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RESUMO

O presente trabalho visa estudar o comportamento de um incêndio que se
desenvolve no centro de um modelo de túnel, submetido a um fluxo externo de
ventilação, cuja motivação é que esse tipo de ocorrência tem elevado potencial de
causar danos à vida e ao patrimônio e são escassos os trabalhos nacionais que
abordam esse tema em específico (CARVALHO, 2013). Para isso, foi utilizado
software Firedynamics Simulator (FDS) como ferramenta para reproduzir o cenário
experimental disponível na literatura por Li, Lei & Ingason (2011). Foi estudada a
evolução da temperatura e dinâmica dos gases em três regiões distintas: antes da
fonte de calor, sobre a fonte de calor e após a fonte de calor, bem como a variação
na concentração de oxigênio. Com o auxílio da simulação computacional, concluiuse que os resultados se aproximam daqueles obtidos experimentalmente e podem
servir de base para simulações em escalas maiores.

Palavras-chave: Incêndio em túneis. Simulação computacional. FDS.

ABSTRACT

The present work aims to study the behavior of a fire that develops in the center of a
tunnel model, subjected to an external flow of ventilation, whose motivation is that
this type of occurrence has a high potential to cause damage to life and property and
there are few national studies that address this particular theme (CARVALHO, 2013).
Firedynamics Simulator (FDS) software was used as a tool to reproduce the
experimental scenario available in the literature by Li, Lei & Ingason (2011). The
evolution of temperature and gas dynamics in three distinct regions was studied:
before the heat source, on the heat source and after the heat source, as well as the
variation in oxygen concentration. With the aid of computational simulation, it is
concluded that the results are close to those obtained experimentally and can serve
as the basis for bigger-scale simulations.

Keywords: Tunnel fires. Computer simulation. FDS.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Backlayering em túnel ............................................................................ 13

Figura 2 -

Seções transversais dos modelos de túnel A e B .................................. 16

Figura 3 -

Vista lateral do modelo, medidas em milímetros .................................... 16

Figura 4 -

Container marítimo localizado nas dependências da brigada contra
incêndio de Coimbra .............................................................................. 19

Figura 5 -

Pilhas de madeira de Pinho utilizadas no experimento .......................... 20

Figura 6 -

Simulação de incêndio em trem por Mo et. al. (2013). ........................... 21

Figura 7 -

Incêndio iniciado por pilha de papeis e respectiva representação no
Smokeview ............................................................................................. 22

Figura 8 -

Compartimento da simulação de Kiryu (2017) utilizando o FDS ............ 23

Figura 9 -

Cômodo em que foi realizado o experimento ......................................... 24

Figura 10 - Compartimento após realização do experimento ................................... 24
Figura 11 - Chamas intensas próximas à janela: Smokeview .................................. 25
Figura 12 - Seção transversal do túnel Howard Street ............................................. 28
Figura 13 - Representação do trem e vagões .......................................................... 28
Figura 14 - Experimento de Malveira ........................................................................ 30
Figura 15 - Compartimento do experimento de Tisová ............................................. 32
Figura 16 - Carga de incêndio do experimento de Tisová ........................................ 32
Figura 17 - Propagação da chama e fases do incêndio ........................................... 33
Figura 18 - Fatias para avaliação da temperatura no eixo Z .................................... 34
Figura 19 - Evolução da temperatura – fatia 1.......................................................... 34
Figura 20 - Evolução da temperatura – fatia 2.......................................................... 35
Figura 21 - Evolução da temperatura – fatia 3.......................................................... 35
Figura 22 - Evolução da temperatura – fatia 4.......................................................... 36
Figura 23 - Representação do compartimento em zonas de propriedades
homogêneas........................................................................................... 38

Figura 24 - Malha composta por células num software CFD .................................... 38
Figura 25 - Visualização por meio do smokeview ..................................................... 39
Figura 26 - Célula da malha computacional e suas propriedades ............................ 41
Figura 27 - Parâmetros para fase de crescimento, segundo a NP EN 1991-1-2 ...... 44
Figura 28 - Perfil da pluma de incêndio com Lf < H .................................................. 46
Figura 29 - Perfil da pluma de incêndio com Lf ≥ H................................................... 47
Figura 30 - Modelo de zonas: Software CFAST ....................................................... 48
Figura 31 - Tela inicial – CFAST ............................................................................... 50
Figura 32 - Propriedades dos materiais - CFAST. .................................................... 51
Figura 33 - Sistema de referência do compartimento – CFAST ............................... 52
Figura 34 - Adicionando objetos para queima – CFAST........................................... 53
Figura 35 - Janela de resultados da simulação – CFAST......................................... 54
Figura 36 - Resumo dos dados de entrada .............................................................. 56
Figura 37 - Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 1 ..................... 56
Figura 38 - Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 2 ..................... 58
Figura 39 - Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 3 ..................... 59
Figura 40 - Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 4 ..................... 60
Figura 41 - Representação do túnel no Smokeview ................................................. 61
Figura 42 - Posicionamento dos sensores e da fonte de calor no túnel ................... 61
Figura 43 - Distância dos sensores em relação à entrada e saída do túnel ............. 62
Figura 44 - Evolução da temperatura dos gases no túnel em função do tempo –
Recorte 1 ................................................................................................ 63
Figura 45 - Evolução da temperatura dos gases no túnel em função do tempo –
Recorte 2 ................................................................................................ 63
Figura 46 - Evolução da velocidade dos gases no túnel em função do tempo .......... 68

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Evolução de

, para

. ......................................................... 17

Gráfico 2 - Evolução de

, para

.......................................................... 17

Gráfico 3 - Comprimento de Backlayering em função da velocidade e HRR ............ 19
Gráfico 4 - Curvas de incêndio a partir das leituras dos termopares ......................... 20
Gráfico 5 - Fração em massa de CO presente no ar ................................................. 21
Gráfico 6 - Concentração de O2 no cômodo: FDS x OZone ...................................... 25
Gráfico 7 - Curva de evolução do incêndio: experimento 02 ..................................... 26
Gráfico 8 - Comportamento oscilatório dos gases..................................................... 27
Gráfico 9 - Comportamento dos gases com fontes de ventilação ............................. 27
Gráfico 10 - Evolução da temperatura: 50 dos 540 resultados.................................. 29
Gráfico 11 - Resultados na fase totalmente desenvolvida ........................................ 30
Gráfico 12 - Evolução da temperatura dos gases registrada pelos termopares ........ 64
Gráfico 13 - Evolução da temperatura dos gases no túnel em função da altura ....... 65
Gráfico 14 - Concentração de oxigênio registrada pelo sensor S5 ........................... 66

LISTA DE SÍMBOLOS

Área [m²]
Raio da pluma de incêndio [m]
Calor específico à pressão constante [J/Kg.K]
Calor específico à volume constante [J/Kg.K]
Diâmetro da fonte de calor [m]
Aceleração gravitacional [m/s²]
Coeficiente de transmissão de calor por convecção [W/m².K]
Altura efetiva do túnel [m]
Taxa de calor liberada [W]
Taxa de calor liberada (fração convectiva) [W]
Taxa de calor liberada adimensional
Condutividade térmica [W/m.K]
Altura da pluma de incêndio [m]
Comprimento de backlayering [m]
Massa [Kg]
̇

Vazão mássica [Kg/s]
Massa específica [Kg/m³]
Massa específica do ar no ambiente [Kg/m³]

̇

Pressão [Pa]
Fluxo de calor [W/m²]
Constante universal dos gases [J/mol.K]
Tempo [s]
Temperatura [K]
Temperatura do ar no ambiente [K]
Velocidade crítica [m/s]
Velocidade crítica adimensional
Altura [m]

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ......................................................................................... 12

