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INTRODUÇÃO: 

 Os incêndios do tipo de jato de fogo estão entre os acidentes mais catastróficos e com maiores 

perdas na indústria. Originam-se de vazamentos de gases inflamáveis altamente pressurizados, 

podendo entrar em combustão facilmente em inúmeras plantas e ambientes industriais. As maiores 

causas de perda para estes acidentes residem no fato de que pode ocorrer colisão das chamas com 

outros objetos, gerando incêndios mais generalizados e incontroláveis, trazendo alto risco humano e 

perdas materiais altíssimas. Em um estudo realizado em 2008, estimou-se que para 50% dos casos 

avaliados o jato de fogo desencadeou outros acidentes com perdas drásticas. Se considerarmos apenas 

os incêndios de propano, o número aumenta para 61% (Gómez-Mares; Zárate; CASAL, 2008). Mesmo 

assim, o estudo sobre estes acidentes era menos comum até tempos recentes, uma vez que, em geral, 

o custo experimental é alto. Com o uso da fluidodinâmica computacional (CFD) é possível realizar 

estudos mais extensivos e aprofundados acerca dos jatos de fogo, minimizando o tempo e recursos 

gastos, visando empreender as melhores medidas de prevenção e segurança contra estes incêndios 

(MASHHADIMOSLEM et al., 2020). 

 Neste quesito, busca-se estudar, além do intenso fluxo de calor, a radiação térmica gerada pelo 

acidente sob diferentes óticas e condições (Oliveira e Alencar, 2014; Palacios e Rengel, 2020). Uma 

radiação térmica de intensidade 4 kW/m² tem como consequência a destruição de instalações de vidro, 

porém uma radiação de 37,5 kW/m² danifica irreversivelmente instalações e equipamentos de aço e 

pode causar a morte de pessoas com uma exposição de até 10 segundos (Miao et al.,2014). 

 No decorrer da pesquisa, optou-se pelo uso da ferramenta Ansys Fluent, uma vez que, apesar 

de extensivos, os estudos acerca dos jatos de fogo com esta ferramenta muitas vezes se limitam ao 

caso geral, alterando-se o gás combustível, volume e pressão e diferentes diâmetros do orifício de 

vazamento. Fatores comuns em jatos de fogo, como o efeito do levantamento da ponta da chama, bem 

como o estudo das diferentes geometrias do bucal de vazamento segue limitado quanto à análise 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

numérica do jato de fogo para este software. Visando criar uma metodologia de jatos de fogo pela 

ferramenta Fluent do software Ansys, o projeto propôs avaliar diferentes configurações de simulação do 

jato de fogo, variando modelos de reação química, turbulência e radiação térmica.  

METODOLOGIA: 

Modelagem 

Na etapa da modelagem do problema, o uso de CFDs já passou por extensivos estudos acerca de 

modelos de turbulência, radiação e reação química, não havendo ainda um acordo claro sobre qual é o 

mais adequado entre eles, dada a alta quantidade de variáveis (material, geometria, tempo 

computacional, entre outros). Mesmo assim, em relação às equações de turbulência podem-se 

destacar k-epsilon (standart e realizable), k-omega SST, RNG k-epsilon, BSL e BSLRS como as mais 

utilizadas. Sobre os modelos de radiação, tem-se um destaque para o de coordenadas discretas (DO) 

e P1, porém com abordagem frequente de DT (discrete transfer) e TRI (Turbulence Radiation 

Interactions) para uma mistura inflamável. Nos modelos de reação química com enfoque em 

combustão, foi utilizado o Eddy dissipation (ED) (Zhou et al., 2018). 

Foram realizadas, a princípio, duas simulações de dispersão de ar por orifícios de 2,7 mm e 9,5 mm, 

visando a comparação dos resultados simulados com os valores experimentais apresentados por Birch 

et al. (1987) e Chuech et al. (1989). O procedimento para realização dessas simulações consiste de 3 

etapas, o pré-processamento, onde definem-se a malha e a geometria que o sistema numérico irá 

seguir, o processamento, no qual definem-se as correlações, equacionamento e condições de 

contorno para a simulação e o pós-processamento, etapa na qual apuram-se os resultados utilizando 

tanto ferramentas de processamento do próprio Ansys, como outros pertinentes, de modo a 

estabelecer uma comparação devida com dados experimentais obtidos anteriormente por outros 

autores. 

