes (suas derivadas) são conhecidos.
(Moreno, 2000)
Idealizando um problema físico por um modelo matemático requerem-se hipóteses
que conduzem a um conjunto de equações diferenciais que governam o modelo
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matemático. Sendo o método de elementos finitos um procedimento numérico, é
necessário considerar-se a acuracidade da solução.
2.7 Estudos de Conforto Humano
O National Renewable Energy Laboratory (NREL) desenvolveu um conjunto de
ferramentas do conforto térmico para ajudar desenvolver sistemas de controle
menores e mais eficientes do clima nos automóveis. As ferramentas consistem em
um manequim do conforto térmico, em um modelo físico, e em um modelo
psicológico que, em conjunto, avaliam o conforto em um ambiente não homogêneo
transiente. O manequim, que consiste em 120 zonas individualmente controladas,
imita o corpo humano aquecendo, suando, e respirando. O modelo físico é uma
simulação numérica do corpo humano. O modelo recebe dados da perda de calor
do manequim e prediz a resposta e as temperaturas de pele humana. Baseado em
dados de teste do assunto humano, o modelo psicológico faz exame das
temperaturas do ser humano e prediz a sensação e o conforto térmicos. O
manequim e os modelos foram validados de encontro aos dados físicos que estão
disponíveis em Rugh (2005) e esses testes que são usados desenvolver o modelo
psicológico.

Figura 19. ADAM – Manequim Automotivo Avançado
Rugh e Bharathan (2005), os componentes fundamentais do manequim são os 126
segmentos de superfície individuais, cada um com uma área de superfície típica de
120 cm2. Cada segmento (Figura 19) é um dispositivo autônomo que simula a
temperatura, a distribuição do suor, calibra o fluxo do calor e possui um controlador
local. A condutividade térmica de construção inteiramente metálica fornece a
resposta uniforme da velocidade térmica. Uma camada porosa dentro da superfície
fornece a distribuição do suor através da superfície. O fio distribuído da resistência
fornece o aquecimento uniforme através da superfície da zona. Seis segmentos são
controlados em pares, e o resultado em 120 zonas separadas controladas. Um
único controlador da zona, incluindo o controle de fluxo, é montado diretamente na
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parte traseira de cada segmento. O calibre do fluxo do calor da zona mede a perda
de calor no interior do manequim dessa zona.

Figura 20. Corte do Manequim
Ainda com Rugh e Bharthan (2005), o modelo térmico humano é um modelo finito
transiente tridimensional do elemento do corpo humano. O modelo simula os
sistemas térmicos internos humanos tais como o músculo e o sangue, e respostas
termo reguladoras tais como a geração metabólica do calor. O modelo foi
desenvolvido com o software de elementos finitos ANSYS comercialmente
disponível. Este software computa o fluxo de calor pela condução, pela convecção,
e pelo transporte maciço do sangue. Um sistema humano do tecido representa o
corpo humano, incluindo as propriedades térmicas dos tecidos. Os braços e os pés
consistem no osso, no músculo, na gordura, e na pele. Há pulmões adicionais e
tecidos abdominais nos tecidos do torso e do cérebro na cabeça. O modelo calcula
transferência de calor da condução baseada nos gradientes da temperatura entre os
nós do tecido.
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Figura 21. Malha de um manequim

Figura 22. Sistema circulatório
A Universidade de Califórnia, Berkeley (UCB) executou 109 testes (Figura 23) em
sua câmara ambiental controlada, sob uma escala das circunstâncias térmicas de
estado estacionários e transientes, para explorar o relacionamento entre as
condições, a percepção térmica local e o conforto térmico local e total. O núcleo e
os dados térmicos locais da temperatura de pele e os subjetivos da percepção
foram obtidos através de um formulário simples. Estes dados foram usados
desenvolver um modelo preditivo do conforto térmico. (Zhang,2004)
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Figura 23. Testes de Conforto Humano
O tamanho de amostra sujeito era um tanto limitado, e não incluía uma variedade
larga das idades, dos pesos, e das composições do corpo. A Tabela 1 mostra as
características dos 27 amostrados.

