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resumo 
 
 

As alterações climáticas são evidentes à escala global e as cidades 
experienciam diversos fenómenos climáticos cada vez mais intensos.  
O efeito de Ilha de Calor Urbano representa uma consequência do 
desenvolvimento das cidades e do comportamento humano. O aumento de 
temperatura provocado por este efeito nas cidades contribui para a diminuição 
da qualidade do ar e da saúde pública, aumento do consumo energético e para 
todas as subsequentes consequências que destas advém.  
Progresso nos modelos numéricos de microclima urbano possibilitam a 
aquisição de novos e melhores conjuntos de dados, contribuindo para 
avaliações mais rigorosas das características das cidades. A aplicação destas 
ferramentas com dados de clima futuro constitui uma importante mais valia 
contribuindo para um melhor planeamento de cidades resilientes e sustentáveis. 
Esta dissertação contribui para o progresso da modelação CFD do microclima 
urbano, adicionando componentes de simulação das características térmicas ao 
escoamento atmosférico. Recorrendo ao modelo OpenFOAM e utilizando os 
edifícios de uma parte da cidade de Antuérpia como base de trabalho, foram 
executadas várias simulações com o objetivo de tornar mais complexa a 
capacidade de simular as temperaturas das superfícies urbanas e o escoamento 
do vento. Os resultados demonstraram que é possível simular as trocas de calor 
sensível entre as superfícies dos edifícios e o vento. A adição desta 
característica às simulações permite uma aproximação à realidade das cidades, 
tornando mais fidedignas as características do escoamento e contribuindo para 
melhorar a capacidade de simular o clima urbano e os impactes das alterações 
climáticas. 
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abstract 

 
Climate Change is evident on a global scale and cities are experiencing more 
diverse and intense weather phenomena. 
The Urban Heat Island effect shows an consequence of city development and 
humam behavior. The increase in temperature caused by this effect in cities 
contributes to a decrease on ambient air quality and public health, an increase 
in energy consumption and all the subsequent consequences that arise from 
these. 
Progress in numerical models of urban microclimate allows for new and better 
data sets, contributing to more rigorous assessments of the cities characteristics,  
Applying these tools with future climate data is na importante asset for better 
planning of resilient and sustainable cities. 
This dissertation contributes for the progress in urban microclimate CFD 
modeling, by addind compoents of simulation of thermal characteristics to the 
atmosferic flow. Using the OpenFOAM model and part of Antwerp’s cities 
buildings, several simulations were performed with the aim of complexing urban 
surface temperatures and wind flow. 
The results showed that it is possible to simulate sensible heat exchanges 
between building surfaces and the wind. Adding this feature to the simulations 
allows an approximation to the cities reality, making the flow characteristics more 
reliable and contributing to improve the ability to simulate the urban climate and 
the impacts of climate change. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

 

O clima está a sofrer alterações à escala global. Segundo o Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), é incontestável que a 

humanidade influenciou o aquecimento da atmosfera, oceanos e terra (Figura 1.). 

O aumento na concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, desde 

1850, é também inequivocamente causado por atividades humanas (IPCC, 2021). 

Estas alterações no clima, constituem uma ameaça ao funcionamento dos sistemas 

naturais e humanos, com projeções que preveem o aumento das temperaturas nos 

territórios, alterações nos padrões de precipitação, nos períodos de seca (todos os 

anteriores variando a sua intensidade entre regiões), e indicando alterações na 

intensidade e frequência com que irão ocorrer eventos climáticos extremos (Hoegh-

Guldberg et al., 2018; Rodrigues et al., 2018). 

 

 

Figura 1. Evolução da temperatura da superfície global, nos últimos 170 anos, valores 

observados e valores simulados, resultantes do exercício de intercomparação de modelos, 

CMIP6 (IPCC, 2021). 
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Como resultado, ondas de calor, incêndios, tornados, tempestades, e outros 

fenómenos, revelam-se desafios cada vez mais complexos com severas 

consequências ambientais, sociais e económicas para as regiões (Aram et al., 2019; 

Hoegh-Guldberg et al., 2018). 

Nas cidades, alguns dos desafios climáticos que se consideram relevantes 

são os fenómenos de ondas de calor, de cheias e de seca (European Environment 

Agency, 2012). Uma onda de calor é definida por um intervalo de pelo menos 6 

dias consecutivos, nos quais a temperatura máxima diária registada é superior em 

5ºC ao valor médio diário de um período de referência, como uma série 

climatológica de 30 anos (por exemplo, 1971-2000). 

Fenómenos desta natureza têm provocado um aumento na taxa de 

mortalidade e a exposição permanente da população a temperaturas elevadas em 

contexto urbano, com impacto direto na saúde e bem-estar das populações 

(European Environment Agency, 2012; Santamouris, 2020a; Waves, 2021). 

Estima-se que uma onda de calor em agosto de 2003 terá causado até 50 

000 mortes adicionais na Europa (Brücker, 2005) e que a ocorrência de ondas de 

calor severas no verão de 2018 e de 2019 tenham sido responsáveis por pelo 

menos 63 surtos de infeções por “Vibrio spp.” na Alemanha, devido à proliferação 

facilitada destas bactérias em ambientes aquáticos mais quentes (Brehm et al., 

2021). 

Além destes fenómenos, as áreas urbanas continuam em crescimento, 

aumentando em dimensão e densidade (Clements & Casani, 2016; Santamouris, 

2020a; UN-Habitat, 2011; United Nations (UN), 2018), conforme demonstrado na 

Figura 2., provocando alterações na ocupação do solo nas quais se substitui áreas 

de vegetação, por edifícios, estradas e outras infraestruturas. 

 

 

Figura 2. População mundial por classes de cidades (United Nations (UN), 2018). 
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Estas alterações contribuem para o desenvolvimento de um fenómeno 

urbano conhecido como Ilhas de Calor Urbano (ICU), este, corresponde a um 

fenómeno em que as regiões urbanas sentem temperaturas superiores aos seus 

arredores mais rurais. Esta diferença pode ser de cerca 1 a 3 ºC, em cidades com 

um ou mais milhões de habitantes, na temperatura média anual, no entanto, 

durante noites calmas e com pouco vento esta diferença pode ser de até 8-10 ºC. 

Cidades mais pequenas também experienciam as ICU, no entanto, devido às suas 

menores dimensões, este efeito tende a ser menos intenso (Hong et al., 2021; U.S. 

Environmental Protection Agency, 2008). 

As ICU ocorrem devido às propriedades radiativas, térmicas e morfológicas 

das infraestruturas urbanas, às atividades humanas (devido às emissões de 

poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa, utilização de sistemas 

elétricos de aquecimento e arrefecimento e às atividades industriais), sendo que, 

são ainda influenciadas pelas características geográficas e padrões climáticos 

(temperatura, precipitação e vento). Segundo Oke et al., 2017 ocorrem quatro tipos 

de ilhas de calor urbano: Ilhas de Calor Urbano Subsuperficiais (ICUSub), Ilhas de 

Calor Urbano Superficiais (ICUSurf), Ilhas de Calor Urbano da camada da canópia 

urbana (ICUUCL) e Ilhas de calor urbano da camada limite urbana (ICUUBL). 

Com o contributo das alterações climáticas e a ocorrência de fenómenos de 

ondas de calor, as cidades vêm o seu efeito de ICU ser amplificado (Aram et al., 

2019; Dimoudi et al., 2013; Pyrgou et al., 2020). 

Assim, para melhorar as condições de habitabilidade nas cidades, reduzir o 

fenómeno de ICU e mitigar/adaptar as cidades para as alterações climáticas um 

conjunto de estratégias podem ser utilizadas como: (i) melhorar isolamento das 

infraestruturas afim de melhorar a sua regulação térmica; (ii) uso de sistemas de 

arrefecimento passivo nos edifícios; (iii) design e planeamento urbano que 

proporcione ventilação do street canyon
1

 facilitando o escoamento atmosférico; (iv) 

a redução da emissão de gases poluentes; (v) aumento de áreas verdes ou com 

infraestruturas verdes e azuis urbanas; (vi) divulgação de informação de adaptação 

de comportamentos perante ondas de calor; (vii) inclusão dos impactes gerados 

pelas ondas de calor e efeitos de ilha urbana de calor em projetos e planos de 

desenvolvimento; (viii) melhorias na gestão de transportes coletivos; (ix) entre 

outros; (Bibri & Krogstie, 2017; Emmanuel, 2021; European Environment Agency, 

2021a; Norton et al., 2015; U.S. Environmental Protection Agency, 2008). 

1

street canyon – forma geométrica urbana caracterizada por três faces, a face de baixo, correspondente ao solo, 

geralmente uma estrada, e duas faces laterais, correspondentes aos edifícios adjacentes. 
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Medidas deste âmbito contribuem também para promover e alcançar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, 

nomeadamente para (United Nations, 2021): 

• Objetivo 3 “Saúde de Qualidade” que pretende o acesso a saúde de qualidade e 

a promoção do bem-estar de todos em todas as idades; 

• Objetivo 9 “Indústria, Inovação e Infraestruturas” construindo infraestruturas 

resilientes, modernizando as existentes, promovendo a industrialização 

sustentável fomentando a inovação; 

• Objetivo 11 “Cidades e Comunidades Sustentáveis” que pretende, entre outros, 

reduzir os impactes ambientais das cidades enquanto é proporcionado o acesso 

a habitação segura e adequada; 

• Objetivo 12 “Produção e Consumo Sustentáveis” gerindo eficientemente os 

recursos naturais, reduzindo significativamente a libertação de químicos 

poluentes para o ar, água e solo, garantindo o acesso das populações à 

informação sobre práticas sustentáveis de estilo de vida; 

• Objetivo 13 “Ação Climática” reforçando a resiliência e capacidade de adaptação 

das nações aos riscos climáticos implementando medidas que considerem as 

alterações climáticas nas suas políticas, estratégias e planos; 

• Objetivo 15 “Proteger a Vida Terrestre” que pretende proteger, restaurar e 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, integrando os valores 

e serviços dos ecossistemas e biodiversidade no planeamento local e nacional. 
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1.2. Objetivo 

 

Este trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 

da comunidade científica relativamente às consequências das alterações climáticas 

à escala local, nomeadamente, as alterações no microclima urbano. 

Para isso pretende-se aplicar um modelo de computação da dinâmica de 

fluídos (CFD) a uma zona da cidade de Antuérpia, na Bélgica, e desenvolver as 

funcionalidades do modelo por forma a integrar o efeito da temperatura das 

superfícies e das trocas de calor entre as mesmas e o ar no escoamento urbano. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação encontra-se estruturada por seis capítulos. No primeiro 

capítulo apresenta-se um enquadramento geral, que conta com uma breve 

descrição de algumas consequências das alterações climáticas, fenómenos de 

ondas de calor e ainda uma introdução ao tema das ICU.  

No capítulo dois desenvolve-se o tema expondo uma base relativa à 

estrutura da atmosfera urbana e com detalhe as características das ICU. É também 

abordado ainda o estado da arte relativamente ao estudo do microclima urbano e 

o uso de modelação CFD como ferramenta de apoio em estudos deste âmbito. De 

seguida, caracteriza-se, no capítulo três, o caso de estudo da presente dissertação. 

Incluí uma descrição da cidade de Antuérpia, assim como das suas características 

climáticas. Como complemento foi também adicionado um estudo do efeito de ICU 

que ocorre na cidade. No quarto capítulo apresentam-se os detalhes da 

metodologia na execução dos trabalhos, assim como uma descrição dos softwares 

utilizados (QGIS, Blender, OpenFOAM). 

Os detalhes sobre as simulações realizadas e os seus resultados encontram-

se no capítulo cinco, assim como explicações relativas a alterações adicionadas aos 

ficheiros à medida que se pretendeu adicionar novas funcionalidades ao modelo 

para simular características do vento, domínio e superfícies. 

Por fim, no capítulo sexto apresentam-se as conclusões da dissertação, 

juntamente com propostas de trabalhos futuros.  
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2. Estado da arte 

 

No presente capítulo expõe-se o estado atual do conhecimento de estudos 

que abordam fenómenos de ilhas de calor urbano, ondas de calor e qualidade do 

ar, no âmbito das alterações climáticas, assim como, estudos que analisaram os 

mesmos fenómenos recorrendo a modelação CFD. 

 

2.1. A Estrutura da Atmosfera Urbana 

 

A Camada Limite Atmosférica (do inglês, Atmosferic Boundary Layer - ABL) 

é a camada da atmosfera que faz contacto com a superfície da terra, esta ocorre 

entre os 100 m e os 3000 m dependendo da rugosidade, temperatura, humidade 

e poluentes da superfície terrestre. Na porção mais próxima da superfície, ≈10%, a 

ABL é frequentemente chamada de Camada Superficial (do inglês, Surface Layer - 

SL), uma camada na qual os fluxos são altamente influenciados pela fricção com a 

superfície, enquanto que nos restantes ≈90 %, a ABL é composta pela Camada de 

Mistura (do inglês Mixed Layer - ML), na qual as propriedades atmosféricas 

encontram-se homogeneizadas e os perfis verticais de temperatura potencial, de 

vapor de água e velocidade do vento são praticamente uniformes (Oke et al., 2017). 

Sobre contexto urbano a ABL sofre influência das cidades e possui uma 

estrutura diferente, mais complexa e específica, que se inicia na fronteira Rural-

Suburbana e cresce em altitude até ocupar a ABL, esta denomina-se de Camada 

Limite Urbana (do inglês, Urban Boudary Layer - UBL). Com a presença de ventos 

regionais, a UBL forma uma pluma urbana, a favor do vento, capaz de transportar 

os efeitos cinemáticos, térmicos, de humidade e também poluentes durante vários 

quilómetros (di Bernardino et al., 2021).  

Na UBL, a SL subdivide-se nas camadas: Camada da canópia urbana ( do 

inglês, Urban Canopy Layer - UCL), que vai do solo até à altura média (do inglês, 

Height - H) das estruturas urbanas, sejam elas edifícios ou árvores e compreende 

a atmosfera exterior e interior das estruturas; Subcamada de rugosidade ( do 

inglês, Roughness Sublayer - RSL), estende-se desde o solo até 2H-5H da altura das 

estruturas, nesta subcamada o escoamento atmosférico sofre uma influência 
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substancial dos elementos de rugosidade e ocorrem fluxos ascendentes, 

descendentes, vórtices e plumas (frias ou quentes); Subcamada inercial (do inglês, 

Inertial Sublayer - ISL), acima da RSL onde o perfil vertical do vento é dominado por 

um cisalhamento proveniente da turbulência da RSL e se cria um perfil logarítmico 

do vento (Oke et al., 2017). 