2

REVISÃO DE LITERATURA ................................................................... 15

3

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE INCÊNDIOS ............................................. 37

3.1

FIREDYNAMICS SIMULATOR................................................................. 39

3.2

OZONE ..................................................................................................... 43

3.3

CFAST ...................................................................................................... 47

4

METODOLOGIA ...................................................................................... 55

5

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................... 61

5.1

EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA............................................................ 62

5.2

CONCENTRAÇÃO E DINÂMICA DOS GASES ....................................... 66

6

CONCLUSÕES ........................................................................................ 69
REFERÊNCIAS ........................................................................................ 71
APÊNDICE A – ARQUIVO DE ENTRADA DE DADOS .......................... 76

12
1 INTRODUÇÃO

De acordo com Dias, Gomes e Lemos (2019), a evolução da engenharia e
geotécnica permitiu que os eventos de incêndios em túneis deixassem de ser
considerados como causados por imprevisibilidade dos efeitos naturais, método de
construção ou finalidade da obra, mas sim devido ao mau gerenciamento de riscos e
falhas de engenharia. Como exemplos recentes, têm-se o incêndio que atingiu o
duto de ventilação da estação Brigadeiro do metrô da cidade de São Paulo e o
incêndio causado pela colisão de dois veículos em um túnel na rodovia Anchieta, em
Cubatão, São Paulo, em julho de 2020. Nesse tipo de acidente, cuja geometria tem
configuração fechada, os riscos de o incidente tomar grandes proporções são
maiores do que quando ocorre em ambientes abertos (DIAS; GOMES; LEMOS,
2019). Nesse panorama, apesar de os incêndios em túneis ainda serem pouco
estudados no Brasil (CARVALHO, 2013), existem algumas normas técnicas
brasileiras responsáveis por diretrizes relacionadas à proteção contra acidentes em
túneis, a exemplo da ABNT NBR 15661 – Proteção contra incêndio em túneis, ABNT
NBR 15775 – Sistemas de segurança contra incêndio em túneis – ensaios,
comissionamento e inspeções, ABNT NBR 15981 – Sistemas de segurança contra
incêndio em túneis – sistemas de sinalização e comunicação de emergência em
túneis. Diante do exposto, o presente trabalho encontra motivação no fato de que
poucos são os estudos nacionais que se dedicam ao estudo do tema, apesar de ser
um problema atual.
No estudo dos incêndios em edificações, ao se tratar em incêndios em túneis
em específico, Hua, Tessari & Elhami-Khorassani (2021) apontam que o evento é
conduzido e influenciado por parâmetros como a geometria do túnel, condições de
ventilação e taxa de calor liberada pelo incêndio (HRR).
Quando se fala da geometria do túnel, entende-se que podem ser variados o
comprimento longitudinal do túnel, bem como presença de ramificações, as
dimensões de sua seção transversal e sua forma (i.e. uma seção transversal
quadrada, semicircular ou outra) e ainda a declividade do túnel de acordo com o
relevo da região, podendo ser suave ou mais acentuada. O conjunto de elementos
que compõe a geometria influencia na fração do calor que é transmitida de volta
para o corpo em chamas (e.g. um vagão de trem ou carro), bem como na dificuldade
com que os gases de combustão fluirão através do túnel e a facilidade com que o
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oxigênio proveniente do ambiente externo chega à fonte de calor para alimentar a
reação de combustão (HUA; TESSARI; ELHAMI-KHORASSANI, 2021). Os autores
ainda afirmam que, tratando-se da variação da declividade, as condições de
ventilação são modificadas devido ao efeito que a inclinação do túnel tem sobre as
forças de flutuação que influenciam na dinâmica da fumaça, alterando, assim, a
demanda de oxigênio necessária para o processamento da reação de combustão.
O estudo das condições de ventilação do túnel é essencial para o projeto de
segurança contra incêndio e está intimamente relacionado com os conceitos de
Backlayering e velocidade crítica. Seja um túnel submetido a um fluxo de ar externo
na entrada em direção à(s) saída(s), o fluxo que é marcado na direção oposta à
ventilação forçada no túnel é denominado Backlayering (figura 1) (KHATTRI; LOG;
KRAAIJEVELD, 2021).
Figura 1 – Backlayering em túnel

Fonte: Adaptado de (KHATTRI; LOG; KRAAIJEVELD, 2021).

Segundo os autores, os sistemas de ventilação em túneis de trens são
projetados para fornecer um fluxo de ar que seja grande o suficiente para evitar a
formação do fluxo reverso. Esse requisito é imposto para que, na ocorrência de um
incêndio, todos os passageiros possam correr no sentido da entrada de ventilação e
a propagação da chama se dê somente no sentido oposto. Para isso, os sistemas de
ventilação precisam gerar um fluxo de ar que exceda a velocidade crítica (Vc),
mínima velocidade, em estado estacionário, necessária para prevenir o backlayering
(KHATTRI; LOG; KRAAIJEVELD, 2021).
As proporções dos incêndios em túneis são representadas pela evolução da
taxa de calor liberada no tempo. Diferentemente dos ambientes abertos, a natureza
fechada do túnel permite que o calor seja irradiado pela camada confinada de gases
quentes de volta para a fonte de calor, intensificando a taxa de calor liberada e
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atingindo um valor de pico quatro vezes mais rápido do que se a fonte queimasse
em um ambiente aberto (HUA; TESSARI; ELHAMI-KHORASSANI, 2021). A taxa de
calor liberada é função do calor de combustão do material e do fluxo de partículas
que se desprendem do material pela decomposição térmica, ficando suspensas na
fase gasosa (i.e. a taxa responsável por manter a concentração de combustível
dentro dos limites necessários para que ocorra a combustão) (DRYSDALE, 1999) e,
no túnel, ainda depende da geometria, velocidade de ventilação externa e condições
para propagação da chama (INGASON; Li; LÖNNERMARK, 2014).
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar o
comportamento do incêndio que se desenvolve em um túnel, evolução da
temperatura em seu interior e propagação dos gases tóxicos liberados na
combustão com o auxílio da simulação numérica computacional, verificando se o
software pode representar uma situação real com grau de confiança aceitável. Para
atingir esse objetivo, são traçados os seguintes objetivos específicos:


Realizar revisão de literatura, apontando trabalhos recentes que se dedicaram
a experimentos e simulação computacional de incêndios;



Abordar o uso dos softwares de simulação computacional como ferramenta
auxiliar de recriação de cenários, bem como suas classificações e modelos
nos quais são baseados;



Utilizar o software FDS, do National Institute of Standards and Technology
(NIST), para recriar o experimento feito por Li, Lei & Ingason (2011) e
comparar os resultados da simulação com aqueles obtidos no experimento.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Li, Lei & Ingason (2011) buscaram estudar o comportamento de incêndios em
túneis longitudinais e ventilados. Os autores investigaram a máxima variação de
temperatura do gás abaixo do teto, comparando dados de modelos teóricos com os
obtidos experimentalmente.
Em relação ao fluxo de gases liberados na combustão pela pluma de
incêndio, os autores adaptaram a equação (1), para fluxo dos gases da combustão
que fluem através de uma pluma de incêndio em ambiente aberto (ZUKOSKI, 1985)
e obtiveram as expressões (2) e (3) expostas a seguir:
̇

(1)
(2)

̇
̇

(3)

Nas equações acima, o fluxo de gases na pluma de incêndio num túnel
dependem do parâmetro V’, forma adimensional de expressar a velocidade V de
ventilação longitudinal de ar em que o túnel está submetido:
(4)

Na equação

representa o raio da fonte de ignição.

