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 O intuito da pesquisa em simulações computacionais de escoamentos turbulentos 

sobre diferentes configurações, como um sistema ventilador/bocal, tem por finalidade 

concretizar a metodologia de análise através da Dinâmica dos Fluidos Computacional 

(CFD). Quando concretizada, esta metodologia pode servir como forma de otimizar 

diferentes sistemas de modo a buscar retirar sempre a máxima performance do mesmo. 

 De uma maneira inicial, um sistema ventilador/bocal é desenhado em um software 

CAD 3D para posterior discretização deste domínio por malha não estruturada de células 

tetraédricas. As simulações das diferentes malhas são conduzidas no software Ansys 

Fluent 18.0 pelo método de solução RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes 

equations), utilizando o modelo de turbulência k-ω SST. Os resultados são avaliados e 

comparados com dados experimentais do mesmo sistema ventilador/bocal.  

 Comparações entre os dados experimentais e os resultados obtidos através das 

simulações numéricas apontam uma diferença de vazão na saída do sistema 

ventilador/bocal de 10%. É esperado que estes resultados sirvam para consolidar a 

metodologia CFD utilizada quanto a simulação deste tipo de equipamento. 
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