Uma ilustração conceptual das camadas atmosféricas referidas pode ser 

interpretada na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Estrutura da Camada Limite Urbana (UBL), adaptado de (di Bernardino et al., 

2021). ABL - camada limite atmosférica, ML – camada de mistura, SL – camada superficial, 

ISL – subcamada inercial, RSL -subcamada de rugosidade, UCL –canópia urbana.  
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2.2. Ilhas de Calor Urbano 

 

Conforme descrito previamente (Capítulo 1.), existem diferentes tipos de 

ICU. Estas podem ocorrer a diferentes escalas como: (i) micro-escala (1 m a 1 km) 

que inclui edifícios, estradas, jardins; (ii) escala local (100 m a 10 km) que 

contempla aglomerados urbanos; (iii) meso-escala (1 km a 50 km) o que inclui 

cidades inteiras. As ICU são influenciadas por vários processos térmicos e fatores 

que condicionam a sua intensidade, conforme resumido na Tabela 1. 

As ICU
Sub

 revelam-se no padrão térmico do subsolo das cidades que é 

influenciado pela malha urbana e pelas estruturas construídas subterrâneas, 

comparativamente à temperatura do subsolo rural circundante. ICUSurf demonstram-

se nas diferenças de temperatura entre as superfícies urbanas e a atmosfera 

exterior comparativamente às interfaces rurais equivalentes. Por outro lado, as 

ICUUCL ocorrem na atmosfera urbana, na camada da canópia urbana, que ocorre 

entre a superfície urbana e o nível dos telhados/topo dos edifícios, camada na qual 

tipicamente habitamos, enquanto que as ICUUBL ocorrem nas diferenças de 

temperatura do ar no topo da camada da canópia urbana e o topo da camada limite 

urbana comparativamente à camada limite atmosférica da região rural circundante 

(Enteria et al., 2021; Oke et al., 2017; J. Voogt, 2007). 

Os processos térmicos que influenciam o aquecimento urbano podem 

ocorrer quer por difusão do calor nos meios, quer pelos balanços energéticos nas 

interfaces das superfícies (Stewart & Mills, 2021). 

Este fenómeno, de ICU, está presente em várias cidades no mundo (Bokaie 

et al., 2016; Dimoudi et al., 2013; Enteria et al., 2021; Kantzioura et al., 2012). A 

intensidade das ICU pode variar por motivos de uso do solo, das propriedades das 

superfícies, pela morfologia espacial da cidade, pela ação antrópica ou ainda por 

outros fatores como o estado do tempo ou a localização geográfica da cidade. 

Com a expansão das cidades o uso do solo, que antes estava não modificado 

ou rural, passa a possuir características urbanas, com a presença de estruturas que 

contribuem para a redução da vegetação e impermeabilização das superfícies. 
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Tabela 1. Resumo dos tipos de ICU, a sua escala e processos térmicos responsáveis pela sua ocorrência (adaptado de Oke et al., 

2017). 
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topo da subcamada de 

rugosidade e Balanço 

energético da camada 

limite urbana. 
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Superfície Urbana 

 

Atmosfera Urbana 
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A vegetação proporciona sombra para outras superfícies e vapor de água para a 

atmosfera, que contribui como um mecanismo de perda de calor latente, que 

consequentemente proporciona uma redução da temperatura. Assim, 

temperaturas mais elevadas apresentam-se nas superfícies mais secas que não 

apresentam humidade para evaporar, como cimento, asfalto e telhas. 

Temperaturas mais baixas, estão presentes nas superfícies que apresentam água, 

como solo húmido, relvados e folhas. 

As restantes propriedades das superfícies são também alvo de estudo e 

parte integrante das ICU, essas propriedades podem ser 1) geométricas, 2) 

radiativas, 3) térmicas, e 4) aerodinâmicas (Kim et al., 2021; Lai et al., 2019; 

Medved, 2022; Oke et al., 2017). 

 

1) As propriedades geométricas incluem a orientação das superfícies, assim 

como as suas dimensões e espaçamentos que influenciam a “abertura” ao 

céu e à radiação solar. A orientação, quer pelas inclinações das estruturas, 

quer pela orientação ao azimute, influencia a incidência da radiação solar, 

durante o dia as faces das estruturas expostas diretamente à radiação solar 

atingem temperaturas superiores às faces que se encontram na sombra. 

2) Propriedades radiativas incluem a refletância (albedo) e a absorbância da 

radiação, assim como a emissividade que os materiais possuem. Superfícies 

com baixo albedo tendem a absorver mais radiação (de onda curta) e atingir 

temperaturas superiores enquanto que, superfícies com alto albedo refletem 

mais radiação (de onda curta) e consequentemente, aquecem menos. A 

emissividade elevada dos materiais aumenta quer a absorção da radiação 

por parte dos mesmos quer a sua emissão de radiação infravermelha, no 

entanto, se uma superfície possui uma elevada emissividade e uma 

temperatura superior aos que a rodeia ela vai radiar o seu calor mais 

eficazmente o que promove o seu arrefecimento. Por outro lado, materiais 

com emissividade mais baixa tendem a reter o calor. 

3) As propriedades térmicas incluem a condutividade dos materiais e a sua 

capacidade calorífica, que influenciam a capacidade de conduzir e reter calor 

nas superfícies/estruturas. Superfícies construídas com materiais com baixa 

condutividade e baixa capacidade calorífica tendem a aquecer bastante, no 

entanto, este aquecimento dá-se durante o período diurno em superfícies 
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diretamente expostas à radiação solar, aquecendo apenas uma fina camada 

superficial devido à resistência do material à condução do calor. 

Consequentemente, tendem a não reter calor e no período noturno 

apresentam-se relativamente frios (ex: os telhados). 

4) As propriedades aerodinâmicas das superfícies exercem a sua influência 

através das interações com o vento, sendo a rugosidade da superfície e a 

proteção/exposição ao vento propriedades que influenciam a temperatura 

das superfícies. As superfícies exibem temperaturas mais elevadas em 

superfícies de baixa rugosidade, que experienciam baixa turbulência 

mecânica do vento, ou fachadas protegidas do mesmo. Temperaturas mais 

baixas sentem-se nas superfícies mais rugosas onde a turbulência mecânica 

e o efeito do vento é maior o que promove mais trocas térmicas entre as 

superfícies e o vento. 

 

Além das propriedades das superfícies existem ainda as interações na 

temperatura do ar que também, aquece, quer por efeito da absorção direta da 

radiação solar, quer pelas transferências de calor sensível por convecção. 

A morfologia espacial da cidade contribui para as ICU com fatores como: a 

localização, dimensão e orientação dos edifícios, que influenciam a exposição 

destas estruturas à radiação solar, afetam o regime de vento (velocidade e 

turbulência) e a orografia da cidade. Parâmetros como o rácio do street canyon 

(H/W), correspondente à altura dos edifícios (H) a dividir sobre a largura do street 

canyon (do inglês, Width - W), Figura 4., e a área de céu visível de um ponto da 

superfície (do inglês, Sky View Factor, ψsky (SVF)) são também relevantes para avaliar 

a exposição das superfícies à atmosfera, sendo que, quando os edifícios são altos 

em relação às estradas estreitas que os separam o solo está menos exposto à 

radiação direta. A nível de escoamento atmosférico, quando H/W>0.65 o 

escoamento acima dos telhados tende a “saltar” entre os topos das estruturas, 

Figura 5., e consequentemente entra menos no street canyon reduzindo o 

escoamento atmosférico na UCL (Karimimoshaver et al., 2021; Oke et al., 2017). A 

nível radiativo, rácios elevados de H/W resultam nos edifícios a capturarem 

(refleção e absorção) a radiação, Figura 6., dificultando o regresso da radiação 

refletida ao espaço, nestes locais o SVF é baixo. Este efeito reduz a refletância geral 

da cidade e aumenta a sua temperatura, por outro lado os edifícios altos 
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proporcionam sombra o que reduz a temperatura das superfícies ensombradas e 

do ar, mas, consequentemente, à noite, dificultam o arrefecimento, “prendendo” 

no street canyon o calor libertado pelas infraestruturas.  

 

 

Figura 4. Parâmetros para descrever a estrutura urbana (adaptado de Oke et al., 2017). 

 

Figura 5. Padrões típicos de escoamento atmosférico em street canyons (adaptado de Oke 

et al., 2017). 

 

Figura 6. Trocas conceptuais de radiação no street canyon (Oke et al., 2017). (a) receção 

de um único feixe direto de radiação, (b) 1ª reflecção do feixe na superfície do canyon, (c) 

2ª reflecção. 

Os fatores antropogénicos que contribuem para as ICU são essencialmente 

as fontes de calor antropogénico provenientes de processos industriais, de 

sistemas de climatização, combustão de combustíveis nos transportes e 

equipamentos (U.S. Environmental Protection Agency, 2008; J. A. Voogt, 2003). 

Por outro lado, ocorre, associada à ação antropogénica, a emissão de 

poluentes primários (libertados diretamente de fontes), como óxidos de carbono 
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(COx), compostos orgânicos voláteis (COV), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de 

azoto (NOx), ou matéria particulada (PM) e/ou o desenvolvimento de poluentes 

secundários (formados através de reações químicas entre os poluentes primários), 

como o ozono troposférico (O3), que contribuem também, para a ocorrência de um 

efeito de estufa urbano, no qual uma atmosfera urbana poluída retém e emite mais 

radiação térmica para a superfície (Chan & Yao, 2008; European Environment 

Agency, 2021b; Tiwari et al., 2019; Vallero, 2014; J. A. Voogt, 2003). 

As condições meteorológicas são também um fator que influencia a 

ocorrência e intensidade das ICU. A cobertura de nuvens e o vento são neste caso 

as características mais capazes de alterar o efeito de ICU, sendo que este efeito é 

máximo quando o céu está sem nuvens e a velocidade do vento é baixa, pois a 

quantidade de energia a atingir as superfícies urbanas é máxima e a capacidade de 

transportar o calor urbano é reduzida. Nas condições contrárias, muita 

nebulosidade e velocidades de vento elevadas tendem a reduzir o efeito de ICU 

(Oke et al., 2017; San José et al., 2016; J. A. Voogt, 2003). 

Por fim, a localização geográfica da cidade é uma condição determinante do 

clima, sendo que a latitude, longitude e altitude definem as condições climáticas 

da cidade. Cidades mais próximas dos trópicos experienciam climas mais quentes 

e cidades mais próximas dos polos experienciam climas mais frios. Estas condições 

para a ocorrência de ICU são ainda influenciadas pela proximidade a grandes 

massas de água, que atenuam grandes variações de temperatura, ou a proximidade 

a cordilheiras montanhosas que podem direcionar ou bloquear os ventos, gerando 

padrões que influenciam o microclima urbano. 

Além de todas estas condicionantes às ICU, estas sofrem ainda variações 

que decorrem da sazonalidade, devido às variações sazonais na radiação solar (o 

que inclui a variação no número de horas de insulação), variação na precipitação e, 

consequentemente na humidade presente na atmosfera urbana e nas superfícies e 

ainda no vento (Oke et al., 2017; U.S. Environmental Protection Agency, 2008; J. A. 

Voogt, 2003). Assim, esta complexidade de fatores, provoca uma enorme 

variedade de cenários que geram particularidades em todas as cidades no seu 

comportamento de ICU. Na Figura 7. apresenta-se uma síntese dos fatores que 

influenciam as ilhas de calor urbano.  
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Caraterísticas que influenciam as Ilhas de Calor Urbano 

 

Figura 7. Esquema resumo das características que influenciam a ocorrência e intensidade das ICU. 
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2.2.1. Balanço Energético Urbano 

 

Para compreender e interpretar o microclima urbano é fundamental 

entender que as estruturas possuem superfícies e volumes, com características 

diferentes e que estas afetam como a energia é transferida ou armazenada no 

sistema urbano. Assim, podemos fazer um balaço energético à RSL que considera 

os fluxos energéticos que ocorrem nesta camada. 

 

𝑄∗ + 𝑄𝐹 = 𝑄𝐻 + 𝑄𝐸 + ∆𝑄𝑆 + ∆𝑄𝐴  (W m-2) Equação 1 

 

A equação 1 consiste no balanço energético à RSL, que inclui o volume de 

ar, estruturas e solo presentes nesta camada, na qual Q* representa toda a radiação 

que atinge as superfícies, estão presentes os termos das trocas de energia entre 

as superfícies e a atmosfera, fluxos de calor sensível (QH) e fluxos de calor latente 

(QE). O termo QF corresponde ao calor libertado proveniente da ação antrópica, que 

inclui todas as atividades humanas, ∆QS representa a variação de calor armazenado 

em todo o tecido urbano, incluindo os materiais de construção, vegetação, solo e 

ar e ainda ∆QA (que se simplifica como ∆QA=QA,in-QA,out) que são as trocas de calor 

latente e calor sensível com o escoamento que transporta esta energia, pelo 

processo de advecção (Oke et al., 2017; Palme & Salvati, 2021). A Figura 8. 

demonstra os fluxos referidos. 

 

Figura 8. Representação dos fluxos do balanço energético no volume urbano da RSL (Oke 

et al., 2017). 
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2.3. Estudo do Microclima Urbano 

 

O estudo do microclima urbano tem progredido, alargando o conhecimento 

relativo às consequências das temperaturas elevadas em contexto urbano, às 

metodologias de estudar as ICU e contribuindo também com transdisciplinaridade 

noutras áreas como a saúde pública, sustentabilidade das cidades, planeamento 

urbano e desenvolvimento de políticas (Barlow, 2014; Kalnay & Cai, 2003; Kwok & 

Ng, 2021; Santamouris, 2020a). 