Para a máxima variação de temperatura dos gases abaixo do teto, no túnel,
os autores se basearam no modelo da pluma ideal (QUINTIERE, 1997) e no
experimento realizado, apontando ainda, que, em incêndios em ambientes abertos,
a parcela convectiva do HRR prevalece sobre a radiativa. A variação máxima de
temperatura foi determinada como sendo:
(5)
(6)

Em que

é a altura efetiva do túnel.

O experimento consistiu em utilizar dois modelos de túneis, ambos com 12m
de comprimento e acoplados a um sistema que simulasse a ventilação longitudinal
nos mesmos. A figura 2 mostra as seções transversais dos dois modelos, medidas
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em milímetros, enquanto a figura 3 mostra uma vista lateral de todos os
componentes.
Figura 2 – Seções transversais dos modelos de túnel A e B

Fonte: (LI; LEI; INGASON, 2011).
Figura 3 – Vista lateral do modelo, medidas em milímetros

Fonte: Adaptado de (LI; LEI; INGASON, 2011).

O túnel A foi fabricado em aço inoxidável, com espessura de 1mm, enquanto
o túnel B, além da chapa de 1mm de espessura, contou com uma cobertura extra de
23mm de concreto. Os resultados aferidos pelos termopares, localizados 10mm
abaixo do teto, foram registrados nos gráficos 1 e 2:
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Gráfico 1 – Evolução de

, para

Fonte: Adaptado de (LI; LEI; INGASON, 2011).

Gráfico 2 – Evolução de

, para

Fonte: Adaptado de (LI; LEI; INGASON, 2011).

Foi concluído pelos autores que, tanto na análise do túnel A, quanto do túnel
B, a máxima variação de temperatura estudada pôde ser dividida em dois regimes:


V’ > 0,19:

cresce linearmente com o HRR e decresce linearmente com

a velocidade de ventilação longitudinal;
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V’ ≤ 0,19:

varia com

, independentemente da velocidade de

ventilação longitudinal.
Os autores também relacionaram, no experimento, a velocidade crítica em
função da temperatura e do HRR no túnel e registraram graficamente os resultados.
Percebeu-se que a velocidade crítica, expressada na forma adimensional V c*,
crescia de forma lenta e contínua em função da taxa de calor liberada adimensional
HRR*, até atingir o valor de HRR* = 0,15, permanecendo constante para valores
maiores. Assim, foi possível expressar a velocidade crítica em uma função definida
por partes:
(7)
(8)
(9)

√

A taxa de calor liberada foi expressa convenientemente na forma
adimensional HRR* (HESKESTAD, 1983), podendo ser obtida pela equação 10.
HRR* é outro modo de representar a constante adimensional de Froude. Como
colocado por Karsson e Quintiere (1999), esta constante, que representa a razão
entre as forças de inércia e as forças gravitacionais num fluido, tem importante
aplicação no escoamento de gases em chamas para determinação da geometria da
chama.
(10)
√
As equações 7, 8 e 9 são válidas para o túnel vazio, sem obstruções. Li, Lei &
Ingason (2010) extraíram um modelo que representava o túnel cuja área transversal
fosse 20% ocupada (i.e. a presença de uma obstrução que represente um vagão de
trem):
(11)
(12)
Os autores então registraram num gráfico o comprimento horizontal de
Backlayering em função da velocidade do fluxo entrada de ar, para diferentes
valores de HRR do combustível (gráfico 3):
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Gráfico 3 – Comprimento de Backlayering em função da velocidade e HRR

Fonte: Adaptado de (LI; LEI; INGASON, 2010).

Teixeira et. al. (2012) utilizou containers marítimos localizados nas
dependências da brigada contra incêndio de Coimbra para simular um incêndio em
compartimento (figura 4):
Figura 4 – Container marítimo localizado nas dependências da brigada contra incêndio de Coimbra

Fonte: adaptado de (TEIXEIRA et. al; 2012).

No experimento, termopares foram instalados tanto dentro, quanto fora do
container, pois além de estudar a temperatura interna de acordo com a evolução do
incêndio, também foi possível analisar a capacidade de isolamento térmico das
paredes e demais fronteiras do compartimento. A carga de incêndio foi proveniente
de três pilhas de madeira de Pinho (figura 5) de dimensões 1,00m x 0,05m x 0,055m
e foi igual a 3,90MJ/m² nos dois primeiros testes e 500MJ/m² no terceiro teste.
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Figura 5 – Pilhas de madeira de Pinho utilizadas no experimento

Fonte: (TEIXEIRA et. al; 2012).

A fonte de ignição utilizada foi lã cerâmica embebida com isopropanol
colocada abaixo das pilhas de madeira. As leituras obtidas pelos termopares (tipo K)
nas paredes, teto e centro do compartimento são mostradas, em função do tempo,
no gráfico 4:
Gráfico 4 – Curvas de incêndio a partir das leituras dos termopares

Fonte: adaptado de (TEIXEIRA et. al; 2012).

O autor utilizou os softwares CFAST e OZone e concluiu que os mesmos
foram capazes de reproduzir os resultados do cenário de maneira confiável, apesar
das poucas diferenças, salientando que as maiores temperaturas foram obtidas nas
paredes e no centro do compartimento. No caso do tento, altas temperaturas foram
observadas na camada de fumaça imediatamente abaixo de sua superfície de
contato.
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MO et. al. (2013) se basearam nos modelos de fluido dinâmica
computacional, simulando com o software FDS, para estudar a difusão da fumaça,
distribuição de temperatura e da concentração dos gases da combustão em vagões
de trens. Modelado como incêndio em compartimento, foi feita uma análise do
impacto da fumaça e mudança de temperatura nos ocupantes e a relação com a
evacuação de emergência.
O trem (figura 6) possuía dimensões 25m x 3,9m x 2,6m, com 20 assentos em
cada lado do vagão, comportando um total de 100 pessoas. Foram simulados
diferentes cenários, que envolviam condições de contorno como: fonte de ignição
em assento ou bagagem no meio do trem (com taxa de calor liberada por unidade
de área de 1,2 MW), fonte de ignição em assento ou bagagem nas extremidades do
trem, entradas de ventilação fechadas ou abertas.
Figura 6 – Simulação de incêndio em trem por Mo et. al. (2013)

Fonte: (MO et. al; 2013).

Os resultados indicaram que a máxima temperatura atingida pelo incêndio foi
por volta dos 720ºC. Os autores também constataram que, com apenas 2 minutos, a
camada de fumaça já era espessa o suficiente para atingir a altura dos assentos e
comprometer a saúde dos passageiros. O gráfico 5 mostra a concentração de
monóxido de carbono, em massa, no compartimento, em função do tempo:
Gráfico 5 – Fração em massa de CO presente no ar

Fonte: adaptado de (MO et. al; 2013).
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Os autores concluíram que, por volta dos 100 a 200 segundos, a distribuição
de temperatura, concentração de gases tóxicos e visibilidade já era crítica para os
ocupantes. Estes deveriam ser evacuados rapidamente. Assim, as janelas do trem
deveriam ser de fácil abertura para proporcionar esta evacuação e também para que
ar do ambiente externo pudesse adentrar no compartimento, fazendo com que a
concentração de gases tóxicos no interior não se eleve tão rapidamente.
Yuen et al. (2014) utilizaram o FDS para simular um incêndio em residência
iniciado por uma pilha de papeis ao lado do sofá, como mostra a figura 7, cujo HRR
adotado foi de 500kW. Foi utilizada uma malha com dimensão característica de
0,1m, cujo domínio foi estendido para além das fronteiras do compartimento para
melhor representar os fluxos de entrada e saída de gases através das aberturas de
ventilação. As propriedades físicas adotadas dos materiais foram obtidas de estudos
prévios utilizando o cone calorímetro.
Figura 7 – Incêndio iniciado por pilha de papeis e respectiva representação no Smokeview

Fonte: adaptado de (Yuen et al., 2014).