Tabela 1. Informações dos testes da UCB
2.8 O interior do veículo para simulação
Os componentes do interior do veículo interferem nas condições internas como
mostra a Figura 24. Temos os componentes térmicos externos, como os vidros e as
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peças de carroceria e os componentes internos como bancos, console e painel de
instrumentos. Com esses elementos, construímos o modelo de energia,
considerando a condução, convecção e absorção solar de cala elemento. Todos
esses elementos são incorporados num modelo representando o ar no interior do
veículo, onde ocorrem as trocas de ar do ambiente externo para o ambiente interno.

Figura 24 Elementos Térmicos do compartimento do Passageiro (Tumas, 2004)
A Figura 25 é um exemplo de simulação 3D feito por Park (2004) onde podemos
observar o comportamento térmico no interior do veículo
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Figura 25. Exemplo de análise térmica (Park 2004)
A representação do veículo precisa de um modelo em escala natural com
representação
fluido
dinâmica,
análise
multicorporal
e
controle
dimensional.(Wolfahrt, 2005) Sem essa representação próxima do real, não
conseguimos obter dados comparativos com um veículo normal de produção.
Na figura 26 temos um estudo de Kai Augustin (2005) e podemos verificar uma
simulação 2D de fluxo de ar no interior do veículo.

Figura 26. Seção central do modelo, com fluxo de ar
Conforme relatam o gráfico de WOLFAHRT, J.K. et al, temos a maior temperatura
interna de 50°C às 15:00.
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Figura 27 Gráfico de progressão da temperatura por unidade de tempo
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3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
3.1 Procedimentos
Para fazer um estudo em CFD de um sistema, é necessário desenhá-lo, adicionar
as condições de contorno e as propriedades dos fluidos e sólidos envolvidos. Após,
é necessário gerar as malhas para possibilitar a resolução das equações de
conservação de energia e quantidade de movimento. O desenho pode ser
modificado para verificar a influência da geometria e condições de contorno nos
perfis de temperatura e velocidade. Dessa forma é possível otimizar o sistema.
A figura 28 mostra o processo desenvolvido para o presente trabalho.

Figura 28. Processo de simulação do Conforto Térmico
Os dados técnicos de temperatura e velocidade de ar no interior do veículo, que são
entrada das condições de contorno para estabelecer tal ciclo, provêm de
experimentos de conforto em cabine, amostras e dados coletados na bibliografia.
Obter dados reais não é uma tarefa fácil, só sendo possível através de empresas
especializadas nos sistemas envolvidos.
A geração dos modelos foi executada baseada em valores próximos aos reais, e os
manequins em geometrias exaustivamente estudadas em centros de engenharia,
como e da Universidade de Berkeley na Califórnia.
O modelo térmico visa verificar sensações de conforto e analisar o fluxo de ar no
interior de um veículo, com os regimes apropriados e visando, como linha de
pensamento, o conforto de um cliente exigente e de seus passageiros.
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Primeiramente foi realizado um desenho com as dimensões externas de um veículo
dentro do COMSOL, para correção de problemas de convergência, pois o modelo
gerado em software de CAD NX3 é muito complexo para o simulador.

Figura 29. Definição do modelo matemático
Esse modelo em seguida deve receber uma malha criteriosamente definida para
que a simulação ocorra sem muitos erros de convergência.
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Figura 30. Modelo matemático com malhas
Posteriormente, devem-se retirar as artes correspondentes às peças internas, onde
o ar não passa e não provoca um fluxo interno. Retira-se o banco, o console, o
painel de instrumentos e o manequim do motorista e do passageiro.
O próximo ponto é definir quais condições será submetido o modelo. Em princípio
definimos “Convection and Conduction” e “Incompressive Navier-Stokes”. Para cada
sistema, colocamos os valores de temperatura e velocidade que serão descritos no
item 3.3.
Para isso, acessamos como mostra a Figura 31 a seguir:
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Figura 31. Comsol Master model
Inicialmente, acessamos em Fluids Dynamics o sistema Incompressible NavierStokes, onde adicionamos as velocidades e as condições do contorno desse
sistema.
3.2 Modelo do Compartimento do Passageiro
O modelo 3D foi construído usando o software comercial NX versão 3. Este software
permite construir um modelo do compartimento do passageiro para representar as
formas reais de um veículo, com diferenciação das faces, pois cada uma delas tem
um material diferente.
O modelo deve permitir definir as dimensões do compartimento do passageiro.
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Figura 32. Modelo do Compartimento do passageiro
Partindo do modelo 3D, foi exportado do NX3 o modelo em formato “STL”, como
mostra a Figura 33. O formato foi escolhido porque é reconhecido pelo Comsol.