Como consequência do aumento da temperatura em contexto urbano, pelo 

efeito de ICU e considerando os efeitos cumulativos provocados pelas alterações 

climáticas e fenómenos de ondas de calor (Pyrgou et al., 2020), vários autores  

demonstraram uma relação entre o aumento da temperatura com o aumento na 

procura e consumo energético destinado ao arrefecimento das estruturas urbanas 

provocando um aumento que varia entre 0.5% e 4.6% por cada grau de aumento de 

temperatura (Javanroodi & Nik, 2019; Li et al., 2019; Santamouris, 2020a, 2020b; 

Toparlar et al., 2018). Este aumento varia com as características das estruturas 

(capacidade calorífica e condutividade térmica). Santamouris, num estudo que 

considera vários cenários climáticos, prevê ainda um aumento do consumo 

energético para arrefecimento do setor residencial em 34% até 2050 e em 61% até 

2100, consequentemente aumentando a procura por produção de energia elétrica 

para satisfazer o aumento no consumo. (Santamouris, 2016) 

Estes estudos seguem várias metodologias para realizar estudos relativos ao 

clima urbano, estas metodologias variam com as propriedades climáticas que se 

pretende analisar, as dimensões da área de estudo e o objetivo ou interesse do 

estudo (Oke et al., 2017). Porém, para estudar os efeitos climáticos são utilizados 

principalmente quatro métodos: observações no terreno, modelos físicos, 

modelos numéricos e generalizações empíricas (Barlow, 2014; Oke et al., 2017; 

Palme & Salvati, 2021; Tsoka et al., 2020). 

Nas observações no terreno, recorre-se a medições das propriedades das 

superfícies e atmosféricas. Estes registos podem apenas descrever fenómenos 

atmosféricos observados ou conjugar medições e registo de parâmetros mais 

complexos com recurso a instrumentos físicos (termómetros, higrómetros, 

anemómetros, sensores de compostos químicos), podendo ainda recorrer a 
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metodologias até métodos de deteção remota, com instrumentos capazes de 

registar a radiação das superfícies e sua energia associada. 

A metodologia de modelos físicos recorre a maquetes físicas à escala nas 

quais as observações são realizadas, nestes modelos, normalmente recorre-se a 

túneis de vento ou tanques de água para representar as condições climáticas de 

forma controlada, esta metodologia requer cuidados no que respeita as 

semelhanças entre a maqueta e o sistema urbano que é pretendido representar. As 

generalizações empíricas recorrem a relações estatísticas e dados obtidos com 

outros métodos para apresentar sistematicamente e resumidamente os resultados. 

Os modelos numéricos recorrem a equações para simular os fenómenos 

climáticos. Tem a vantagem de poder ser utilizados para conduzir simulações com 

condições completamente controladas, permitindo a simplificação da realidade e 

analisando isoladamente as características pertinentes para o estudo. Nestes 

modelos é necessário definir a escala e dimensões pretendidas para a simulação e 

definir um domínio de estudo, associado a este domínio é necessário definir 

também condições fronteira para que seja possível relacionar as condições que 

ocorrem dentro do domínio com o restante ambiente externo. 

Os modelos de computação da dinâmica de fluidos (CFD) são modelos 

numéricos capazes de simular os fluidos em torno de obstáculos (Palme & Salvati, 

2021). Estes modelos resolvem as equações numéricas de Navier-Stokes para 

descreverem a dinâmica e termodinâmica dos gases na atmosfera. A abordagem à 

resolução destas equações varia entre modelos, necessidades e recursos 

computacionais disponíveis para a resolução dos cálculos, mas as simulações 

podem ser simulações numéricas diretas (do inglês, Direct Numerical Simulation – 

DNS), simulações LES (do inglês, Large Eddy Simulation – LES), ou simulações RANS 

(do inglês, Reynolds Averaged Navier-Stokes).  

A aplicação da modelação no microclima urbano tem várias funcionalidades, 

desde a avaliação do escoamento atmosférico, à dispersão de poluentes e dos 

efeitos das barreiras criadas pelas estruturas e características urbanas na dispersão 

dos mesmos. Por exemplo, modelos CFD são utilizados para analisar o efeito 

aerodinâmico das árvores na dispersão de PM10, PM2,5 e outros poluentes (Amorim 

et al., 2013; Jeanjean et al., 2017; Kochanski et al., 2015; Xue & Li, 2017). Além 

destas finalidades, os modelos CFD foram utilizados, conjuntamente com dados 
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climáticos para avaliar o efeito de ICU (Toparlar et al., 2018), simular os fluxos de 

calor em dias de ocorrência de ondas de calor (Piroozmand et al., 2020) e 

demonstrar/propor metodologias de arrefecimento das cidades e melhoria da 

qualidade do ar (Athamena et al., 2018a, 2018b; Rodrigues et al., 2018; Wang et 

al., 2021). Aram et al, 2019, e Boewler et al, 2010, em artigos de revisão avaliaram 

o efeito de arrefecimento que os espaços verdes urbanos proporcionam às cidades, 

concluindo que em média as áreas verdes urbanas de parques experienciam uma 

temperatura cerca de aproximadamente 1ºC mais baixa durante o dia e que o efeito 

de arrefecimento aumenta ou diminui com as dimensões da área verde urbana. No 

sentido da remoção de poluentes ao nível do street canyon Tomson et al, 2021, 

descreve que, à escala local, a vegetação urbana contribui predominantemente 

para a melhoria da qualidade do ar através da dispersão de poluentes, além da 

dispersão, o contributo da vegetação para a deposição de poluentes pode também 

ser significativo (Aram et al., 2019; Bowler et al., 2010; Lin et al., 2016; Tomson et 

al., 2021). 

Numa metodologia que integrava uma combinação de ferramentas, Grifoni 

et al, 2022 recorreram a ferramentas de sistemas de informação geográfica (SIG) e 

CFD para avaliar a exposição da população local a temperaturas de risco. No estudo 

aplicado a uma área de estudo em Itália, os autores utilizaram dados climáticos de 

referência representativos de dias quentes, que, combinados com dados de 

deteção remota e shapefiles com informação espacial, processados em ambiente 

SIG e simulados no software CFD ENVI-met, permitiram a construção de mapas de 

conforto térmico nos quais foram identificados os locais onde a população 

experiencia temperaturas mais elevadas. Esta inclusão de ferramentas SIG em 

estudos de ICU já foi também realizada por outros autores como uma mais valia 

para obter dados geográficos das cidades (Dimitrov et al., 2020; Grifoni et al., 

2022). 

No entanto, conforme identificado em vários estudos e referido também por 

Mirzaei (2021) um dos desafios nos trabalhos que avaliam o microclima urbano 

recorrendo a modelos CFD é o comportamento isotérmico dos edifícios, no qual se 

admite como negligenciável a temperatura das superfícies das estruturas 

recorrendo apenas às temperaturas do ar. Este pressuposto torna-se discordante 

em alguns estudos se o seu objeto de estudo sofrer efeitos significativos das trocas 

de calor entre as superfícies e a atmosfera. Como é o caso de estudos relativos a: 
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trocas de radiação de curto e longo comprimento de onda, que envolvam fluxos 

impulsionados por flutuabilidade (buoyancy-driven), de ICU ou de comportamento 

energético dos edifícios sob climas urbanos reais (Gutowski et al., 2020; Mirzaei, 

2021). 

 

2.3.1. Modelação CFD e dados de clima futuro 

 

No sentido de prever as consequências das alterações climáticas a nível local 

e propor medidas de adaptação e mitigação eficazes na redução dos efeitos de ICU, 

alguns autores recorrem a dados climáticos de referência e a dados de clima futuro, 

que foram calculados à escala global considerando os cenários climáticos do IPCC. 

De seguida, com recurso a modelos regionais e a downscaling dinâmico
1

, os dados 

climáticos globais ficam espacialmente reduzidos, mas com um aumento de 

resolução que pode chegar até 1 km x 1 km, o que já permite que estes dados se 

aproximem a domínios à escala urbana servindo como dados de entrada e como 

condições de fronteira para simulações CFD à escala local (Rodrigues et al., 2018; 

San José et al., 2016, 2017). 

Esta metodologia foi utilizada por San José et al, 2016, para avaliar as 

necessidades energéticas dos edifícios de Madrid, Espanha, nos anos 2011 (base), 

2030, 2050 e 2100 sob os cenários climáticos RCP4.5 e RCP8.5 do IPCC, 

recorrendo ao modelo Weather Research Forecasting and Chemical (WRF/Chem) 

para o downscaling dinâmico, ao software MICROSYSCFD para as simulações CFD 

e ao software EnergyPlus para as simulações térmicas e energéticas dos edifícios. 

Concluindo que era possível utilizar uma metodologia desta natureza para prever 

o consumo energético dos edifícios para aquecimento e arrefecimento. Em 2017, 

o mesmo autor num estudo aplicado à cidade de Madrid e Londres, Inglaterra, 

utilizou uma metodologia semelhante, mas desta vez para prever as condições 

futuras do escoamento e as concentrações de NO2 nos mesmos cenários de clima 

futuro. 

Rodrigues et al (2018), recorreu a simulação CFD e dados representativos 

de clima futuro (2041-2070) para demonstrar o potencial das infraestruturas 

verdes no contexto urbano para a redução das PM10 na cidade do Porto, Portugal. 

No estudo é proposto um cenário base e um cenário com a adição de 

1

downscaling dinâmico – metodologia projetada para aumentar a resolução dos dados e fornecer condições 

fronteira para modelos com escalas espaciais menores, a partir de dados de modelos com escalas espaciais 

superiores. 
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infraestruturas verdes. É utilizado o modelo Weather Research Forecasting (WRF) 

para a realização do downscaling dinâmico dos dados de clima futuro globais nos 

cenários RCP8.5 e o Software CFD Pollutant DISpersion in the atmosphere under 

VAriable wind conditions (VADIS) para avaliação da dispersão das partículas PM10. 

Os resultados, demonstraram que, para o modelo CFD utilizado, as alterações nas 

dinâmicas do escoamento atmosférico para cenários de clima futuro não foram 

significativas para alterar o comportamento das PM10. 

Prevê-se, assim, que o desenvolvimento de trabalhos de investigação que 

combinem dados de clima futuro com modelos CFD possam dar um contributo 

significativo na previsão e prevenção de situações nas quais os efeitos de ICU atuais 

e tendências de degradação da qualidade do ar irão sofrer agravamento devido aos 

efeitos das alterações climáticas.  
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3. Caracterização do caso de estudo 

 

O capítulo 3 foca-se na descrição do caso de estudo expondo as 

características da cidade de Antuérpia. 

 

A cidade de Antuérpia situa-se na região Flemish no norte da Bélgica, Figura 

9. A cidade é atravessada pelo rio Scheldt e próxima, a norte, do estuário de 

Westerschelde que liga a cidade ao mar do Norte (NWE, 2021) É uma cidade famosa 

pelo seu porto, que é o segundo maior porto da Europa em termos de volume total 

de carga, ficando apenas atrás do Porto de Roterdão. O Porto abriga algumas das 

indústrias da cidade como cinco refinarias que abastecem a indústria petroquímica. 

 

 

Figura 9. Localização geográfica de Antuérpia, Bélgica. 

Segundo a ocupação do solo CORINE (CORINE Land Cover – CLC), de 2018, 

a cidade está predominantemente rodeada por zonas agrícolas (códigos 

241,242,243 e 244 do CLC) alternadas com tecido urbano descontínuo (código 

112 do CLC) (ver Figura 10.). 
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Figura 10. Ocupação do solo segundo o CLC de Antuérpia e dos arredores da cidade. 

 

A cidade de Antuérpia tem uma área de aproximadamente 204,5 km
2

 e conta 

com uma população de cerca de 512.000 habitantes sendo a cidade mais populosa 

da Bélgica, é ainda o centro de uma área metropolitana com cerca de 1 053 000 

habitantes (City Population, 2021; Eurostat, 2022). O centro urbano de Antuérpia 

caracteriza-se por edifícios altos com prédios que variam entre 9 e 14 m (média de 

altura dos edifícios é 12 m), que não possuem mais do que 6 andares e que 

conferem uma densidade elevada de edifícios. Isto atribui à superfície urbana a 

classificação de LCZ2 (Local Climate Zone 2) correspondente a malhas urbanas 

compactas de altura média segundo Oke et al., 2017. Pontualmente ocorrem 

também estruturas urbanas como catedrais, igrejas ou edifícios que isoladamente 

possuem dimensões superiores e destoam da restante paisagem urbana. 
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A nível de altimetria, Figura 11., a cidade de Antuérpia tem a sua altura 

média acima do mar de 8 m e sendo uma cidade plana apresenta uma altitude 

homogénea em praticamente toda a sua extensão. 

 

 

 

 

Figura 11. Altimetria da cidade de 

Antuérpia na resolução de 20 m. 

Figura 12. Média da velocidade e direção do 

vento, anos 1991 a 2020 (Instituto Real de 

Meteorologia da Bélgica, 2022). 

 

A rosa dos ventos na Figura 12. apresenta a velocidade e direção do vento 

em Antuérpia, recorrendo a valores medidos a 10 m de altura na estação sinótica 

de Deurne, no período de 1991-2020. Com análise da mesma é possível perceber 

a predominância na direção do vento para SO (13,1%) e que os ventos com maior 

velocidade ocorrem também na mesma direção, SO e SSO, de 4,4 m s
-1

 e 4,7 m s
-1

, 

respetivamente (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, 2022). 
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Segundo a classificação de Köppen-Geiger a Bélgica tem um clima 

considerado como Cfb, que corresponde a climas oceânicos com verões 

temperados e invernos frios. Isso é visível nas estatísticas climáticas do Instituto 

Real de Meteorologia da Bélgica (do neerlandês, Koninklijk Meteorologisch Instituut 

van België - KMI), que no período de referência, 1991-2020, registaram uma 

temperatura média de 11,1ºC, a temperatura máxima média de 15,2ºC e a 

temperatura mínima média de 7,1ºC. O mês com menos precipitação é abril com 

43,1 mm de precipitação média e o mês mais chuvoso é dezembro com uma média 

de 90,9 mm de precipitação (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, 2022). No 

entanto, tendências de aquecimento fizeram com que na Bélgica, em 2019, e 

durante um evento de onda de calor, se tenham estabelecido recordes de 

temperaturas máximas registadas de 39,7ºC em Uccle, Bruxelas e de 40,0ºC em 

Antuérpia (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, 2021b). 

 

 

Figura 13. Temperatura do ar e precipitação em Antuérpia no Período de referência de 

1991-2020 (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, 2022). 