Os

autores

concluíram

que

o

modelo

computacional

garantiu

boa

confiabilidade dos resultados quando comparadas as temperaturas nos arquivos de
saída àquelas registradas pelos termopares no experimento, sobretudo para alturas
mais próximas do teto e que havia certa diferença para alturas mais baixas (i.e. na
transição entre a camada de fumaça e a de ar não reagido).
Kiryu (2017) utilizou o software FDS para estudar a temperatura dos gases
antes do fenômeno flashover, ou seja, a generalização do incêndio no
compartimento, em que todos os materiais combustíveis entram em ignição
(BABRAUSKAS, 1980). O compartimento utilizado é semelhante ao utilizado por
Steckler et. al. (1987), modificando as entradas de ventilação e comparando os
resultados com os contidos na literatura (figura 8).
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Figura 8 – Compartimento da simulação de Kiriu (2017) utilizando o FDS

Fonte: (KIRYU, 2017).

Seus resultados confirmaram que os valores entregues pelo FDS para as
temperaturas médias dos gases foram compatíveis com os resultados experimentais
da literatura, enquanto que os modelos empíricos tendem em superestimar estes
resultados. O autor concluiu que as simulações numéricas são uma ferramenta útil
para prever o comportamento das variáveis que caracterizam os incêndios em
compartimentos, possibilitando melhor compreensão do fenômeno físico e redução
dos danos ao patrimônio e à vida (KIRYU, 2017).
Sá (2018) buscou verificar a acurácia dos softwares OZONE e FDS simulando
o experimento feito por Corrêa et al. (2017), em que foi simulado um incêndio numa
edificação modal concebida em estudos prévios e que bem representasse uma
típica residência da cidade do Recife – Pernambuco. O cômodo preparado localizase no campo de instrução da Academia Bombeiro Militar dos Guararapes (ABMG –
CBMPE) e possuía como carga de incêndio uma cama beliche em madeira, uma
cama de solteiro em madeira, três colchões de espuma, dois criados mudos em
madeira, dois ventiladores, um guarda-roupas e uma televisão pequena (figura 9).
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Figura 9 – Cômodo em que foi realizado o experimento

Fonte: (CORRÊA et al., 2017).

Além dos termopares instalados nas paredes, uma haste foi colocada no
centro do compartimento, com termopares nas respectivas alturas: 0,3m, 0,6m,
0,9m, 1,2m, 1,5m, 1,8m, 2,1m e 2,4m, fazendo referência à altura das vias
respiratórias de um ser humano em situações como estar deitado, agachado, em pé
ou sobre algum mobiliário. A fonte de ignição, pastilhas de parafina, foi colocada em
baixo do beliche, que foi totalmente consumido pelas chamas após o término do
ensaio (figura 10), que teve duração de 45min.
Figura 10 – Compartimento após realização do experimento

Fonte: (CORRÊA et al., 2017).

Dos resultados, em relação à concentração de oxigênio no ambiente, devido
ao fato de que a ventilação era limitada, Sá (2018) constatou em suas simulações
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que a concentração de oxigênio já era inferior a 15% em volume já aos 3 minutos de
simulação (gráfico 6), em que os resultados do FDS e OZone eram próximos.
Gráfico 6 – Concentração de O2 no cômodo: FDS x OZone

Fonte: (SÁ, 2018).

Ambos representam a concentração para todo o volume do cômodo, sendo a
concentração maior próximo às janelas, motivo pelo qual a chama se concentrava
nesta área, mesmo quando a concentração total já era abaixo de 10%, por volta dos
7 minutos (figura 11) (SÁ, 2018).
Figura 11 – Chamas intensas próximas à janela: Smokeview

Fonte: (SÁ, 2018).

A diferença nos resultados apresentados pode estar no fato que foi observado
no experimento. Como relatado, o incêndio ocorreu em ciclos de combustão e
exaustão, o que significa que a pouca ventilação proporcionada pela janela fez com
que os níveis de oxigênio caíssem drasticamente e a concentração de combustível
na mistura tornou-se tão rica a ponto de superar o limite superior de flamabilidade,
obtendo-se uma fase de exaustão. Com a evolução do incêndio e entradas
periódicas de uma maior quantidade de ar, a mistura foi capaz de entrar em ignição
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mais uma vez, já que as altas temperaturas da camada de fumaça já possuíam
energia o suficiente para o início da reação de combustão. Devido a estes ciclos,
não foi acumulada energia o suficiente no compartimento para a ignição
generalizada dos materiais, como foi observado por Sá (2018) na simulação e
Corrêa et. al. (2017), no experimento. O gráfico 7 representa a curva de evolução do
incêndio até os 18 minutos considerados, sob a perspectiva do experimento, do FDS
e do OZone.
Gráfico 7 – Curva de evolução do incêndio: experimento 02

Fonte: (SÁ, 2018).

Pode-se observar como esta situação atípica se reflete na diferença dos
resultados. Nestes casos, os softwares apresentaram, dos 5 aos 14 minutos,
resultados que, na média, são próximos aos que foram obtidos no experimento. No
entanto, os ciclos de exaustão e combustão que se refletem no aumento e
diminuição da temperatura do cômodo ao longo do tempo não foram previstos na
simulação.
Ang, Rein & Peiro (2020) investigaram o desempenho das versões 6.1.1,
6.5.3 e 6.6.0 do FDS, simulando incêndios em diferentes escalas, tomando como
referência o túnel Dartfort, em Londres, Reino Unido. O túnel tem 1,5Km de
comprimento e seção transversal com área igual a 40,96m². Foi utilizada carga
suficiente para fornecer valores de HRR entre 30 MW e 75 MW.
Os autores observaram um comportamento oscilatório inesperado para o
fluxo mássico dos gases da combustão (gráfico 8):
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Gráfico 8 – Comportamento oscilatório dos gases

Fonte: Adaptado de (ANG; REIN; PEIRO, 2020).

Os autores sugerem que possa haver algum problema de caráter numérico
nas equações para obtenção de pressões, haja vista que os erros na velocidade
permanecem superiores a 10m/s, mesmo que os erros no fluxo mássico sejam
reduzidos quando o número de iterações aumenta.
As oscilações foram reduzidas significativamente quando se introduziu micro
fontes de ventilação no túnel (gráfico 9):
Gráfico 9 – Comportamento dos gases com fontes de ventilação

Fonte: Adaptado de (ANG; REIN; PEIRO, 2020).
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Hua, Tessari & Elhami-Khorasani (2021) estudaram as incertezas envolvidas
na quantificação da evolução da temperatura em incêndios em túneis de trens. Os
autores, após determinarem os principais parâmetros que influenciam nesse tipo
específico de evento, realizaram 540 simulações no software FDS, utilizando, como
modelo, o túnel Howard Street, em Maryland, Estados Unidos (figura 12).
Figura 12 – Seção transversal do túnel Howard Street

Fonte: (HUA; TESSARI; ELHAMI-KHORASANI, 2021).

O modelo incluiu 5 vagões de passageiros, em aço inoxidável, e um
comprimento de 260m do túnel, cujo material adotado foi concreto, de 30cm de
espessura, densidade de 2400Kg/m³, condutividade térmica de 1 W/m.K e calor
específico de 1 J/Kg.K (figura 13). Nas simulações, foi variada a velocidade de
ventilação externa, quantidade de combustível, declividade do túnel e critérios de
ignição para a propagação da chama.
Figura 13 – Representação do trem e vagões

Fonte: Adaptado de (HUA; TESSARI; ELHAMI-KHORASANI, 2021).