Figura 33 Conversão de modelo 3D para análise no Comsol
No Comsol, foi importada a geometria “STL” da cabine em “IMPORT CAD DATA
FROM FILE”, conforme mostra a Figura 34.
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Figura 34 Importando modelo 3D para o Comsol
Após importar o modelo a malha foi gerada no comando “MESH MODE”. A malha
foi gerada conforme a Figura 35.

Figura 35 Modelo 3D com as malhas geradas
Devido à complexidade geométrica do modelo gerado pelo NX3, erros na malha
causaram erros nas matrizes de simulação conforme Figura 36.
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Figura 36 – Erro de “Singular Matrix” na simulação do modelo 3D
A geometria 3D requer uma capacidade de processamento muito grande, o que
torna inviável a execução das simulações. Um computador comercial de utilização
normal nas empresas não comportou a simulação, como mostra a Figura 37.

Figura 37 Erro de memória do computador durante a simulação 3D
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Com o insucesso das tentativas em computadores potentes, uma secção no centro
do modelo 3D foi a solução encontrada para viabilizar os experimentos. Ainda
devido aos problemas de memória de processamento, não foi permitida a
diferenciação dos materiais dos componentes envolvidos, uma vez que cada
material possui uma característica e comportamento específico.
3.3 Preparação do Modelo Analítico
Normalmente quando se faz uma simulação, utilizam-se informações da VISTEON,
já analisado por Raymond Ambs (2002):
•

Temperatura ambiente: 43o C;

•

Temperatura interior inicial: 60 oC;

•

Energia solar externa: 1000 W/m2;

•

Velocidade do veículo: 50 km/h;

•

Modo: Máxima ventilação/recirculação;

•

Temperatura Corporal: 37 oC;

•

Velocidade do ar na entrada: 4,7m/s;

•

Temperatura de entrada: 8 oC;

•

Densidade do ar: ρ=1,205 kg/m3;

•

Viscosidade do ar: µ= 18,17x 10-6 kg/m.s.

No caso do presente trabalho, as condições de contorno utilizadas foram:
 Temperatura Corporal: 37 oC;
 Velocidade do ar na entrada: 4,7m/s;
 Temperatura de entrada: 8 oC;
 Densidade do ar: ρ=1,205 kg/m3;
 Viscosidade do ar: µ= 18,17x 10-6 kg/m.s;
 Contorno físico do veículo: parede adiabática.
As primeiras tentativas de análise começam com o modelo 2D. Nessa análise,
temos uma seção transversal no centro do modelo 3D a ser analisado.
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Figura 38 Secção tranversal do modelo 3D a ser analisado
Após a construção do modelo 2D foi gerada a malha do mesmo no COMSOL como
mostra a Figura 39.