O KMI realizou também projeções climáticas com base nos cenários 

climáticos do IPCC RCP2.6, RCP4.5 e RCP8.5, no qual se antevê que 

independentemente do cenário climático as temperaturas sob o território serão 

entre 1,3ºC (RCP2.6) a 4,7ºC (RCP8.5) mais altas face ao período de referência 

(Figura 14.). Nestes cenários foi também concluído que é esperado um maior 

aumento de temperatura no inverno e que este se tornará mais húmido (Instituto 

Real de Meteorologia da Bélgica, 2021a). 



Operacionalização de um modelo CFD para avaliar o impacte  

das Alterações Climáticas no microclima urbano 

 

27 

 

 

Figura 14. Evolução da temperatura média na Bélgica (em comparação com o normal 

1961-1990) para o período 1951-2100 (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, 2021a). 

Num estudo realizado à cidade de Antuérpia no qual foi avaliado o seu efeito 

de ilha ICU durante o período de 2008-2017, realizado pelo instituto de 

investigação tecnológica VITO (do neerlandês, Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek) com o modelo de clima urbano URBCLIM, foi possível 

concluir que o centro da cidade experiencia uma média de efeito de ICU de 2ºC, 

Figura 15., mas que este valor pode atingir os 9ºC durante noites de verão, o que 

demonstrou que os habitantes do centro urbano se encontram expostos a níveis 

superiores de stress térmico comparativamente às pessoas que habitam nos 

arredores da cidade (Lauwaet & Lambrechts, 2020). 

 

Figura 15. Intensidade média da ICU (°C) em Antuérpia, período 2008-2017 (Lauwaet & 

Lambrechts, 2020). 
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A cidade de Antuérpia foi escolhida devido à existência de dados 

meteorológicos de referência bem definidos e de dados relativos às concentrações 

de poluentes. Além disso, esta cidade foi também alvo de um exercício para avaliar 

várias abordagens de modelação pela rede europeia FAIRMODE (do inglês, Forum 

for Air Quality Modeling in Europe) no ano de 2017. Para a finalidade do presente 

trabalho, e por questões de recursos computacionais, não se irá trabalhar com as 

estruturas ou características de toda a cidade de Antuérpia, mas apenas com uma 

porção da mesma com cerca de 800 m x 800 m no centro urbano da cidade, o 

domínio referido pode ser observado na Figura 16. 

 

Figura 16. Localização do domínio da dissertação no centro urbano de Antuérpia. 
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4. Metodologia 

 

Neste capítulo encontra-se elaborada uma descrição detalhada da 

metodologia utilizada nesta dissertação e das decisões realizadas durante o 

processamento dos dados para o desenvolvimento do trabalho. 

 

A metodologia do trabalho foca no desenvolvimento de um caso de 

modelação CFD, no qual se pretende integrar no escoamento atmosférico o efeito 

térmico proveniente da temperatura das superfícies urbanas e simular com dados 

climáticos, de referência ou de clima futuro. Esta metodologia recorre a vários 

softwares para o seu desenvolvimento. Num cenário mais completo e possível para 

trabalho futuro esta metodologia pode também integrar um modelo de balanço 

energético que funcione com o modelo CFD alterando dinamicamente as 

características da simulação. Na Figura 17. é possível observar um esquema 

simplificado da metodologia da dissertação. 

 

 

 

Figura 17. Esquema simplificado da metodologia da dissertação. 
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4.1. Processamento dos dados de entrada 

 

Primeiramente, é necessário proceder ao pré-processamento dos dados de 

entrada na simulação. Estes dados são compostos pela informação da geometria 

das estruturas urbanas, nomeadamente, dos edifícios e estradas, no domínio e 

algumas características destas estruturas, como altura dos edifícios. Para o 

domínio existem ainda dados climáticos de referência, detalhadamente registados 

numa estação de controlo com registo horário durante todo o ano de 2016, estes 

dados incluem a direção e velocidade do vento (m s
-1

), a temperatura (K), a 

humidade relativa (%) e a radiação incidente total (W m
-2

). No ano referido foram 

ainda registados, recorrendo a um conjunto de sensores distribuídos pelo domínio, 

dados relativos à concentração de poluentes (O3, NO2, NO, PM10 e PM2.5). Estes 

últimos dados embora não tenham sido completamente desenvolvidos no âmbito 

deste trabalho, demonstram-se relevantes em estudos de qualidade do ar e de 

dispersão de poluentes pelo que se considera uma mais valia a referência de que 

se encontram disponíveis para futuros trabalhos. 

O processamento das estruturas urbanas foi feito no software QGIS, de 

seguida estas dados foram trabalhados no software Blender para gerar ficheiros de 

superfícies geométricas 3D (formato .stl) para estes serem admissíveis no 

OpenFOAM para gerar a malha do domínio de simulação e de seguida se proceder 

às simulações pretendidas. Por último, os dados resultantes das simulações 

necessitam de um outro software, o Paraview, para a visualização dos resultados. 

 

4.1.1. QGIS 

 

O QGIS é um software open source de aplicação profissional em SIG, no qual 

é possível criar, editar, visualizar e publicar informação geoespacial. Tem utilidade 

em várias áreas de trabalho, desde aplicações cartográficas até de análise de dados 

(QGIS, 2022). 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a versão 3.16.16 do QGIS, 

que é uma versão de distribuição estável e além das funcionalidades que este 
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disponibiliza recorreu-se ao plugin “Qgis2threejs” para visualizar pontualmente o 

progresso do trabalho. 

Como primeiro passo foi necessária a identificação do domínio e uma 

redefinição do formato do mesmo para prevenir o corte de edifícios (conforme 

demonstrado na Figura 18). Assim, foi possível obter um domínio que preserva a 

área pretendida no local em estudo e a integridade na geometria dos edifícios. 

 

Figura 18. Demonstração do domínio de estudo antes (esq.) e depois (drt.) da sua 

redefinição para evitar o corte dos edifícios. 

De seguida foi contabilizado o número de edifícios no interior do domínio 

cujo o valor foi de 2486 edifícios, no entanto, foi notório na visualização 3D dos 

edifícios do domínio que os edifícios contíguos entre si teriam alturas semelhantes 

(variações de altura inferiores a 1-4 m) e assim, determinou-se como necessária a 
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redução do número de edifícios para isso agrupando os edifícios contíguos com 

alturas semelhantes e fazendo um bloco cuja altura é a altura média dos 

simplificados. Este passo teve por finalidade a redução no número e na 

complexidade das formas para posteriormente reduzir o tempo necessário para 

gerar a mala do domínio computacional e tornar mais eficiente o processo do 

cálculo da simulação. Este processo não implica uma simplificação universal e 

linear, sendo que, cada bloco foi analisado caso a caso conforme os passos 

ilustrados no esquema da Figura 19. Um ponto que foi necessário validar em todas 

as situações de simplificação de edifícios foi a de os novos blocos não se 

sobreporem entre si para que durante a criação dos objetos 3D fosse possível gerar 

objetos isolados (exemplo na Figura 20.). 

 

Figura 19. Esquema da metodologia implementada para a simplificação da geometria dos 

edifícios. 

 

 

Figura 20. Pormenor de correção da sobreposição dos edifícios redesenhados. a) edifício 

inicial b) edifício com erro de sobreposição c) edifício com sobreposição corrigida. 
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Após este procedimento, foi possível reduzir o número de edifícios para 

280, e, para terminar o processamento da shapefile foi realizado um buffer que 

assegurava uma distância mínima de 20 cm entre todos os novos edifícios. 

O processamento das estradas foi feito segundo um critério de reduzir as 

sobreposições existentes nos dados de base. De seguida, as ruas estavam em 

formato linha e foram transpostas para o formato polígono no qual se adicionou 

uma dimensão correspondente a 2,5 m por cada faixa de rodagem da rua. Um 

esquema que demonstra os passos para este processamento pode ser consultado 

na Figura 21. e um exemplo do resultado final pode ser visto na Figura 22. 

 

 

Figura 21. Passos para a simplificação das estradas. 

 

 

Figura 22. Exemplo do processamento das ruas a) faixas de rodagem sobrepostas, b) ruas 

com recálculos de concentrações de poluentes e c) ruas com largura. 

O resultado do pré-processamento realizado no QGIS encontra-se exposto 

na Figura 23., no qual também está assinalada a rede de sensores. Todos os 

ficheiros foram processados e gravados no formato shapefile, na projeção “Belge 

1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)”, projeção mais adequada para o domínio. 

Os dados relativos aos edifícios foram exportados e trabalhados no software 

Blender. 
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Figura 23. Domínio após o processamento no QGIS. 

 

4.1.2. Blender 

 

O Blender é um software que suporta todo tipo de fluxos de trabalho que 

envolvem 3D, isto inclui, modelagem, animação, texturização, composição, 

captura de movimentos, simulação, renderização e edição de vídeo. É um software 

open source que devido à sua poderosa integração nos métodos de trabalho com 

múltiplos outros softwares o torna aplicável desde a indústria do cinema, dos 

videojogos, à impressão e design (Blender Foundation, 2022). 
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Integrado nesta metodologia, o Blender vai funcionar como uma ferramenta 

capaz de transformar os dados geométricos trabalhados no QGIS em dados 3D e 

exporta-los no formato “.stl”. Este formato é o apropriado para ser interpretado 

pela ferramenta que gera a malha, snappyHexMesh do OpenFOAM. A versão do 

Blender utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a versão 3.1.2. 

Para a conversão de formatos apenas é necessário importar a shapefile 

correspondente aos edifícios do domínio e através da ferramenta extrude do 

Blender é possível adicionar a cada edifício os seus valores de altura (Figura 24).  

 

Figura 24. Domínio em 3D no Blender. 

Após os objetos estarem criados, é possível alterar as suas características 

geométricas, assim como desenvolver uma versão preliminar da malha. 

O Blender tem ainda mais utilidade neste processo, no que se refere a 

conceber um domínio computacional CFD, pois permite prever as dimensões, 

formatos e necessidades da malha antes de se despender tempo para a gerar com 

as ferramentas CFD de desenvolvimento de malha. Isto torna o processo mais 

rápido e menos propenso a erros que apenas se detetariam após a malha ter sido 

gerada. 
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4.1.3. OpenFOAM 

 

O Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM) consiste 

numa libraria de aplicações executáveis que como o nome indica são open source, 

programadas na linguagem C++. Estas aplicações executáveis podem ser de dois 

tipos, solvers ou utilities. Os solvers são concebidos para resolver um problema 

específico de mecânica continua enquanto que as utilities realizam tarefas de 

manipulação de dados (Greenshields, 2021). 

Este software é compatível com o Windows, no entanto não possui funcionalidades 

de desenvolvimento ou os solvers mais recentes pelo que é recomendado utilizar 

um ambiente Linux para a sua utilização. Para isso, recorrendo ao Subsistema do 

Windows para Linux, foi instalada uma máquina virtual na qual foi instalada a 

versão 20.04.4 LTS do Ubuntu. Nesta máquina virtual foram alocados 8Gb de 

memoria Ram. Após a configuração da máquina virtual com o Ubuntu, foi 

compilada a versão v2112 do OpenFOAM. Como não têm interface gráfica, estas 

librarias têm que ser comandadas a partir do terminal do Ubuntu. 

Para melhor entender o funcionamento do OpenFOAM é necessário perceber 

a estrutura e organização dos ficheiros. Assim, cada simulação é organizada por 

casos em que cada caso corresponde a um diretório que no seu interior vai conter 

um conjunto de subdiretórios.  

No diretório system encontram-se definidos os parâmetros associados com 

o procedimento da solução do solver, dentro deste diretório é possível encontrar 

pelo menos os ficheiros: controlDict, que contém os parâmetros que controlam a 

execução do solver como o tempo de início e fim da simulação, o timestep da 

mesma e os parâmetros de saída dos dados; fvSchemes, que inclui os esquemas 

utilizados na solução e o fvSolution no qual estão descritas as equações dos 

solvers, as tolerâncias e outros algoritmos de controlo definidos para a execução 

do solver. 
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O diretório constant contem a descrição 

da malha que se encontra escrita em vários 

ficheiros nas pastas geometry e polymesh, nesta 

pasta também é possível encontrar ficheiros 

chamados de (…)Properties nos quais se 

especificam propriedades físicas relevantes. 

Outro diretório necessário é o “0” que 

corresponde às condições iniciais da 

simulação, como por exemplo o ficheiro “U” 

que corresponde à velocidade, o ficheiro “p” 

que corresponde à pressão, entre outros que 

sejam requisitos para a simulação. 

Durante a simulação o OpenFOAM 

grava os resultados escrevendo várias outras 

pastas, conforme determinado no ficheiro 

controlDict, nos correspondentes diretórios 

temporais. 

 

<caso>

fvSchemes

system

constant

O

controlDict

fvSolution

Properties(  

geometry

polymesh

Diretórios temporais

U

p

(…)

(…)

 

Figura 25. Estrutura genérica de 

um caso OpenFOAM. 

Devido à complexidade e não linearidade das equações governantes, os 

domínios de computação são divididos em subdomínios menores ou células, nas 

quais são solucionadas as equações. Os resultados dos cálculos devem respeitar 

uma continuidade entre as células para que sejam coerentes quando analisados ao 

nível do domínio. Essas células compõem uma malha de computação que pode ser 

estruturada ou não estruturada, ou possuir vários formatos.  

Para uma malha ser útil e capaz de avaliar o comportamento de fluídos esta 

tem que satisfazer critérios, que podem ser difíceis de alcançar. Um destes critérios 

é a resolução da malha, que deve ser apropriada (por exemplo, próximo das 

localizações dos edifícios, onde se prevê e se pretende resolução suficiente para 

avaliar os efeitos do escoamento, é necessário atribuir células de menor dimensão, 

por outro lado este aumento da resolução do domínio significa também um 

aumento do número de células o que resulta num aumento do tempo 

computacional necessário para realizar as simulações. Outros critérios de 

qualidade da malha que devem ser assegurados incluem a ortogonalidade, a 
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distorção com as faces fronteira e a distorção interna da malha, as proporções das 

células (Greenshields, 2021).  

O OpenFOAM permite que durante a execução da utility snappyHexMesh estes 

controlos de qualidade sejam testados e sejam identificados erros previamente à 

simulação. Problemas de qualidade na malha conduzem a aumento do tempo de 

convergência das iterações nas simulações (ou até a erros que impossibilitam de 

todo a convergência da mesma) ou à criação de malhas que no final não permitem 

a análise dos resultados pretendidos. 

Para a realização deste trabalho recorreu-se às utilities blockMesh e 

snappyHexMesh para gerar a malha e aos solvers simpleFoam e 

buoyantBousinessqSimpleFoam para as simulações numéricas. 