O gráfico 10 mostra 50 curvas de evolução de temperatura obtidas através da
variação dos parâmetros descritos pelos pesquisadores:
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Gráfico 10 – Evolução da temperatura: 50 dos 540 resultados

Fonte: Adaptado de (HUA; TESSARI; ELHAMI-KHORASANI, 2021).

Após um tratamento estatístico dos dados, observou-se que quando o valor
máximo de HRR ≤ 30 MW, a temperatura média se mantém relativamente baixa, na
ordem dos 245 °C, sendo o incêndio considerado de baixa intensidade. Para o valor
máximo de HRR ≥ 40 MW, a temperatura média atingiu valores da ordem dos 1007
°C, sendo o incêndio considerado de alta intensidade. Para valores intermediários,
não foi observada claramente uma tendência, sendo o incêndio controlado por
parâmetros de ventilação e declividade do túnel.
Gupta, Torero & Hidalgo (2021) estudaram a dinâmica envolvida em incêndios
em compartimentos quando a carga de incêndio é representada por pilhas de
madeira, com seção transversal retangular e uniforme, dispostas de modo cruzado
quando sobrepostas entre si, bem como a influência nesses eventos do “Número B
de transferência de massa”, razão entre a energia disponível para se atingir a zona
de pirólise e a energia requerida para se atingir a zona de pirólise.
Foi utilizado o FDS para recriar o experimento de Malveira, estudado por
Hidalgo et. al. (2019), que possui as dimensões indicadas na figura 14, 5 entradas
de ventilação com comprimento variado, camada isolante de cortiça cobrindo 60%
do teto, 14 pilhas individuais de madeira de pinheiro como carga de incêndio,
mistura de 5L de querosene e 0,5L de óleo diesel como fonte de ignição, 16
calorímetros TSC para quantificar o fluxo por radiação incidente e balanças para
aferir a massa perdida pela carga durante a combustão e, assim, determinar a taxa
de massa liberada no evento.
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Figura 14 – Experimento de Malveira

Fonte: (GUPTA; TORERO; HIDALGO, 2021).

Os autores afirmam que a queima em regime estacionário das pilhas de
madeira ocorre em dois regimes: o primeiro, governado por processos internos, é
caracterizado por uma propagação lenta, com pequenos fluxos externos de calor e
depende da geometria da pilha. O segundo regime ocorre quando o incêndio atinge
a fase totalmente desenvolvida, com fluxos externos de calor mais intensos e
processos de transporte complexos.
O gráfico 11 mostra os resultados obtidos na evolução da taxa de massa
liberada e do fluxo de calor externo, em função da posição, nas pilhas de madeira,
num recorte tanto na entrada do compartimento, quanto na parede traseira.
Gráfico 11 – Resultados na fase totalmente desenvolvida

Fonte: Adaptado de (GUPTA; TORERO; HIDALGO, 2021).
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A conclusão tirada pelos pesquisadores foi que a radiação é o mecanismo
dominante na propagação da chama entre as pilhas de madeira, sendo o número de
transferência de massa insensível a mudanças no fluxo externo de calor, para
valores menores que o fluxo crítico para ignição do material. Foram identificados por
Gupta, Torero & Hidalgo (2021) quatro modos diferentes em que o incêndio no
compartimento pôde ser caracterizado, dependendo da razão entre a taxa de
propagação da chama e a taxa de consumo do combustível:
1) Razão muito maior que 1: Propagação se dá de modo muito rápido e a chama
consome toda a superfície do combustível imediatamente, levando a um
incêndio totalmente desenvolvido e atingindo o fenômeno flashover;
2) Razão maior que 1: O incêndio toma maiores proporções de maneira mais
lenta, enquanto se propaga;
3) Razão de aproximadamente 1: Propagação da chama à mesma velocidade
que o consumo do combustível;
4) Razão menor que 1: O combustível é consumido de modo mais acelerado,
antes que seja possível a propagação da chama sobre outros materiais
combustíveis, levando, assim, à extinção.
Rush, Dai & Lange (2021) buscaram estudar incêndios estruturais em
edificações cujos ambientes internos fossem suficientemente largos, bem como
taxas de propagação da chama e evolução da temperatura. Foi conduzido um
experimento em Tisová, República Checa, no piso térreo de um prédio (figura 15),
com área total de 230m² e altura do compartimento variando entre 4,21m e 4,28m.
Pilhas de madeira foram utilizadas como carga de incêndio (figura 16), cobrindo
aproximadamente 170m² do compartimento, cuja carga total foi avaliada em 680
MJ/m², assumindo calor de combustão para madeira de 17 MJ/Kg.
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Figura 15 – Compartimento do experimento de Tisová

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Figura 16 – Carga de incêndio do experimento de Tisová

Fonte: (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Termopares tipo K foram utilizados tanto para medir a temperatura dos gases
no ambiente, quanto para medir a temperatura das estruturas submetidas à carga
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térmica. No segundo caso, as placas, vigas e colunas de concreto foram furadas e,
após a colocação do termopar, o furo foi preenchido com cimento.
A figura 17 mostra a evolução da propagação do incêndio numa vista superior
do compartimento em que é possível identificar, em função do tempo, suas fases e o
período em que atinge o flashover.
Figura 17 – Propagação da chama e fases do incêndio

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Rush, Dai & Lange (2021) dividiram ainda o compartimento em quatro fatias
(figura 18) para estudo da evolução da temperatura variando ao longo do eixo Z. As
fatias 1, 2, 3 e 4 estão representadas nas figuras 19, 20, 21 e 22, respectivamente.
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Figura 18 – Fatias para avaliação da temperatura no eixo Z

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Figura 19 – Evolução da temperatura – fatia 1

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).
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Figura 20 – Evolução da temperatura – fatia 2

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Figura 21 – Evolução da temperatura – fatia 3

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).
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Figura 22 – Evolução da temperatura – fatia 4

Fonte: Adaptado de (RUSH; DAI; LANGE, 2021).

Após a realização dos experimentos, Rush, Dai & Lange (2021) fizeram
algumas considerações. Primeiramente, identificou-se que a madeira utilizada
possuía 22% de umidade em massa, ao invés de 11% como requisitado. Isso levou
a uma redução na taxa de propagação da chama, uma vez que parcela maior da
energia é utilizada na evaporação da água presente no combustível.
Outro fator apontado pelos autores é que o compartimento possuía uma altura
elevada demais para ter um impacto significativo na propagação da chama pelo
calor retransmitido por radiação pelos gases quentes que se acumulam sob o teto.
Por fim, Rush, Dai & Lange (2021) apontaram que, em testes futuros, deve-se
atentar para a retirada dos bocais de plástico das lâmpadas, pois estes, ao entrar
em ignição, interferem localmente na leitura dos termopares. Outro fator apontado é
de um aumento na proteção dos termopares utilizados para medição da temperatura
dos gases, uma vez que se perceberam danos aos mesmos durante o experimento.
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3 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE INCÊNDIOS