Pré-processamento 

Visando reduzir o custo computacional, foram 

realizadas duas simulações em 2 dimensões. A 

malha apresentada na figura 1 e a geometria foram 

feitas utilizando o Ansys, utilizando, para a malha, 

tamanho de 5 mm para as maiores células e 1 mm 

para as menores. A região de maior refino se deve 

à maior velocidade do gás na saída do orifício, 

necessitando detalhamento maior para descrição 

das mudanças. 

 

Figura 1 - Malha para a simulação nas condições experimentais. 
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Processamento 

Dos modelos de turbulência antes citados, avaliou-se o desempenho de k-ϵ Realizable e k-ω SST, 

trabalhando com fluido ar. As condições de contorno foram calculadas utilizando a Equação 1 a partir 

dos dados do número de Reynolds do vazamento dos experimentos de Birch et al. (1987) e Chuech et 

al. (1989), resumidos na tabela 1. Os valores apresentados, segundos os autores, correspondem a um 

escoamento sônico (número de Mach igual a 1). 

𝑣 =  
𝑅𝑒 𝜇

𝜌 𝐷
 

 

 

Resumo das condições de contorno (CHUECH, 1989) 

Tipo 
Gás 

Injetado 
Diâmetro 

[mm] 
Razão de 
expansão 

Nº 
de 

Mach 

Nº de Mach 
Convectivo 

Nº de 
Reynolds 

Nº de 
Froude 
[x10^6] 

Jato adaptado Ar 9,50 1,00 0,30 0,16 57300 11,50 

Jato adaptado Ar 9,50 1,00 1,00 0,48 268000 1,04 

Jato sob 
expandido  

Ar 9,50 1,20 1,00 0,54 321600 1,04 

Jato sob 
expandido  

Ar 9,50 1,37 1,00 0,58 367200 1,04 

 

 

 Calculados os parâmetros através das condições de contorno, utilizou-se o método de 

resolução numérica SIMPLE presente no Ansys Fluent, com equações de turbulência, momento, 

transferência de energia cinética, pressão e dissipação em segunda ordem com esquema advectivo 

Upwind. Em relação ao método de inicialização, utilizamos o Standard, com valores iniciais calculados 

a partir da condição de contorno inlet, que, por sua vez, era do tipo velocidade. As simulações 

convergiram em aproximadamente 300 iterações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Resumo das condições de contorno experimentais para Ar em escoamento desenvolvido (Chuech et al, 1989). 

(Equação 1) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Nas figuras 2 e 3 pode-se observar o perfil de 

velocidades do escoamento sob condições 

experimentais de Birch et al. (1987) e Chuech et al. 

(1989). Destacam-se dois fatores importantes: é visível a 

diminuição das velocidades com o maior distanciamento 

do vazamento e nota-se um estrangulamento na seção 

ao meio horizontal do perfil de velocidades.  

Em relação à primeira observação, após avaliar 

valores da literatura e os dados experimentais utilizados, 

nota-se uma baixa correspondência aos dados retirados 

para as condições experimentais de Chuech et al. (1989) 

e uma correspondência média aos de Birch et al. (1987). 

Em relação ao estrangulamento, serão necessárias 

futuras investigações para definir se é uma consequência 

do escoamento, ou um erro de simulação.  

No que diz respeito ao perfil de velocidades, na figura 4 pode-se observar a correspondência 

dos dados obtidos em simulação com os dados experimentais. Como comentado anteriormente, as 

condições experimentais que retornaram maior acurácia na simulação foram as de Birch et al. (1987), 

porém ainda não foi satisfatória. Assim, se fazem necessárias mais simulações e revisões, com as 

devidas modificações no setup nos parâmetros utilizados. 

 

 

CONCLUSÕES: 

 Ao longo do estudo foi possível obter familiaridade com a plataforma Ansys Fluent e suas 

etapas de processamento, porém não foi possível obter boa concordância da simulação do ar com 

Figura 2 – Perfil de velocidades sob condições experimentais 
baseadas em Chuech et al. (1989) 

Figura 3 – Perfil de velocidades sob condições experimentais 
baseadas em Birch et al. (1989) 

Figura 4 – Gráficos de velocidades por deslocamento comparados com dados experimentais. 
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dados experimentais utilizados. Com os devidos ajustes no setup da simulação espera-se, no futuro, 

ser possível aplicar as condições de contorno e dados da simulação para uma versão com combustão, 

avaliando a influência de outros fatores, como formato e tamanho do bucal de vazamento, bem como 

sua relevância para a segurança e prevenção em processos com elementos inflamáveis. 
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