• blockMesh: é uma utility que gera malhas simples, com/sem gradientes/lados 

curvos. Esta malha é composta por uma ou mais células tridimensionais 

hexaédricas. Para executar esta ferramenta é necessário um ficheiro de 

dicionário blockMeshDict, localizado em system que vai gerar em 

constant/polymesh os ficheiros com os dados relativos aos pontos, faces, 

células e fronteiras da malha. 

• snappyHexMesh: é uma utility que gera malhas compostas por células 

tridimensionais hexaédricas e hexaédricas divididas a partir de dados de 

geometrias de superfície em formato “.stl”. Esta malha gera-se aproximando 

uma malha inicial à superfície pretendida e de seguida refinando e 

transformando de forma iterativa a malha final. Nesta ferramenta é possível 

ainda, opcionalmente, refinar o detalhe da malha final adicionando camadas 

de células. A snappyHexMesh é altamente flexível na refinação da malha final 

e produz malhas com a qualidade especificada. Todos os detalhes devem 

ser introduzidos num ficheiro de dicionário denominado de 

snappyHexMeshDict. 

• simpleFoam: é um solver para fluxos turbulentos e incompressíveis em 

estado estacionário que recorre ao algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method 

for Pressure Linked Equations) para resolver a equação de continuidade, 

Equação 2, e a equação de momento, Equação 3. 
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∇ ⋅ 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗ = 0 Equação 2 

∇ ⋅ (𝑢𝐼⃗⃗  ⃗  ⊗ 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗) − ∇ ⋅ 𝑅 = −∇𝑝 + 𝑆𝑢 Equação 3 

 

Onde: 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗ é o vetor velocidade; 𝑝 é a pressão cinemática; 𝑅 representa a 

tensão viscosa; 𝑆𝑢 é o termo fonte do momento. 

Para utilizar este solver é necessário que sejam fornecidos no diretório “0” 

os ficheiros “p” e “U” com as características pretendidas, é ainda necessário 

indicar no diretório constant um ficheiro denominado turbulenceProperties 

no qual se indica o tipo de simulação e o modelo de turbulência. A 

aproximação utilizada durante este trabalho para o escoamento turbulento 

foi do tipo Reynolds Averaged Simulation (RAS). 

• buoyantBousinessqSimpleFoam: é um solver para fluxos turbulentos e 

incompressíveis em estado estacionário, semelhante ao simpleFoam, mas que 

conta ainda com as forças de flutuabilidade devido à temperatura (como a 

convecção térmica) e que recorre ao algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method 

for Pressure Linked Equations) e à aproximação de Boussinesq.  

 

𝑟ℎ𝑜𝑘 = 1 − 𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) Equação 4 

valido quando    
𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑟ℎ𝑜𝑟𝑒𝑓
≪ 1 Equação 5 

Em que : 𝑟ℎ𝑜𝑘= a densidade efetiva; 

𝑏𝑒𝑡𝑎= coeficiente de expansão térmica; 

𝑇= temperatura; 

𝑇𝑟𝑒𝑓= temperatura de referência. 

 

  Equações Governantes, Algoritmo SIMPLE e Número de Reynolds 

Equações Governantes 

As equações governantes que definem a resolução do algoritmo SIMPLE provêm 

das de Navier-Stokes. Estas equações descrevem o movimento de fluxos viscosos 

e incluem os princípios da conservação da energia (1ª lei da termodinâmica) e 

os princípios de conservação do momento (2ª lei de Newton). 

Assim, a equação do momento para um fluxo laminar incompressível é dada por: 
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{

𝜕𝑢𝐼⃗⃗  ⃗

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝑢𝐼⃗⃗  ⃗  ⊗ 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗) = −∇𝑝 + 𝑣∇ ⋅ ∇(𝑢𝐼⃗⃗  ⃗)

∇ ⋅ 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗ = 0

 Equação 6 

 

Em que: 𝑢𝐼⃗⃗  ⃗ = vetor velocidade; t = tempo, p = pressão cinemática (𝑝/𝜌) e 𝑣 = 

viscosidade cinemática (𝜇/𝜌)  

A solução da equação corresponde ao vetor velocidade, para cada ponto e 

momento do fluído, no qual a magnitude e direção correspondem às da 

velocidade do vento. 

 

 

Algoritmo SIMPLE 

O algoritmo SIMPLE funciona numa sequência em que: 1º avança para a próxima 

iteração (𝑡 = 𝑡𝑛+1
); 2º inicializar os valores de 𝑢𝑛+1

 e 𝑝𝑛+1
 com os valores 

disponíveis do cálculo anterior; 3º construir as equações de momento; 4º 

resolver as equações de momento para obter uma previsão de 𝑢𝑛+1
; 5º construir 

as equações de 𝑝𝑛+1
; 6º resolver a equação de pressão para 𝑝𝑛+1

; 7º aplicar um 

corretor de fluxo; 8º corrigir o valor de velocidade; 9º caso o valor não tenha 

convergido, a iteração regressa ao 2º passo (OpenFOAM, 2022).  

 

Número de Reynolds 

As simulações podem proporcionar conhecimentos relativos aos padrões de 

fluxos e variações no fluxo. A razão entre as forças inerciais e as forças viscosas 

de um fluído, corresponde a um valor adimensional, o número de Reynolds (Re), 

que pode ser calculado com a Equação 7. 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝐷

𝜇
 Equação 7 

A números de Reynolds baixos as forças viscosas são dominantes e o 

escoamento tem um comportamento laminar, fluído e constante, no entanto, 

quando as forças inerciais se tornam dominantes, o escoamento passa a 

comportar-se de forma turbulenta com a produção de vórtices, o que indica um 

número de Reynolds alto. 
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4.2. Execução do Trabalho 

 

Para a realização dos trabalhos e das simulações foi estipulado um plano de 

trabalho, representado no esquema da Figura 26. no qual se previa a familiarização 

com o uso do OpenFOAM, transportar as competências adquiridas para o caso de 

estudo e prosseguir com a adição faseada de diferentes características de vento e 

temperatura às simulações. Durante estes passos realizou-se a devida validação da 

operacionalidade das simulações analisando os resultados das mesmas. Os valores 

de temperatura e velocidade do vento atribuídos durante as simulações, embora 

possam representar características semelhantes às experienciadas em Antuérpia, 

são valores hipotéticos aplicados com a finalidade de testar várias possibilidades 

de simulação.  

 

Figura 26. Esquema da execução do trabalho realizado. 
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5. Simulações CFD 

Neste capítulo expõem-se as simulações CFD desenvolvidas no âmbito da 

dissertação. 

 

5.1. Caso “Wind Around Buildings” 

 

O caso “Wind Around Buildings” consiste num tutorial disponível para o 

OpenFOAM, este tutorial foi realizado com o objetivo de desenvolver as 

competências para as simulações do caso de estudo. Neste cenário foram 

simulados 400 s de escoamento atmosférico com o solver simpleFoam. 

 

5.1.1. Domínio computacional 

 

O domínio computacional da simulação corresponde a 350 m × 280 m × 

140 m, com uma resolução inicial de 14 m × 14 m × 14 m que fica mais detalhada 

numa caixa em redor dos edifícios (7 m × 7 m × 7 m) e tem outro nível de refinação 

mais nos 7 m mais próximos das faces dos edifícios para 3,5 m × 3,5 m × 3,5 m, 

perfazendo uma malha com 185 237 células (ver Figura 28.). Na Figura 27. é 

possível observar o resultado da validação da geometria da malha no qual se 

demonstra que esta respeita todos os parâmetros de qualidade.  

Checking geometry... 
    Overall domain bounding box (-20 -50.002 0) (330 230.001 140.005) 
    Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1) 
    Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1) 
    Boundary openness (-6.69723e-17 -1.25518e-17 -4.98125e-17) OK. 
    Max cell openness = 2.96069e-16 OK. 
    Max aspect ratio = 3.90306 OK. 
    Minimum face area = 0.0786949. Maximum face area = 197.336.  Face area magnitudes 
OK. 
    Min volume = 0.926883. Max volume = 2769.74.  Total volume = 1.34599e+07.  Cell 
volumes OK. 
    Mesh non-orthogonality Max: 45.3472 average: 8.1253 
    Non-orthogonality check OK. 
    Face pyramids OK. 
    Max skewness = 3.54722 OK. 
    Coupled point location match (average 0) OK. 
 
Mesh OK. 

Figura 27. Terminal Ubuntu - Validação da geometria da malha. 
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Figura 28. Domínio Computacional "Wind Around Buildings". 

 

5.1.2. Condições iniciais 

 

Neste caso o escoamento ocorre no sentido do eixo do “x” e o perfil do vento 

é uniforme na face de entrada do domínio (u=10 m s
-1

), a pressão é uniforme em 

todo o domínio. 

Os ficheiros específicos da simulação presentes nos diretórios do caso são 

os seguintes: 

↳ constant 
  ↳ momentumTrasport 
  ↳ transportProperties 

↳ 0 
  ↳ epsilon 
  ↳ k 
  ↳ nut 
  ↳ p 
  ↳ U 

 

O ficheiro momentumTransport define que a simulação executa uma simulação 

RAS com o modelo de fecho de turbulência standard k-ε e o transportProperties 

define que se trata de um modelo Newtoniano, que assume uma viscosidade 

cinemática do fluído constante, com o valor de 1,5×10
-5,

 valor correspondente ao 

ar. 
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5.1.3. Resultados 

 

A simulação correu de forma estável e os resultados demonstram 

convergência do solver com os residuais finais das iterações a serem valores baixos 

(menor que 1e-4 para a 𝑢; menor que 1e-3 para a 𝑝, 𝜀 e 𝑘), conforme Figura 29. 

Starting time loop 
Time = 400 
 
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000368404, Final residual = 2.12286e-05, 
No Iterations 2 
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00142396, Final residual = 8.38567e-05, 
No Iterations 2 
smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00161654, Final residual = 9.74437e-05, 
No Iterations 2 
GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0131028, Final residual = 0.00040568, No Iterations 
2 
time step continuity errors : sum local = 1.0552e-05, global = 9.68061e-07, cumulative = 
9.68061e-07 
smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.00288515, Final residual = 
0.000161113, No Iterations 1 
smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00210419, Final residual = 0.000168598, No 
Iterations 1 
 
End 

Figura 29. Terminal Ubuntu - Resultado das iterações do cálculo – “Wind Around 

Buildings”. 

 A velocidade média do vento no domínio varia entre os 0.03 m s
-1

 e os 19.8 

m s
-1

, sendo que à altura de 1,5 m (Figura 31.), altura indicada, por exemplo, para 

estudos de conforto pedonal, este intervalo reduz e a velocidade média máxima 

corresponde a 17,4 m s
-1

. No entanto, é possível observar que esta velocidade de 

escoamento ocorre na periferia dos edifícios e que no street canyon as velocidades 

não superam os 10 m s
-1 

com valores mais comuns próximos dos 2,5 m s
-1

. Esta 

simulação permitiu ainda ver o comportamento dos vários fluxos de vento, 

ocorrendo locais com fluxo direcionado, outros com fluxo helicoidal e a formação 

de vórtices transversais entre edifícios. Foi ainda extraído o perfil vertical do vento 

(Figura 32.) à entrada do domínio e foi possível confirmar a imposição inicial de 

um perfil uniforme com velocidade de 10 m s
-1

. Embora a reta na figura demonstre 

uma redução da velocidade nos primeiros 8 m de altura, crê-se que isto se deve à 

célula utilizada para extração dos dados e, visto que esta redução é de 0,005 m s
1

 

não constitui uma redução significativa da velocidade. 
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Figura 30. Corte vertical do domínio, assinalados os vetores de velocidade média. 

 

 

Figura 31. Corte horizontal do domínio à altura de 1,5m, 

assinalados os vetores de velocidade média. 

Figura 32. Perfil 

vertical do vento 

medido à 

entrada do 

domínio. 
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5.2. Caso Antuérpia (sem temperatura) 

 

Para a simulação de Antuérpia, primeiro foi necessário gerar o domínio 

computacional, de seguida, após verificação da qualidade da malha, pretendeu-se 

realizar uma simulação em condições semelhantes às anteriores para verificar a 

estabilidade da simulação para apenas depois se modificar as características e 

variáveis da simulação. O solver utilizado é o simpleFoam. A nova característica que 

se pretendeu adicionar corresponde ao perfil vertical logarítmico do vento, 

conforme a equação 8. 

{
𝑢 =

𝑢∗

𝑘
𝑙𝑛 (

𝑧 − 𝑑 + 𝑧0

𝑧0
)

𝑣 = 𝑤 = 0

 Equação 8 

 

Em que:  𝑢, 𝑣 e 𝑤 = componentes da velocidade do vento em x, y e z (m s
-1

); 

𝑢∗
 = velocidade de atrito (m s

-1

); 

𝑘 = constante de von Kármán (-); 

𝑧 = coordenada normal ao solo (m); 

𝑑 = altura de deslocamento normal ao solo (m); 

𝑧0 = rugosidade aerodinâmica (m); 

 

5.2.1. Domínio computacional CFD 

 

Durante o processo de gerar a malha foi feita uma previsão, no blender, do 

domínio computacional pretendido para respeitar as dimensões recomendadas 

pela COST Action 732, que recomenda boas práticas para a simulação do 

escoamento atmosférico em ambiente urbano (Franke et al., 2007). Esta ação 

recomenda que o domínio computacional tenha uma extensão vertical, lateral e à 

entrada do domínio de 5H e após os edifícios (à saída do domínio) de 15H, sendo, 

neste caso, H a altura máxima dos edifícios. Assim, as dimensões iniciais do 

domínio foram de 1400 m × 2000 m × 300 m, com uma resolução inicial de 10 m 

× 10 m × 10 m, que ficam mais detalhados numa caixa centrada nos edifícios de 

1000 m × 1000 m × 100 m com células de 5 m × 5 m × 5 m e que nos 5 m mais 

próximos dos edifícios tem um novo nível de refinação para 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m, 

conforme já ilustrado na Figura 24. e esquematizado na Figura 33. No entanto, ao 
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gerar esta malha com a ferramenta snappyHexMesh, ela terminava inesperadamente 

o processo e não permitia que a malha fosse gerada. Após uma análise detalhada 

a todos as características impostas nos ficheiros blockMeshDict e snappyHexMeshDict 

para a deteção das causas do problema, este foi identificado como sendo uma 

limitação provocada pelos 8Gb de memória Ram da máquina virtual e que esta, ao 

executar a criação de uma malha tão extensa atingia o limite da sua capacidade. 