O presente capítulo visa introduzir os softwares de simulação de incêndios,
suas classificações e, através de uma contextualização, com softwares nos quais as
literaturas de referência são baseadas, apresentar os modelos matemáticos da
teoria da dinâmica dos incêndios nos quais se baseiam para realização dos cálculos.
Devido à importância de simular situações reais com maior confiabilidade e de
se ter um meio de prever os danos causados por um incêndio a uma estrutura,
softwares

de

simulação

são

utilizados para

comparar

resultados

obtidos

experimentalmente e, assim, obter-se um modelo que represente os casos reais com
maior grau de confiança. Estes softwares, segundo Scheer & Baranoski (2007)
trazem uma representação gráfica da evolução de um incêndio com base em
modelos teóricos baseados nos conceitos físicos da dinâmica dos incêndios,
utilizando variáveis de relevância como o tipo de combustível, dimensões de
entradas de ventilação, presença de obstruções próximas ao foco. Os autores
ressaltam que, devido à complexidade do fenômeno envolvido, simplificações são
feitas para se obter resultados aproximados da realidade.
Segundo Sá (2018), os softwares de simulação de incêndios são divididos em
softwares que utilizam o modelo de zonas e softwares de fluidodinâmica
computacional (CFD). No caso dos softwares que utilizam o modelo de zonas, o
ambiente do compartimento é dividido em zonas cujas características dos gases
(temperatura, pressão, massa específica e energia interna) são homogêneas para
qualquer instante de tempo. Assim, é comum que compartimentos sob incêndio
totalmente desenvolvido (i. e. flashover) sejam modelados utilizando uma zona de
gases com propriedades homogêneas, ao passo que, em incêndios localizados, é
comum utilizar-se de duas zonas de propriedades homogêneas: uma que representa
a camada quente de fumaça que se acumula a partir do teto do compartimento em
direção ao piso; outra que representa o ar ainda não consumido na reação de
combustão, possuindo temperatura mais baixa e se acumulando na porção inferior
do compartimento, como mostra a figura 23:
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Figura 23 – Representação do compartimento em zonas de propriedades homogêneas

Fonte: (SÁ, 2018).

Exemplos de softwares que se baseiam neste modelo são o CFAST,
desenvolvido pelo National Institute of Standards and Technology (NIST, Estados
Unidos) (PEACOCK et. al., 2017) e o OZone, desenvolvido pela University of Liège
(CADORIN; PINTEA; FRANSSEN, 2001).
Os softwares de fluidodinâmica computacional se baseiam na teoria do
contínuo e na resolução numérica das equações diferenciais parciais de NavierStokes para o escoamento dos fluidos, resultado da conservação da massa, energia
e momento linear no volume de controle, em que as mudanças no movimento da
partícula fluida são resultado da mudança nas forças de pressão e forças viscosas (i.
e. do atrito) atuando no fluido (HAMRICK, 1992). O domínio a ser estudado é
dividido por uma malha composta por células de dimensões pré-definidas, em que,
para cada uma são resolvidas as equações de escoamento do fluido. Assim, quanto
maior o número de células, maior o custo computacional e tempo de processamento
para que seja realizada a simulação (SÁ, 2018). A figura 24 representa a malha
computacional em que está contido o domínio de estudo do escoamento do fluido no
compartimento:
Figura 24 – Malha composta por células num software CFD.

Fonte: (SÁ, 2018).
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3.1 FIREDYNAMICS SIMULATOR

No meio acadêmico, um dos softwares CFD voltados para a simulação
numérica de incêndios em compartimentos é o Fire Dynamics Simulator (FDS),
desenvolvido pelo NIST. Neste software, o arquivo de entrada deve ser escrito em
um editor de texto e deve conter os parâmetros necessários para a situação a ser
estudada (e. g. dimensões do compartimento, dimensões da célula, tempo de
simulação, propriedades dos materiais, dispositivos, parâmetros de saída desejados)
(MCGRATTAN et al., 2017). O arquivo, após ter sido salvo com a extensão “.fds” em
seu nome, deve ser executado através de um interpretador de linhas de comando
(i.e. cmd.exe no sistema operacional Windows).
Dentre os arquivos de saída, o FDS dispõe de uma ferramenta de
visualização, o Smokeview, onde é possível ver a geometria criada e toda a
evolução da simulação, bem como visualizar parâmetros de saída de acordo com o
arquivo de entrada, como é representado na figura 25 para o exemplo anterior:
Figura 25 – Visualização por meio do smokeview

Fonte: O autor.

No caso do software FDS, os balanços de massa e energia são feitos em
cada célula no qual o domínio do compartimento é subdividido, sendo resolvidos
numericamente para cada passo de tempo,
definido

pelo

programador.

McGrattan

, até o último instante da simulação,
et.

al.

(2019)

apresenta

algumas

considerações nas quais é baseado o modelo do FDS. Alguns exemplos destas
considerações são:
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Low Mach Number: O número de Mach é interpretado como uma razão entre
a velocidade de um objeto e a velocidade do som naquele meio (ALAZARD,
2006). Com o objetivo de simplificar o tratamento da mecânica dos fluidos
para o fenômeno do incêndio, o FDS trata como lento o movimento dos gases
de combustão movidos pelas forças de flutuação. A validação do FDS se
estende para valores do número de Mach da ordem de 0,1 (MCGRATTAN et.
al., 2019);



Lumped Species: Para evitar problemas nas condições iniciais e de contorno,
o software trata o combustível, ar e produtos da combustão, cada um, como
“espécie aglomerada” (tradução livre). Cada espécie é, então, composta por
frações de outros componentes. Como exemplo tem-se o ar como uma
espécie aglomerada por, aproximadamente, 21% de O 2 e 78% de N2 em
volume. Usando uma notação vetorial:
(

)

(13)

A transformação linear de uma espécie aglomerada para primitiva tem a
forma:
(14)
Em que A é uma matriz em que cada coluna representa uma espécie
aglomerada e os elementos de suas linhas são frações mássicas de cada
espécie primitiva para uma dada espécie aglomerada, representados na
forma:
(15)
∑



Em que

é a fração volumétrica da espécie primitiva

aglomerada

e

na espécie

é o peso molecular de cada elemento.

Malhas uniformes e estruturadas: Os cálculos são simplificados, de modo que
o usuário apenas necessita escolher as três dimensões da malha. Segundo
McGrattan et. al. (2019), o FDS apresenta solução para os modelos por
aproximação por diferenças finitas de segunda ordem para as células de
dimensões definidas pelo usuário. Ainda, propriedades escalares (e.g.
temperatura, pressão, massa específica) são tomadas como sendo centradas
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na célula, enquanto que velocidades são avaliadas nas faces e os
componentes de vorticidade, nas arestas (figura 26):
Figura 26 – Célula da malha computacional e suas propriedades

Fonte: (MCGRATTAN et. al., 2019).



Large eddy simulation (LES): metodologia que, para a dinâmica dos
incêndios, busca descrever os mecanismos nos quais se dão a mistura
turbulenta dos vapores de combustível e gases produtos da combustão com o
ar da atmosfera local (SAGAUT, 2006). Este mecanismo, responsável por
controlar a taxa de queima em incêndios e o processo de propagação da
fumaça, é difícil de ser previsto com precisão (MCGRATTAN et. al., 2019).
Assim, a técnica LES visa ignorar os efeitos do movimento de redemoinhos
numa escala menor, assumindo que a mistura ocorre numa escala larga o
suficiente em que possam ser aplicados os modelos da dinâmica dos fluidos
com precisão aceitável.
As equações utilizadas nesta metodologia são derivadas utilizando um filtro
passa-baixa para as equações de transporte de massa, momento e energia
(SAGAUT, 2006) com o comprimento da célula como parâmetro, no caso do
FDS, o que é chamado de filtragem implícita (MCGRATTAN et. al., 2019).
Como exemplo, a massa específica filtrada na direção x para a célula de
comprimento

pode ser representada na forma:
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̅

(16)

∫

Ainda de acordo com Sagaut (2006), a função filtrada deve possuir algumas
propriedades

características,

tais

como

conservação

de

constantes,

linearidade e propriedade comutativa para operação de derivação.
A partir destas considerações, os problemas que envolvem transporte de
massa e espécie química, conservação de momento e energia podem ser
simplificados quando calculados para a célula a cada passo de tempo,

.