Figura 39 Malhas do modelo 2D
Depois de colocadas as condições de contorno na entrada e saída bem como nas
paredes do veículo e as propriedades do fluído, deu-se início à simulação. A
velocidade de entrada colocada no sistema foi de 4,7 m/s, em dois pontos frontais, e
a saída em um ponto traseiro, como mostra a Figura 40. Podemos observar a
direção do escoamento de ar representado pelas linhas azuis.
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Figura 40. Definição das entradas e saídas de ar
No modelo 2D, adotou-se duas entradas, uma inferior junto aos pedais e uma na
região do painel de instrumentos e uma saída de ar no porta malas, removendo a
região ocupada pelos passageiros.
Inicialmente, temos a temperatura de entrada com 8 °C nas duas entradas frontais.
Notamos que a velocidade aumenta na região acima da cabeça do manequim. Mas
esse dado de velocidade não é devido ao estudo ser 2D. Essa turbulência é
minimizada no carro real quando se leva em conta que entre os bancos temos uma
área livre onde não ocorre tal estrangulação.
A temperatura calculada é adequada na parte frontal do veículo, 22 ºC, mas na
parte traseira a temperatura fica em torno de 32°C, não oferecendo resfriamento
confortável, uma vez que necessitamos de temperaturas amenas também na parte
traseira.
A figura 41 mostra o compartimento de carga do veículo. É possível perceber que a
temperatura é muito alta. Para saber a variação da temperatura, foi feito um corte
representado pela linha vermelha. As linhas e setas mostram o escoamento do ar
na região.
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Figura 41 Secção para análise de temperatura no porta-malas
O gráfico da variação da temperatura pelo espaço mostrado na Figura 42 mostra
que a temperatura no compartimento de carga está um pouco abaixo de 32°C.

Figura 42 Gráfico da temperatura no porta-malas
Nessa primeira análise, não consideramos a entrada de ar da parte traseira do
console, o que prejudica a circulação de ar na parte traseira.
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É necessário ressaltar que o compartimento de carga deve ser considerado, pois é
comum o transporte de alimentos perecíveis e estes devem ser corretamente
acondicionados. Uma temperatura elevada acarreta a deterioração dos alimentos.
Num segundo teste mostrado na Figura 43, colocamos uma entrada de ar que
simula o duto do console. Foi feita uma nova secção no compartimento de carga na
região mostrada pela linha vermelha da Figura 44.

Figura 43 Adição de uma entrada no console

Figura 44 Secção para análise de temperatura do passageiro traseiro
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Notamos pelo gráfico da Figura 45 uma maior eficiência na circulação de ar para o
passageiro traseiro, mas a temperatura no compartimento de carga ainda continua
alta, o que é notado pela similaridade da Figura 43 e da Figura 41. Quanto maior a
temperatura interna, maior o tempo necessário para que o ambiente esteja
climatizado.

Figura 45 Gráfico para análise de temperatura do passageiro traseiro
Podemos notar que na parte inferior temos 18°C e em torno do passageiro, a
temperatura de 22°C que é sabido ser uma temperatur a agradável.
Para realizar uma melhora na temperatura interna, adiciona-se um duto na região do
teto, com as mesmas velocidades e temperaturas das outras entradas.
A Figura 46 apresenta essa configuração, onde notamos uma melhora substancial
no clima do interior do veículo. Para verificar essa melhora realizamos mais uma
secção no compartimento de bagagem na linha vermelha da Figura 47.
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Figura 46 Adição de uma entrada de ar na região do teto

Figura 47 Secção para análise do passageiro traseiro com duto no teto
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Figura 48 Gráfico para análise do passageiro traseiro com duto no teto
Nota-se pela Figura 48 uma melhora significativa na temperatura da parte traseira e
no compartimento de carga que fica com temperatura máxima de 21°C.
Mas com a adição de uma entrada na região do pára-brisa, configuração mostrada
pela Figura 49,não há alteração na temperatura, mas aumenta o fluxo de ar na
região frontal, o que causa desconforto do motorista.