Nesse sentido foram testadas duas alternativas: 1) reduzir a resolução das 

células, consequentemente reduzindo o número de células no domínio e a carga 

computacional necessária para o processamento; 2) optar por reduzir as 

dimensões da área de estudo no domínio computacional afim de, não abdicar de 

resolução nas células.  

 

Figura 33. Esquema do domínio para a cidade de Antuérpia. 

 

A alternativa 1) resultou num domínio de iguais dimensões (1400 m × 

2000 m × 300 m) com células de 10 m × 10 m × 10 m, no entanto contou apenas 

com um nível de refinação na caixa de 1000 m × 1000 m × 100 m para células de 

5 m × 5 m × 5 m. Este domínio ficou com 6 934 975 células e não atingiu os 

critérios de qualidade da malha, contendo 84 faces com níveis de distorção 

superiores a 4, sendo o mais alto valor de distorção registado de 22.1 (Figura 34). 
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Isto, resultou também em problemas de convergência no solver que não 

permitiram o uso desta malha computacional. Assim sendo, esta não voltou a ser 

utilizada ao longo do trabalho. 

 

Figura 34. Terminal Ubuntu - Validação da geometria da malha no domínio Antuérpia. 

 

Na segunda alternativa optou-se por utilizar apenas 3 quarteirões, com 17 

blocos de edifícios, identificados na Figura 35., e foi de novo elaborado um domínio 

computacional com 800 m × 1400 m × 300 m, Figura 36., com uma resolução de 

10 m × 10 m × 10 m, com uma caixa de refinação centrada nos edifícios que reduz 

a dimensão das células para 5 m × 5 m × 5 m e nos 5 m mais próximos dos 

edifícios tem um novo nível de refinação para 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m. Este nível de 

resolução foi o suficiente para gerar uma malha com 989 123 células hexaédricas. 

De seguida, esta malha foi validada nos mesmos critérios que as anteriores sem 

ser identificado nenhum problema. Para efeitos de simplificar a comunicação 

escrita desta dissertação, considera-se que sempre que for referido o domínio 

computacional este se refere a esta nova malha, que advém de parte do domínio 

anterior. 

Checking geometry... 
    Overall domain bounding box (-700 -700 0) (700 1300 300) 
    Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1) 
    Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1) 
    Boundary openness (-2.91478e-17 4.80094e-17 9.41795e-16) OK. 
    Max cell openness = 3.15508e-16 OK. 
    Max aspect ratio = 9.05519 OK. 
 ***Zero or negative face area detected.  Minimum area: 0 
  <<Writing 1 zero area faces to set zeroAreaFaces 
    Min volume = 0.815836. Max volume = 1004.35.  Total volume = 8.35252e+08.  Cell 
volumes OK. 
    Mesh non-orthogonality Max: 64.9941 average: 3.44432 
    Non-orthogonality check OK. 
    Face pyramids OK. 
 ***Max skewness = 22.1034, 84 highly skew faces detected which may impair the 
quality of the results 
  <<Writing 84 skew faces to set skewFaces 
    Coupled point location match (average 0) OK. 
 
Failed 2 mesh checks. 
 
End 
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Figura 35. Quarteirões de edifícios selecionados para novo domínio computacional. 

 

Figura 36. Dimensões do domínio computacional - 3 quarteirões. 

Checking geometry... 
    Overall domain bounding box (-400 -400 0) (400 1000 300) 
    Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1) 
    Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1) 
    Boundary openness (2.4602e-19 -3.76602e-18 -2.98271e-15) OK. 
    Max cell openness = 2.97422e-16 OK. 
    Max aspect ratio = 5.37917 OK. 
    Minimum face area = 0.0847245. Maximum face area = 100.262.  Face area magnitudes 
OK. 
    Min volume = 0.314187. Max volume = 1002.67.  Total volume = 3.35737e+08.  Cell 
volumes OK. 
    Mesh non-orthogonality Max: 49.6681 average: 4.39351 
    Non-orthogonality check OK. 
    Face pyramids OK. 
    Max skewness = 3.940479 OK. 
    Coupled point location match (average 0) OK. 
 
End 

Figura 37. Terminal Ubuntu - Validação da geometria da malha no novo domínio. 
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Figura 38. Novo domínio computacional composto por 17 blocos de edifícios. 

 

5.2.2. Condições iniciais 

 

Na elaboração das condições iniciais foi necessário alterar a direção do 

sentido do escoamento, visto que este domínio está no sentido do eixo “y” 

correspondente a escoamento do vento com sentido para sul. Na Figura 40. é 

possível observar o resultado antes da alteração do sentido do escoamento e após 

esta correção. Prosseguiu-se, assim à simulação do caso com o perfil do vento 

uniforme na face de entrada do domínio (u=10 m s
-1

) e pressão uniforme em todo 

o domínio. 

De seguida foi adicionado o perfil vertical logarítmico do vento, para isso foi 

necessário adicionar novos ficheiros e características à simulação. 

Os ficheiros específicos da simulação após a adição do perfil vertical 

logarítmico do vento são os: 

↳ constant 
  ↳ momentumTrasport 
  ↳ transportProperties 

↳ 0 
  ↳ include 
    ↳ABLConditions 
    ↳fixedInlet 
    ↳initialConditions 
    ↳sideAndTopPatches 
 

  ↳ epsilon 
  ↳ k 
  ↳ nut 
  ↳ p 
  ↳ U 
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Os ficheiros momentumTransport e transportProperties definem novamente o 

modelo da simulação (RAS, standard k-ε) e a viscosidade cinemática do ar (1,5×10
-

5

). Foi necessária a adição de uma nova libraria "libatmosphericModels.so" no ficheiro 

controlDict e o redireccionamento do ficheiro U, na face de entrada do domínio, 

para o ficheiro ABLConditions dentro de uma nova pasta include. Neste ficheiro são 

adicionadas as entradas: Uref, que corresponde à velocidade de referência à altura 

de Zref; Zref, correspondente à altura de referência (Z-ZGround); zDir, no qual é 

introduzida a coordenada da direção Z; flowDir, no qual é introduzida a coordenada 

da direção do escoamento; Z0, que corresponde à rugosidade do terreno; ZGround, 

que corresponde à posição de elevação do solo Z. 

Os valores adicionados para perfil de vento foram 

os seguintes: 

Uref 

Zref 

zDir 

flowDir 

z0 

zGround 

10.0; 

30; 

(0 0 1); 

(0 1 0); 

uniform 1.5; 

uniform 0; 

 

Após as restantes adaptações ao novo perfil de entrada do vento foram 

também alteradas as condições fronteira na face de entrada do domínio nos 

ficheiros epsilon e k para que assumissem condições logarítmicas do perfil do 

vento. 

Ficheiro Condição fronteira de entrada 

epsilon atmBoundaryLayerInletEpsilon 

Equação 

𝜀 =
(𝑢∗)3

𝜅(𝑧 − 𝑑 + 𝑧0)
√𝐶1𝑙𝑛 (

(𝑧 − 𝑑 + 𝑧0)

𝑧0
) + 𝐶2 

Equação 9 

𝜀 =Taxa de dissipação de energia cinética turbulenta 

normal ao solo (m
2

 s
-3)

 

𝑢∗
=Velocidade de atrito (m s

-1)

 

𝜅 =Constante de von Kármán (-) 

𝑧 =Coordenada normal ao solo (m) 

𝑧0= Rugosidade Aerodinâmica (m) 

𝑑 =Deslocação normal ao solo (m) 

𝐶1 e 𝐶2 = Coeficientes de ajuste do perfil do vento (-) 

 

Ficheiro Condição fronteira de entrada 

k atmBoundaryLayerInletK 

Equação 

𝑘 =
(𝑢∗)2

√𝐶𝜇

√𝐶1𝑙𝑛 (
(𝑧 − 𝑑 + 𝑧0)

𝑧0
) + 𝐶2 

Equação 10 

𝑘 =Perfil de energia cinética turbulenta normal ao solo 

(m
2

 s
-2)

 

𝑢∗
 =Velocidade de atrito (m s

-1

) 

𝐶𝜇 =Constante do modelo empírico (-) 

𝐶1 e 𝐶2 = Coeficientes de ajuste do perfil do vento (-) 
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5.2.3. Resultados 

 

Os resultados das simulações demonstraram os efeitos na entrada do 

domínio já referidos anteriormente e demonstrados com a Figura 40. 

A simulação com o novo perfil de vento correu de forma estável, com 

convergência nas iterações e valores residuais inferiores a 1e-4 para a u, ε e k e 

inferiores a 1e-3 para a p. 

Starting time loop 
Time = 400 
 
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000471428, Final residual = 4.09449e-05, 
No Iterations 2 
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 5.68013e-05, Final residual = 4.14696e-06, 
No Iterations 2 
smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.000806084, Final residual = 6.94287e-05, 
No Iterations 2 
GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.00267988, Final residual = 0.000137036, No 
Iterations 2 
time step continuity errors : sum local = 5.43547e-08, global = 4.01781e-09, cumulative = 
4.01781e-09 
smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.88064e-05, Final residual = 2.4534e-
06, No Iterations 2 
bounding epsilon, min: -5.937 max: 119.942 average: 0.762355 
smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.000176647, Final residual = 1.3819e-05, No 
Iterations 2 
 
End 

Figura 39. Terminal Ubuntu - Resultado das iterações do cálculo - Antuérpia com perfil 

vertical logarítmico. 

 

Figura 40. Imagens da entrada do domínio computacional, a seta assinala o sentido do 

vento. Esq. – Simulação com erro, direção do vento no sentido do “x”; Centro - Direção do 

vento corrigida no sentido “y”; Drt.- Gradiente de cor demonstra perfil vertical do vento 

logarítmico. 
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 Para confirmar o perfil logarítmico do vento foi ainda feita uma comparação 

entre a presente simulação e simulações anteriores com perfil de vento uniforme e 

medidos os valores de velocidade do vento à entrada do domínio (local onde este 

ainda não sofreu qualquer perturbação induzida pela presença dos edifícios), 

Figura 41. Os resultados são os apresentados na Figura 42. Além deste, foi ainda 

realizado um teste de sensibilidade ao solver no qual foram realizadas várias 

simulações idênticas variando apenas a rugosidade aerodinâmica do solo (𝑧0, nos 

valores de 0,1; 1,5; 2,0 e 2,5), para verificar que o solver estaria a responder à 

influência deste parâmetro no perfil vertical do vento (Figura 43.). Foi possível 

concluir que o solver é sensível às alterações de 𝑧0, com alterações superiores na 

velocidade a ocorrerem com o aumento da altitude. Podemos ainda concluir, que 

estes valores de rugosidade poderiam alterar ainda mais os perfis verticais do 

vento. No entanto, foi imposta a condição da velocidade de 10 m s
-1

 à altura de 

30 m, pelo que em todos os perfis resultantes, a essa elevação marcam uma 

velocidade comum. 

 

 

 

 

Figura 41. Localização da reta no domínio na qual foram 

extraídos os valores do perfil vertical do vento. 

Figura 42. Perfil vertical do 

vento antes e após a adição 

do perfil logarítmico. 
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Figura 43. Corte vertical do domínio, com variação da 

rugosidade aerodinâmica do solo. 

Figura 44. Verificação da 

sensibilidade do solver à 

variação da rugosidade 

aerodinâmica do solo. 

 

 Com estes resultados considerou-se adequado preservar a rugosidade 

aerodinâmica no valor de 1,5, que é um valor médio recomendado para contextos 

urbanos densos com altura dos edifícios entre 11-20 m (altura média dos edifícios 

no domínio=16,73 m) (Oke et al., 2017).  

Assim, os resultados da velocidade média do vento, para 400 s de simulação 

demonstram que a velocidade do vento varia no perfil vertical do domínio entre 

0,004 m s
-1 

e 19,7 m s
-1

. No entanto, numa análise da velocidade média do vento a 

1,5 m de altura da superfície, a velocidade média variou espacialmente entre os 

5,5 m s
-1

 e os 0,007 m s
-1

 com as velocidades do vento mais elevadas a serem 

sentidas no afunilamento, visível na Figura 46., que ocorre na entrada do 

escoamento atmosférico no canyon urbano. 
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Figura 45. Corte vertical do domínio, aproximado aos blocos de edifícios. Assinalados os 

vetores velocidade média. 

 

Figura 46. Corte horizontal do domínio à altura de 1,5 m, aproximado aos blocos de 

edifícios. Assinalados os vetores velocidade média. 
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5.3. Caso Antuérpia (com temperatura) 

 

Tendo obtido uma simulação, para o domínio pretendido, com perfil do 

vento que contempla a rugosidade aerodinâmica da superfície, passou-se ao passo 

seguinte. Este consiste em adicionar temperatura e diferenças de temperatura 

entre os edifícios, solo e vento para simular transferências de calor entre os meios. 

Nestas simulações utilizou-se o buoyantBousinessqSimpleFoam. 

 

5.3.1. Domínio computacional 

 

Para este caso, foram necessários gerar três novos domínios 

computacionais, têm semelhanças nas dimensões ao domínio da simulação 

anterior. Porém, alterações no comportamento do solver, a adição da temperatura, 

a necessidade de alterar as condições atribuídas às faces dos edifícios e de 

segmentação das regiões da malha no interior do domínio conduziram a esta 

necessidade. 

Num contexto real, as temperaturas das superfícies não são uniformes e os 

edifícios não funcionam como blocos nos quais todas as faces possuem a mesma 

temperatura. Afim de poder atribuir diferentes temperaturas às regiões do 

domínio, e separar os blocos e as faces dos edifícios, foi feita uma segmentação 

das regiões do domínio computacional e a nomenclatura atribuída seguiu o 

formato demonstrado na Tabela 2.. A identificação das faces respeitou a sua 

orientação geográfica predominante, com a face de topo a corresponder ao telhado 

do bloco de edifícios. Ficamos assim com o domínio a) no qual os blocos de 

edifícios são a mesma região do domínio e se comportam todos com a mesma 

temperatura, o domínio b) no qual é possível atribuir temperaturas diferentes por 

bloco de edifícios e o domínio c) no qual é possível variar a temperatura em cada 

face de bloco de edifício. 