A reação de combustão, segundo Friedman (1989), ocorre nos incêndios em
compartimentos, de modo geral, com o combustível reagindo com ar (considerado
como composto por N2 e O2), liberando, além de energia, água e CO2 como
produtos da reação. Como salienta Babrauskas (2003), devido ao fato da reação
ocorrer nestas condições de modo ineficiente, outros produtos são formados em
menor quantidade, como o monóxido de carbono e outras substâncias. No
tratamento do transporte de massa e espécie do FDS, para simplificação dos
cálculos, o número de combustíveis reagindo (em geral, hidrocarbonetos) é
considerado como sendo apenas um. Assim, segundo McGrattan et. al. (2019) seis
espécies são levadas em consideração pelo software nas equações de transporte
para reagentes e produtos (considerando que a reação ocorre em um passo,
apenas): combustível, CO2, H2O, CO, O2, N2. As equações são resolvidas para a
massa específica de cada espécie e, para obter a densidade total da mistura, são
somados os valores obtidos para cada espécie, individualmente.
Pode-se observar como o FDS aplica a hipótese mencionada acima através
da equação de transporte, da mecânica dos fluidos:
(17)

̅

A equação de transporte traz um modelo para propriedades do sistema que
são transferidas por dois processos: difusão e convecção (SLATTERY, 1999), em
que ̅ é o coeficiente de difusão, u é o vetor velocidade do fluido e F é qualquer
propriedade do mesmo. No transporte de massa, o FDS aplica a equação para a
fração mássica

de cada espécie aglomerada:
̅
̇

(18)
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O termo de fonte, ̇

, adicionado à equação representa gotículas de

combustível, água proveniente de sprinklers ou outro mecanismo de spray, e
qualquer outro objeto cuja geometria é muito pequena em relação às dimensões da
malha. Estes objetos são assumidos como não possuindo volume e adiciona, de
forma pontual, massa, momento e energia ao sistema (MCGRATTAN et. al., 2019).
Como a propriedade do sistema é, por definição de propriedade aglomerada, a soma
das propriedades das espécies primitivas levando em consideração suas frações
mássicas, tem-se que

∑

, ̇

∑ ̇

. Considerando o termo de difusão

como sendo igual à zero, a equação para o transporte de massa dos gases
envolvidos na combustão do experimento se reduz a:
̇

(19)

3.2 OZONE

O software Ozone, utilizado nos trabalhos de Teixeira et. al. (2012) e Sá
(2018), utiliza o modelo de zonas (CADORIN; PINTEA; FRANSSEN, 2001). No caso
desse software, os cálculos envolvendo a dinâmica do incêndio são feitos com base
na norma NP EN 1991-1-2. Primeiramente, na fase de crescente do incêndio, a
norma sugere o uso da seguinte expressão para a taxa de calor liberada em função
do tempo:
(20)
Em que Q é a taxa de calor liberada, em Watts,

é o tempo, em segundos,

é o tempo necessário para atingir uma taxa de calor liberada de 1MW. Os valores
para

e para a taxa máxima de liberação de calor por unidade de área para

incêndios controlados pelo combustível (HRRf) são tabelados de acordo com o tipo
de ocupação, como mostra a figura 27:
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Figura 27 – Parâmetros para fase de crescimento, segundo a NP EN 1991-1-2.

Fonte: (NP EN 1991-1-2, 2010).

Na fase totalmente desenvolvida, os cálculos realizados pelo Ozone entregam
uma taxa de calor máxima constante liberada pelo incêndio, equivalente a:
(21)
Em que Af é a área máxima do incêndio (e.g. todo o compartimento, no caso
de uma carga de incêndio distribuída uniformemente; a área do foco, no caso de
incêndios localizados). Ainda de acordo com a NP EN 1991-1-2, esta taxa constante,
representada graficamente pelo patamar horizontal, se mantém até que 70% da
carga de incêndio no compartimento sejam consumidos. A partir deste momento, a
fase de decaimento ocorre linearmente.
Nos casos de incêndio controlado pela ventilação, o nível do patamar
horizontal na fase totalmente desenvolvida se reduz de acordo com o teor de
oxigênio e é expresso pela seguinte equação:
(22)
Em que fc é um fator de combustão igual a 0,8, Hu é o poder calorífico efetivo
(para a madeira, a norma adota Hu = 17,5MJ/Kg), Av é a área das aberturas de
ventilação e Heq é a altura média das aberturas de ventilação. Para estes casos, a
norma coloca que a curva deve ser prolongada para corresponder à energia
disponível obtida pela carga de incêndio.
Como discutido, o software OZone utiliza-se do método de zonas. A norma
NP EN 1991-1-2 pressupõe que a massa específica, energia interna, pressão e
temperatura do gás são homogêneas dentro de uma zona específica. O modelo de
uma zona deve ser utilizado para incêndios totalmente desenvolvidos (i.e. após o
flashover) e suas propriedades são obtidas a partir dos seguintes balanços de
massa e energia no volume de controle (i.e. na zona compreendida pela camada de
gases quentes no compartimento):
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̇

̇

̇

̇

(23)
̇

̇

(24)
̇

O fluxo de massa que entra, o que sai e o que é gerado como produto da
pirólise (respectivamente,

̇ ,

̇ ,

̇ ) são calculados através da pressão estática

no gás devido à diferença de pressão entre o ar que entra no volume de controle a
uma temperatura mais baixa e o ar quente que sai através das aberturas de
ventilação.
No balanço de energia, o software calcula a taxa de energia que entra, que
sai, a energia perdida para as superfícies do compartimento e a energia perdida por
radiação pelas aberturas de ventilação (respectivamente,

̇ ,

̇ ,

̇ ,

̇ ) da

seguinte forma:
̇
̇

(25)
̇

(26)
̇
̇

̇

(27)

̇

(28)

Em que c é o calor específico e

̇

é um fluxo de calor efetivo que é

transmitido para as fronteiras do compartimento, tendo uma componente de
convecção e uma componente de radiação:
̇

(

(29)

)

Na equação, h é o coeficiente de transmissão de calor por convecção.
e

,

são as temperaturas, respectivamente, do gás, temperatura efetiva de radiação

e da superfície do elemento.

é a emissividade do elemento e

, emissividade da

chama, é adotada como sendo igual à unidade, de acordo com a NP EN 1991-1-2.
No caso do modelo de duas zonas (i.e. antes do flashover), o software calcula
os balanços de massa e energia considerando os dois volumes de controle de
propriedades homogêneas. A transição para uma zona ocorre quando a temperatura
do compartimento atinge 500 ºC ou a espessura da camada quente de fumaça
ocupa 80% da altura total do compartimento.
Em se tratando da pluma de incêndio, o software se baseia nos modelos de
pluma de Heskestad (1983), McCafrey (1979), Zukoski (1981) (VIGNE et. al; 2019).
salientando que o fluxo de calor Q presente nas equações é a soma das
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contribuições tanto de convecção, quanto radiação, em que Qconvecção = 0,8Q, na
ausência de maiores informações. o comprimento da chama de um incêndio
localizado, Lf, é definido como:
(30)
Em que D é o diâmetro do incêndio (figura 28) e Lf é obtido em metros.
Figura 28 – Perfil da pluma de incêndio com Lf < H

Fonte: NP EN 1991-1-2.

Nos casos em que a chama não atinge diretamente o teto do compartimento
(Lf < H), a temperatura, em graus Celsius, ao longo da altura z no eixo de simetria
vertical é expressa como:
(31)
Em que a origem virtual do eixo, z0, é obtida por:
(32)
Para os casos em que a chama é capaz de atingir diretamente o teto (L f ≥ H),
três situações são possíveis para o fluxo de calor ̇ , em W/m², recebido da chama
para superfície do teto do compartimento:
̇
̇

(34)
̇

O fator

(33)

(35)

é obtido pela seguinte equação, em que os parâmetros são

mostrados na figura 29.
(36)
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Figura 29 – Perfil da pluma de incêndio com Lf ≥ H

Fonte: NP EN 1991-1-2.