Figura 49 Análise com um duto próximo ao pára brisa
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4 COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
Com o passar dos anos, os sistemas de ar condicionado passaram a integrar a
preferência dos consumidores de automóveis. Comprar um veículo com esse
sistema deixa de ser um luxo para ser imprescindível.
As indústrias automobilísticas desenvolveram o sistema, com o objetivo de
aumentar a eficiência com baixo custo. Isso acarreta horas em projeto e simulações,
para reduzir o número de protótipos e diminuir o tempo de resposta.
As simulações passam a ter uma importância relevante, pois se pode reproduzir um
sistema e torná-lo confiante e com boa repetibilidade. Mas, para chegar a esse
sistema confiável, muitos testes práticos foram necessários no passado para obter
dados exatos o ambiente interno de um veículo.
O objetivo desse trabalho é a otimização do sistema de ar condicionado,
averiguando situações no compartimento do passageiro e testando a temperatura e
o fluxo de ar, não esquecendo o conforto do ocupante.
O modelo de um sistema de ar condicionado atua na simulação do interior de um
veículo. Fluxo de ar dianteiro, Sistema de refrigeração, Motor, Transmissão,
Compartimento do Passageiro são subsistemas que precisam ser conectados com
um sistema A/C para simulação.
O sistema de ar condicionado funciona conforme um ciclo de refrigeração, o que
gera a necessidade de fornecimento de trabalho ao sistema, que é injetado pelo
compressor através de uma transferência de energia do motor de combustão interna
do veículo. O trabalho executado pelo compressor reflete em um aumento de
consumo de combustível pelo motor e diminuição de potência disponível para o
movimento do veículo.
Todos os modelos são baseados em três equações básicas: massa, quantidade de
movimento e transporte. Essas equações são usadas como base para o modelo
analítico simulado no COMSOL Multiphisics.
Em princípio, um modelo em duas dimensões foi montado em um software
comercial NX3, mas as dificuldades de conversão do modelo foram decisivas para a
opção de modelar no próprio COMSOL, mas este possui ferramentas limitadas para
tal processo.
Para tal simulação, as equações de Navier Stokes e condução e convecção foram
utilizadas.
Mas, as equações de fluxo laminar não convergiram no momento em que o modelo
2D provoca uma pequena turbulência na região da cabeça dos ocupantes. Para
resolver esse problema, foi necessária a mudança para o de turbulência k ε. Assim,
o modelo de fluxo de ar estava formatado.
Adotando duas entradas e uma saída de ar, como num veículo comercial básico, a
velocidade de entrada foi de 4,7m/s.
Agora, para adicionar o modelo de análise térmica, as temperaturas de entrada
obtidas nas referências foram: temperatura corporal de 36,5 ºC, temperatura de
entrada do ar de 8 °C.
Mas, devido a representatividade de um modelo 3D, no software NX3 foi modelado
um compartimento do passageiro em escala. Mas, o software necessita de um
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computador muito potente para essa simulação, tornando inviável o modelo, pois os
computadores usados na maioria das empresas não possuem processadores de tal
porte.
Partindo de uma base simples, as entradas de ar no interior do veículo são no painel
de instrumentos, na região inferior junto às pedaleiras e na região traseira do
console central. Cabe ressaltar que a temperatura considerada confortável é de 21
°C, pois com um “friozinho” o motorista é mantido n uma condição de maior atenção
e mais alerta aos acontecimentos do trânsito conturbado das cidades grandes.
As primeiras simulações contaram com duas entradas de ar frontais e uma saída no
compartimento de carga. Nota-se no gráfico pela linha azul que a temperatura no
compartimento de carga atinge a 31,9 °C, o que invi abiliza o transporte de produtos
perecíveis no interior do veículo.
Com a adição de mais um ponto de entrada de ar frio no console, o fluxo de ar
aumentou e na região traseira houve uma ligeira queda da temperatura, co
temperaturas variando de 18°C a 36°C, mas no compar timento de carga ainda a
situação é crítica. Num posterior estudo, pode-se relevar o tempo de resfriamento
para minimizar a situação do porta-malas.
Adicionando um terceiro ponto não tradicional no teto, direcionado ao passageiro
traseiro, encontra-se o melhor clima dentro do veículo, com temperaturas em torno
de 21 °C, o que atende às metas estabelecidas. No g ráfico é mostrado pela linha
vermelha.

Adicionando um novo ponto na região frontal junto ao pára brisas, não melhora em
nada o conforto dos passageiros, apenas sendo útil para desembaçamento dos
vidros.
É complicada a adição de um terceiro ponto no teto. Tem-se uma área muito
apertada onde outras prioridades devem ser atendidas, como a acomodação de
chicotes e acabamentos, sendo necessária em alguns casos espuma de segurança.
Por isso, a área disponível inviabiliza os dutos no teto. Sem contar que essa área é
ainda mais reduzida nos casos em que o veículo possui teto solar.
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