Visto, que se estava a proceder à segmentação do domínio, foram ainda 

alteradas as dimensões da caixa que definia o segundo nível de refinação 

duplicando o tamanho da mesma. Foi também definida uma área de solo em redor 

dos edifícios com 300 m x 200 m que passou a ser definida como o solo e o 
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restante domínio como o fundo do domínio computacional, embora possuam as 

mesmas características, esta separação permite flexibilizar a simulação e alterar a 

temperatura apenas nesta área de solo invés de alterar a temperatura em todo o 

fundo do domínio indiferenciadamente.  

 

Tabela 2. Nomenclatura das faces nos domínios gerados, células que dividem 

representam a segmentação dos blocos em faces. 

Domínio a) Domínio b) Domínio c) 

Face Nome Face Nome Face Nome 

Entrada inlet Entrada inlet Entrada inlet 

Saída outlet Saída outlet Saída outlet 

Lateral esq. sidel Lateral esq. sidel 
Lateral 

esquerda 
sidel 

Lateral drt. sider Lateral drt. sider 
Lateral 

direita 
sider 

Topo top Topo top Topo top 

Fundo do 

domínio 
ground 

Solo ground Solo ground 

Fundo do 

domínio 
bottom 

Fundo do 

domínio 
bottom 

Edifícios buildings 

Bloco 1 building1 

Bloco 1 face 

norte 
building1_1n 

Bloco 1 face 

oeste 
building1_2o 

Bloco 1 face 

sul 
building1_3s 

Bloco 1 face 

este 
building1_4e 

Bloco 1 face 

topo 
building1_5t 

Bloco 2 

 
building2 

Bloco 2 face 

norte 
Building2_1n 

Bloco 2 face 

oeste 
Building2_2o 

Bloco 2 face 

sul 
Building2_3s 

Bloco 2 face 

este 
Building2_4e 

Bloco 2 face 

topo 
Building2_5t 

Bloco (…) Building(…) (…) (…) 

 

O domínio a) cumpre os critérios de malha iguais aos já apresentados na 

Figura 37. e aspeto semelhante. Já o domínio b) e c), devido à alteração das 

dimensões da caixa de refinação passa a possuir 3 526 257 células hexaédricas. A 

validação da qualidade da malha não apresentou erros, cumprindo esta, também, 

os critérios de geometria, Figuras 47. e 48.  
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Figura 47. Terminal Ubuntu - Validação da geometria da malha para os domínios b) e c). 

 

 

Figura 48. Domínio computacional b) e c). 

 

5.3.2. Condições iniciais 

 

Foi necessário adicionar à simulação um ficheiro “alphat” que corresponde 

à condutividade térmica turbulenta cinemática. Nas faces dos edifícios e do solo 

foi necessário adicionar, a condição de parede alphatJayatillekeWallFunction, para 

que a parede possua difusividade térmica turbulenta, necessária para a 

Checking geometry... 
    Overall domain bounding box (-400 -400 -0.0114733) (400 1000 300) 
    Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1) 
    Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1) 
    Boundary openness (1.50378e-18 -1.47483e-18 4.21744e-15) OK. 
    Max cell openness = 2.88872e-16 OK. 
    Max aspect ratio = 4.17562 OK. 
    Minimum face area = 0.00058091. Maximum face area = 100.  Face area magnitudes 
OK. 
    Min volume = 0.207339. Max volume = 1000.  Total volume = 3.35737e+08.  Cell 
volumes OK. 
    Mesh non-orthogonality Max: 50.7558 average: 3.50481 
    Non-orthogonality check OK. 
    Face pyramids OK. 
    Max skewness = 3.15616 OK. 
    Coupled point location match (average 0) OK. 
 
Mesh OK. 
 
End 
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transferência de calor entre a superfície e o ar. Outra adição, foi a de um ficheiro 

g, com os dados relativos à gravidade. Foi ainda adicionado o ficheiro “T” com os 

dados de temperatura das superfícies. 

A substituição do solver (simpleFoam → buoyantBousinessqSimpleFoam) 

necessitou também de uma alteração no ficheiro da pressão para adicionar o 

contributo da pressão hidrostática ao fluído (𝜌(𝑔 ∙ ℎ)). Nesse sentido o ficheiro da 

pressão, p, é substituído pelo ficheiro “p_rgh” e o seu valor passa a ser definido por: 

𝑝′ = 𝑝 − 𝜌(𝑔 ∙ ℎ) Equação 11 

 

Em que: 𝑝′
 = novo valor de pressão (N m

-2

) 

  𝑝 = pressão (N m
-2

) 

  𝜌 = densidade (kg m
-3

) 

  𝑔 = gravidade (m s
-2

) 

  ℎ = altura (m) 

 

O valor da velocidade do vento foi também ajustado para 4,5 m s
-1

, à altura 

de referência de 30 m invés do valor anterior de 10 m s
-1

, utilizado nas simulações 

iniciais, considerou-se este um valor elevado que aumentaria o volume de ar a 

sofrer influência das trocas de calor da superfície para o ar e que dificultaria a 

validação/visualização da variação da temperatura do ar. 

Por último, o código dentro dos ficheiros foi otimizado por forma a reduzir 

os redireccionamentos para os ficheiros intialConditions e sideAndTopPatches. 

Assim, os dados fornecidos por estes ficheiros passaram a constar nos ficheiros 

alphat, epsilon, k, nut, p_rgh, T e U tendo sido possível remove-los dos casos. 

Desta forma, os ficheiros específicos destas simulações são: 

↳ constant 
  ↳ momentumTrasport 
  ↳ turbulenceProperties 
  ↳ g 

↳ 0 
  ↳ include 
    ↳ ABLConditions 
    ↳ fixedInlet 
  ↳ alphat 

  ↳ epsilon 
  ↳ k 
  ↳ nut 
  ↳ p_rgh 
  ↳ T 
  ↳ U 

 

Assim, preservando as restantes características da simulação nos ficheiros 

momentumTransport e turbulenceProperties (antigo transportProperties; os ficheiros 

possuem nomes diferentes, mas o mesmo conteúdo), assim como os valores de 

rugosidade, as simulações foram realizadas variando a temperatura das 
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superfícies, conforme a segmentação das faces nos domínios. Uma síntese é 

apresentada na tabela 3. 

Tabela 3. Síntese das simulações realizadas para operacionalização do modelo. 

 Domínio T edifícios T vento T solo U vento Tempo 

simulado 

Simulação 1 a) 30ºC 15ºC - 4,5 m s
-1

 600 s 

Simulação 2 a) 15ºC 15ºC - 4,5 m s
-1

 600 s 

Simulação 3 a) 15ºC 30ºC - 4,5 m s
-1

 600 s 

Simulação 4 a) 30ºC 15ºC - 1,0 m s
-1

 600 s 

Simulação 5 a) 30ºC 15ºC - 9,0 m s
-1

 600 s 

Simulação 6 b) 30ºC 15ºC 30ºC 4,5 m s
-1

 3600 s 

Simulação 7 b) V1* 15ºC 30ºC 4,5 m s
-1

 300 s 

Simulação 8 b) V1* 0ºC 30ºC 4,5 m s
-1

 300 s 

Simulação 9 b) V2* 0ºC -5ºC 4,5 m s
-1

 300 s 

Simulação 10 c) V3* 15ºC 30ºC 4,5 m s
-1

 300 s 

       

V1* = variação de temperaturas 1, blocos variam entre 25ºC e 34ºC. 

V2* = variação de temperaturas 2, blocos variam entre -5ºC e 0ºC. 

V3* = variação de temperaturas 3, faces orientadas a N, NO e NE, T=25ºC; faces 

orientadas a S, SO e SE, T=10ºC; faces orientadas a O e E, T=15ºC; e faces de topo, 

T=30ºC. 

 

 

 

5.3.3. Resultados 

 

Todas as simulações resultaram em iterações convergentes e a resolução foi 

estável. Com valores residuais sempre inferiores a 1e-5 para u, ε e T e valores 

inferiores a 1e-4 para k e p_rgh. No apêndice 1 é possível consultar os resultados 

das iterações do cálculo do solver para todas as simulações deste ponto.  

 É possível comparar as simulações 1), 2) e 3), visto estas terem todas as 

características em comum, exceto a temperatura das superfícies e do vento. Assim, 

é possível visualizar na Figura 49. estas diferenças de temperatura. A simulação 1) 

representa um cenário de blocos de edifícios quentes (30ºC), e a ocorrência de 

vento com temperatura inferior (15ºC). O cenário 2) representa todos os 

componentes do domínio à mesma temperatura e o cenário 3) representa o inverso, 

uma base do domínio aquecida e um vento quente (ambos a 30ºC) e superfícies 

dos edifícios mais frescas (15ºC).  
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Figura 49. Temperaturas das superfícies, simulação 1), 2) e 3). 

 

 

Figura 50. Temperatura do ar à altura de 1,5 m, t = 10 s. Simulação 1), 2) e 3). Seta 

representa sentido do escoamento. 
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Figura 51. Temperatura do ar à altura de 1,5 m, t = 120 s. Simulação 1), 2) e 3). Seta 

representa sentido do escoamento. 

 

Figura 52. Temperatura do ar à altura de 1,5 m, t = 300 s. Simulação 1), 2) e 3). Seta 

representa sentido do escoamento. 

 

Figura 53. Temperatura do ar à altura de 1,5 m, t = 600 s. Simulação 1), 2) e 3). Seta 

representa sentido do escoamento. 
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Analisando as Figuras 50. a 53. , que representam a sucessão temporal da 

simulação, é possível perceber que ocorrem trocas de calor entre as superfícies e 

o ar. Para o tempo t = 10 s não é visível um aumento da temperatura do vento, no 

entanto, para os tempos t = 120; t = 300; t = 600 verifica-se um transporte térmico 

com o escoamento do vento. 

Com estas simulações é ainda possível perceber que o modelo funciona, 

quer para “aquecimento” como para “arrefecimento” do ar, isto é, é sensível às 

diferenças de temperatura positivas e negativas. Uma particularidade observável é 

o comportamento igual das trocas de calor nas simulações 1) e 3), isto ocorre 

porque as diferenças de temperatura entre as superfícies e o vento são simétricas. 

Na simulação 2), como expectável não se observaram trocas térmicas.  

Para a simulação 1), foi traçada uma linha, com 300 m de comprimento, 

centrada no domínio, desde a coordenada Y=-100 até à coordenada Y=200, à altura 

de 1,5 m e foram extraídos os valores de temperatura ao longo desta reta (Figura 

54.). 

 

Figura 54. Representação da reta no domínio, à altura de 1,5 m, para a extração dos 

valores de temperatura. 
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Os resultados destes valores encontram-se expostos na Figura 55., no qual 

é possível observar as temperaturas ao longo da reta para dois tempos diferentes 

de simulação, primeiro para o tempo de 10 s (início da simulação) e de seguida 

para o tempo 600 s (fim da simulação). Em primeiro lugar, é possível perceber que 

a temperatura do ar aquece bastante muito próximo das superfícies, mas que a um 

pouco de distância destas a temperatura é muito inferior. Podemos também retirar 

a diferença de temperaturas entre o início e o final da simulação e perceber quanto 

aqueceu o ar nos pontos que estamos a comparar. Neste caso, entre as 

coordenadas Y=-20 e Y=-10 encontra-se um street canyon no qual ocorreu um 

aumento de 1ºC de temperatura entre o início e o final da simulação. 

 

Figura 55. Registo de temperatura ao longo da reta assinalada na Figura 54. Valores para 

os tempos t = 10 s e t = 600 s. 

 

As simulações 1), 4) e 5) partilham os mesmos valores de temperatura das 

superfícies, no entanto varia-se a velocidade do vento, isto permite visualizar o 

efeito de transporte da temperatura pela ação do vento. Com velocidades de ventos 

superiores, simulação 5) (u = 9 m s
-1

), os efeitos de acumulação de temperatura 

após a cidade são menores, devido à velocidade do vento que alonga este 

transporte, e os efeitos desta temperatura são mais rapidamente diluídos. Por 

outro lado, vento a velocidade mais baixa, simulação 4) (u = 1 m s
-1

) permite um 
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aumento superior da temperatura no street canyon e é mais fácil observar-se 

fenómenos de ascensão do vento por efeito da temperatura. 

Na Figura 56. é possível observar a velocidade média do vento durante as 

simulações realizadas. Além desta imagem foram retirados os perfis verticais do 

vento em três localizações do domínio, à entrada (previamente a qualquer 

influência de obstáculos), na localização dos blocos de edifícios, e 500 m após 

estes obstáculos.  Verifica-se que a velocidade do vento superior da simulação 5 

provoca, quando o vento passa por cima dos edifícios (Figura 57., ao centro), um 

aumento de velocidade. Isto ocorre devido à confluência do escoamento na zona 

de deslocamento no topo dos edifícios. Após os obstáculos, o perfil vertical do 

vento mostra uma diminuição da velocidade, também mais acentuado na simulação 

5), mas lentamente retorna ao seu perfil vertical. 

 

 

Figura 56. Corte vertical com as velocidades médias do vento nas simulações 1), 4) e 5). 

Seta indica sentido do escoamento. 

 

Os resultados do efeito de aquecimento do vento e transporte de calor, são 

visíveis na Figura 58., e foram mais acentuados na simulação 4), isto porque 

velocidades mais baixas do vento provocam menos trocas de calor por turbulência, 

reduzindo a mistura deste ar aquecido com o ar frio. Nas simulações 1) e 5) a 
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velocidade do vento promove a mistura deste vento aquecido com o vento frio 

circundante reduzindo a sua temperatura. 

   

Figura 57. Perfil vertical do vento para as simulações 1), 4) e 5). À esq. perfil medido à 

entrada do domínio; ao centro, perfil vertical de vento medido sobre os blocos de 

edifícios; à drt. perfil vertical de vento medido 500 m após os blocos de edifícios. 

 

 

Figura 58. Corte vertical, temperatura após 600 s de simulação para as simulações 1), 4) 

e 5). Seta indica sentido do escoamento. 
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Os resultados da simulação 6 demonstram uma estabilização na 

temperatura com o prolongamento do tempo de simulação. Analisando a 

temperatura do vento na área que se situa após os edifícios do domínio, Figura 

59., é possível demonstrar que embora as superfícies e o solo estejam a 

temperatura constante (30 ºC), e a perder calor por difusão para o vento, o mesmo, 

devido à sua velocidade e transporte do calor, atinge um equilíbrio térmico. 

Podemos, assim, determinar que o maior aquecimento ocorre nos primeiros 240 s 

de simulação, nos quais a temperatura média do vento sobe dos 15 ºC iniciais para 

16,2 ºC (Figura 60). Após este aumento, a variação da temperatura entre t = 240 s 

e t = 3600 s é menor com um valor de temperatura a t = 3600 s de 16,3 ºC. Este 

resultado demonstra que as principais trocas térmicas, para as condições iniciais 

definidas e para este domínio computacional, são obtidas nos primeiros 240 s. 

 

 

Figura 59. Simulação 6, variação de temperatura a t = 3600 s, à altura de 1.5 m. 

Assinalada a rosa, área selecionada para registo da temperatura. 
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Figura 60. Simulação 6, variação da temperatura média, máxima, mínima e quartis na 

área selecionada, ao longo dos 3600 s simulados. 

 

Nas simulações 7), 8), 9) e 10) demonstram-se os resultados da 

operacionalidade do solver com temperaturas diferenciadas entre blocos e faces 

de edifícios.  

As simulações 7) e 8) produziram resultados bastante semelhantes, o que é 

coerente com as condições impostas, visto que na simulação 8) apenas se reduziu 

a temperatura do vento por forma a aumentar o contraste térmico entre as 

superfícies dos edifícios e o mesmo vento. 

 

Figura 61. Simulação 7). Blocos de edifícios com temperaturas diferenciadas e solo em 

redor dos edifícios com temperatura própria. 
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Por forma a comparar os resultados obtidos entre estas duas simulações, 

desta vez optou-se por avaliar as diferenças de temperatura, à altura de 1,5 m, 

através da extração de pontos numa reta. No entanto, ao invés de recorrer a uma 

reta transversal ao domínio, a reta de foi colocada centrada no street canyon, 

conforme assinalado por uma seta na Figura 62.  

Podemos concluir com estas simulações que o aumento no contraste 

térmico entre as superfícies e a temperatura do vento resulta em maior troca de 

calor entre os meios. Com a análise da Figura 63. é visível que na simulação 7) a 

temperatura do street canyon inicialmente era de 15,1 ºC e que esta aumentou 

entre 1 ºC a 3 ºC dependendo do local. No entanto, este aumento de temperatura, 

nas condições da simulação 8), com temperatura do ar inicial de 0 ºC foi de 1,5 ºC 

a 6 ºC, variando também no local. 

  

Figura 62. Corte horizontal, à altura de 

1,5m com resultado de temperatura da 

simulação 8, t = 300 s. Assinalada seta 

de referência para valores de 

temperatura. 

Figura 63. Diferenças de temperatura nas 

simulações 7) e 8) registadas no street 

canyon, t = 10 s e t = 300 s. 

A simulação 9) validou o funcionamento do solver quando utilizado para 

calcular temperaturas negativas e demonstrou que estas temperaturas negativas 

nos blocos foram capazes de arrefecer a temperatura do vento. Ao analisar as 

diferenças de temperatura registadas é possível perceber que inicialmente a 

temperatura do ar no street canyon era de aproximadamente 0 ºC mas que após 

300 s de trocas de temperatura esta desceu entre - 0,15 ºC a – 0,8 ºC. Este cenário 
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com temperaturas negativas revela-se importante para que no futuro, se possa 

simular cenários de efeitos de ICU em cidades com invernos rigorosos. 

 

 
 

Figura 64. Corte horizontal, à altura de 

1,5m com resultado de temperatura da 

simulação 9, t=300s. Assinalada seta de 

referência para valores de temperatura. 

 

Figura 65. Diferenças de temperatura na 

simulação 9) registadas no street canyon, 

t=10s e t=300s. 

Os resultados da simulação 10) foram os mais complexos, visto que nesta 

simulação as faces dos blocos possuem temperaturas individuais. Este cenário 

aproxima-se à realidade na qual ocorrem faces dos edifícios que se encontram à 

sombra e logo não experienciam as mesmas temperaturas que faces expostas ao 

sol.  

Na Figura 66. está demonstrado o resultado das condições de temperatura 

impostas por face. Este resultado acabou por não provocar um aquecimento tão 

intenso como vimos em simulações anteriores, precisamente pelas faces 

orientadas a S, SO e SE estarem à temperatura de 10 ºC, que é uma temperatura 

inferior à do vento na entrada (15 ºC) e contribuírem para o arrefecimento do vento. 

Durante a simulação a velocidade média do vento variou entre 0,0 m s
-1

 e 

8,17 m s
-1

, Figuras 66 e 67. 
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A temperatura do ar variou também entre os 10,0 ºC e os 26,9 ºC sendo que 

as temperaturas mais elevadas foram sentidas próximas das faces mais quentes 

como os topos dos edifícios e na zona da cavidade dos últimos edifícios, devido 

aos baixos valores de velocidade que aí ocorrem. 

 

Figura 66- Simulação 10, faces com diferentes temperaturas. 

 

Figura 67. Simulação 10, corte vertical do domínio, assinalados os vetores de velocidade 

média. 
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Figura 68. Simulação 10, corte horizontal do domínio à altura de 1,5 m, assinalados os 

vetores da velocidade média. 

 

 

 

Figura 69. Simulação 10, temperatura do ar, corte vertical do domínio. 
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Figura 70. Simulação 10, temperatura do ar, corte horizontal do domínio à altura de 

1,5 m. 

 

Após análise mais cuidada na simulação 10 reconhece-se aspetos que 

poderiam ser melhorados, nomeadamente na atribuição generalista de 

temperaturas por face, com critério único a sua orientação geográfica, ocorrem, no 

entanto, algumas faces que independentemente da sua orientação, devido às 

dimensões do bloco de edifícios de que fazem parte ou devido a serem faces 

contíguas com outras faces, deveriam exibir temperaturas que melhor refletem as 

suas características.  
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6. Conclusão 

 

As cidades são alvo de estudos por múltiplas áreas do conhecimento com 

vista ao apoio ao desenvolvimento e melhor planeamento urbano. Desafios futuros, 

como a circularidade de recursos, a eficiência energética e a soluções para a crise 

climática são, na verdade, realidades e necessidades do presente para os quais 

todos os contributos para a melhoria do conhecimento e desenvolvimento são 

essenciais. 

Esta dissertação focou no desenvolvimento e operacionalização do modelo 

para a simulação de cenários de microclima urbano recorrendo a dados climáticos 

de referência ou de clima futuro. Recorreu para isso a modelos CFD, que 

constituem uma ferramenta poderosa capaz de fornecer dados relevantes no 

estudo das ICU. O aumento do conhecimento relativo às ICU e o desenvolvimento 

de metodologias que permitam aumentar os dados relativos às suas consequências 

no microclima urbano representa um passo importante no caminho para cidades 

mais resilientes e sustentáveis. 

Conclui-se, que uma metodologia de trabalho que combina ferramentas GIS 

(QGIS), software 3D (Blender), e ferramentas de CFD (OpenFOAM) é possível e que 

esta integração de diversos instrumentos se revela uma mais valia no 

desenvolvimento de competências multidisciplinares. 

Embora se considere que o trabalho foi de encontro à proposta de 

desenvolvimento, que foi bem realizado e os objetivos atingidos, reconhece-se que 

ainda existem várias componentes que podem ser adicionadas à simulação como 

oportunidades para trabalhos futuros.  

Neste momento o solver utilizado para as simulações é o 

buoyantboussinesqsimplefoam, no entanto o OpenFOAM possuí outros solvers que se 

pode explorar, alguns deles que incluem módulos de radiação assim como os seus 

fluxos refletivos e difusivos. O OpenFOAM permite ainda o desenvolvimento de 

solvers podendo assim ser desenvolvido um solver que inclua características de 

vários outros ou adicione novas particularidades. 

A nível prático de simulação, outra característica que pode ser melhorada é 

o facto de o vento, em contexto real, variar a sua intensidade e direção, a 
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integração destas variações aumenta o rigor das simulações. O mesmo se aplica a 

todos as características de valores de temperatura e de difusividade térmica das 

diferentes superfícies. Os valores de temperatura do vento e das superfícies podem 

ser dinamicamente ajustáveis por forma a melhor representar cenários reais como 

pretendido.  

A modelação do microclima urbano para cenários futuros, mesmo com as 

incertezas associadas, pretende, ultimamente, providenciar uma ferramenta de 

apoio à decisão e um contributo para o melhor planeamento das cidades tornando-

as mais resilientes às alterações climáticas, em particular em eventos extremos de 

temperaturas elevadas como sejam as ondas de calor. 
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Apêndice 1. Resultados das iterações do cálculo do solver nas 1 

simulações caso “Antuérpia (com temperatura)” 2 

 3 

 4 

Simulação 1 5 

 6 

Time = 600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000562819, Final residual = 

1.59083e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000150498, Final residual = 

3.96054e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00146985, Final residual = 

4.07099e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 2.2556e-05, Final residual = 6.85336e-

08, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00435567, Final residual = 4.04136e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 5.94999e-09, global = -1.95817e-11, 

cumulative = -3.42194e-07 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.14023e-05, Final residual 

= 1.54646e-07, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.000330553, Final residual = 

1.82379e-06, No Iterations 7 

 

End 

 7 

 8 

 9 

Simulação 2 10 

 11 

Time = 600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000554278, Final residual = 

1.56988e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000151117, Final residual = 

3.97467e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00140558, Final residual = 

3.89664e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 1.02585e-05, Final residual = 1.52332e-

08, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00115186, Final residual = 6.4667e-

06, No Iterations 4 

time step continuity errors : sum local = 7.55595e-10, global = 1.29035e-12, 

cumulative = -3.56601e-07 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.13367e-05, Final residual 

= 1.55017e-07, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.000332754, Final residual = 

1.83371e-06, No Iterations 7 

 

End 

 12 

 13 

 14 
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 15 

Simulação 3 16 

 17 

Time = 600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000542245, Final residual = 

1.53573e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000151428, Final residual = 

3.98076e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00133763, Final residual = 

3.70961e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 2.09162e-05, Final residual = 5.99055e-

08, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00707282, Final residual = 6.06341e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 8.35543e-09, global = 2.16238e-11, 

cumulative = -3.53296e-07 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.10282e-05, Final residual 

= 1.54927e-07, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.000328928, Final residual = 

1.81051e-06, No Iterations 7 

 

End 

 18 

 19 

 20 

Simulação 4 21 

 22 

Time = 600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00090083, Final residual = 

2.32584e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000154867, Final residual = 

4.02205e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00119992, Final residual = 

3.09681e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 3.94187e-05, Final residual = 9.90991e-

09, No Iterations 3 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00656108, Final residual = 5.96173e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 1.06078e-08, global = 2.54977e-11, 

cumulative = 1.16501e-07 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.96029e-05, Final residual 

= 3.78597e-07, No Iterations 6 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00026114, Final residual = 

1.37197e-06, No Iterations 7 

 

End 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 31 

Simulação 5 32 

 33 

Time = 600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000559455, Final residual = 

1.58284e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000152732, Final residual = 

4.01712e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00140251, Final residual = 

3.89077e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 2.22284e-05, Final residual = 6.59674e-

08, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00173604, Final residual = 1.60791e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 3.98098e-09, global = 1.18046e-13, 

cumulative = -6.2132e-07 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 3.16024e-05, Final residual 

= 1.55215e-07, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.000326879, Final residual = 

1.78728e-06, No Iterations 7 

 

End 

 34 

 35 

 36 

Simulação 6 37 

 38 

Time = 3600 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000492635, Final residual = 

1.51131e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000309608, Final residual = 

9.4857e-07, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00085973, Final residual = 

2.71225e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 3.20053e-05, Final residual = 9.44682e-

08, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00988746, Final residual = 6.31367e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 1.45723e-08, global = 5.53571e-12, 

cumulative = -7.63945e-09 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 8.77135e-05, Final residual 

= 5.61552e-07, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00073336, Final residual = 

5.51367e-06, No Iterations 7 

 

End 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 
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 47 

Simulação 7 48 

 49 

Time = 300 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00236601, Final residual = 

4.3593e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00114125, Final residual = 

2.19426e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00348872, Final residual = 

7.87995e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 0.000205462, Final residual = 1.2749e-

06, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00744875, Final residual = 5.10384e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 2.54954e-08, global = -6.81225e-11, 

cumulative = -4.4874e-09 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.00119346, Final residual = 

8.13598e-06, No Iterations 6 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00445235, Final residual = 

4.26183e-06, No Iterations 6 

 

End 

 50 

 51 

 52 

Simulação 8 53 

 54 

Time = 300 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00236578, Final residual = 

4.36351e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00114061, Final residual = 

2.1934e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00348223, Final residual = 

7.86568e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 0.000207172, Final residual = 1.3412e-

06, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00997604, Final residual = 7.92872e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 4.15933e-08, global = -5.37385e-11, 

cumulative = 4.49758e-09 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.00117382, Final residual = 

7.97285e-06, No Iterations 6 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0044609, Final residual = 

4.26963e-06, No Iterations 6 

 

End 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 
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 63 

Simulação 9 64 

 65 

Time = 300 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00236852, Final residual = 

4.35306e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00114283, Final residual = 

2.19651e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00349914, Final residual = 

7.90243e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 0.000206018, Final residual = 1.09164e-

06, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.005354, Final residual = 3.90003e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 1.88406e-08, global = -1.71209e-10, 

cumulative = -1.07059e-08 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.00123497, Final residual = 

8.449e-06, No Iterations 6 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.004437, Final residual = 4.24729e-

05, No Iterations 6 

 

End 

 66 

 67 

 68 

Simulação 10 69 

 70 

Time = 300 

 

smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000882312, Final residual = 

2.46625e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000523633, Final residual = 

1.42554e-06, No Iterations 3 

smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00131585, Final residual = 

3.81609e-06, No Iterations 3 

DILUPBiCG:  Solving for T, Initial residual = 7.61661e-05, Final residual = 3.23475e-

07, No Iterations 2 

GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00189563, Final residual = 1.638e-

05, No Iterations 3 

time step continuity errors : sum local = 4.80874e-09, global = 1.32847e-11, 

cumulative = -3.77791e-08 

smoothSolver:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.00020572, Final residual = 

1.157e-06, No Iterations 7 

smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00166393, Final residual = 

1.11229e-05, No Iterations 7 

 

End 

 71 

 72 
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