Na equação, r é a distância horizontal entre o foco do incêndio e o ponto para
qual é calculado o fluxo de calor recebido pelo teto. Lh é o comprimento horizontal da
chama:
(37)
Em que Q* é um fluxo de calor adimensional definido por:
(38)
Tem-se que z' é a posição vertical da fonte de calor virtual:
(
(

)
)

(39)
(40)
(41)

A norma salienta que todas as equações são válidas para o diâmetro do
incêndio D ≤ 10m e para uma taxa de calor liberada pelo incêndio HRR ≤ 20 MW.

3.3 CFAST

Consolidated Fire and Smoke Transport é um software de simulação de
incêndios em compartimentos, desenvolvido pelo NIST, que utiliza o modelo de
zonas. Quando o incêndio ainda não está totalmente desenvolvido, o compartimento
é divido em duas camadas com gases com propriedades homogêneas. Os produtos
da combustão transitam da camada inferior para a superior por movimentos
convectivos (figura 30) através da pluma de incêndio e sua dinâmica é descrita pelas
leis termodinâmicas de conservação de massa e energia, cujas equações

48
demandam um baixo custo de processamento computacional para serem resolvidas
(i. e. simulações da ordem de segundos) (PEACOCK et. al., 2020).
Figura 30 – Modelo de zonas: Software CFAST

Fonte: Traduzido de (PEACOCK et. al., 2020).

Ainda segundo Peacock et. al. (2020), o CFAST é capaz de entregar, como
saída, dados como taxas de transmissão de calor para as fronteiras e objetos
selecionados, altura da pluma de incêndio, perfil de velocidade dos gases através
das entradas de ventilação, tempos de ativação para detectores de fumaça e
chuveiros automáticos (sprinklers), temperatura da chama, do compartimento e da
camada de fumaça. Para isso, alguns dados de entrada devem ser fornecidos:
materiais do compartimento e suas propriedades termodinâmicas, dimensões do
compartimento e dos objetos, propriedades da chama (e. g. heat release rate, limites
de flamabilidade), especificações de detectores de fumaça e sprinklers.
O software realiza o balanço de energia na camada de fumaça da seguinte
forma:
̇
Na equação, ̇

̇
̇

(42)

é a taxa líquida de transmissão de calor na camada de

fumaça (inclui as perdas por convecção para as fronteiras, perdas por radiação e
taxa de calor liberada pela combustível inflamado).

̇ é o trabalho de expansão dos

gases que aumentam seu volume, a uma pressão constante, quando aquecidos. O
produto no lado direito da equação representa o aumento da energia interna do
volume de controle (i. e. da camada de fumaça). Sua pressão, temperatura e volume
são obtidas pela equação do gás ideal:
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(43)
Seja o índice 1 utilizado para a camada inferior e 2, para a camada superior,
Peacock et. al. (2020) mostra o sistema de equações diferenciais ordinárias que o
software soluciona para pressão do compartimento (assumida constante nas duas
camadas), volume de gás na camada superior e temperatura das duas camadas:
̇

(44)
̇

(45)
̇
(46)
̇

(47)
̇

Independentemente da composição da mistura gasosa, o CFAST adota para
o calor específico à pressão constante o valor cp = 1012 J/(Kg.K). Para a razão entre
calores específicos , o valor cp/cv = 1,4 é utilizado.
O software CFAST também utiliza o modelo de Heskestad (1983) para o
comportamento da pluma de incêndio. Versões anteriores utilizavam também os
conceitos de McCaffrey (1979) (VIGNE et. al; 2019) . Como é colocado por Peacock
et. al. (2020), a chama transporta massa e energia da camada inferior para a
superior do compartimento. Existe um fluxo de massa

̇ que atravessa o plano

horizontal, a uma altura , e que compõe a parcela de calor sensível responsável por
aumentar a temperatura dos produtos da combustão que são transportados para a
camada superior. No balanço de energia, esta parcela se soma a taxa de calor
liberada pela chama (HRR), atravessando as fronteiras dos volumes de controle. O
fluxo é função da altura acima do foco da chama, cuja origem virtual é z 0, D é o
diâmetro característico da chama e HRRc é a parcela convectiva da taxa de calor
liberada:
̇

(48)
(

)
√
(49)
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Esses modelos são usados no CFAST para uma altura z > L (altura média da
chama). Para uma altura menor ou igual a L, as equações sofrem pequenas
modificações:
̇

̇

(50)
(51)

Todos os modelos apresentados acima são utilizados quando a pluma se
encontra centralizada no compartimento, sem a influência das paredes ou cantos do
compartimento. Quando a pluma se encontra no canto do compartimento, por
exemplo, o tratamento é feito se espelhando imaginariamente a chama para os
quatro quadrantes formados pelos prolongamentos das paredes que se cruzam. A
taxa de calor liberada (HRR) seria quadruplicada e o diâmetro da chama seria
dobrado, com

̇

sendo dividido por quatro, neste caso.

Em relação à sua interface gráfica, o CFAST traz uma série de abas onde
podem ser inseridos parâmetros para a realização da simulação. Em sua tela
principal, existem itens preenchidos previamente com valores padronizados pelo
software, como tempo total de simulação, temperatura e pressão ambiente e
humidade relativa do ar (figura 31).
Figura 31 – Tela inicial - CFAST

Fonte: O autor.
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Em seguida, é necessário inserir os materiais que serão utilizados na
simulação, bem como suas propriedades. Deve-se especificar o calor específico,
condutividade térmica, densidade, emissividade e, também, espessura. Assim, se for
necessário utilizar o mesmo material em dois objetos com espessuras diferentes,
será necessário duplicar as propriedades, dando um novo nome ao material com
diferente espessura.
Como mostra a figura 32, o CFAST já traz em sua biblioteca uma série de
materiais com propriedades já estabelecidas.
Figura 32 – Propriedades dos materiais - CFAST.

Fonte: O autor.

As

quatro

seções

seguintes

são

dedicadas

às

características

do

compartimento. Na criação de um compartimento, é necessário definir suas
dimensões (i. e. largura, altura e comprimento) e o vetor posição em relação à
origem do sistema cartesiano de coordenadas (figura 33). Na mesma aba, é
necessário especificar o material de suas fronteiras (i. e. teto, paredes e piso),
previamente registrado na lista de materiais e propriedades térmicas. Caso não seja
selecionado nenhum material, o CFAST irá tratar a fronteira como adiabática,
podendo levar a grandes discrepâncias nos resultados da simulação, em
comparação a dados colhidos de experimentos.
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Existe ainda a opção de marcação de características do regime de fluxo e
incêndio. Ou seja, pode-se escolher simular o modelo com uma única camada (i.e.
um único volume de controle) com propriedades uniformes ou com duas camadas
que interagem entre si a partir de uma fronteira com altura determinada pelo
software.
Figura 33 – Sistema de referência do compartimento - CFAST.

Fonte: (PEACOCK et. al., 2020).

Também é possível adicionar entradas de ventilação nas fronteiras do
compartimento, seja na interface com o ambiente externo ou outro compartimento.
Existe ainda uma opção para ventilação mecânica, quando é desejado um fluxo
específico de ar em região específica do compartimento.
No CFAST, o material que queima é adicionado em aba específica (figura 34).
Especifica-se a sua composição química e a entalpia de combustão, utilizada pelo
software para calcular a taxa de massa perdida (i.e. o fluxo de partículas voláteis
que se desprendem do material devido à pirólise). A combustão irá se processar até
que seja atingida a concentração de oxigênio na mistura de 10% em volume
(PEACOCK et. al; 2020). O objeto que irá queimar e interagir com o ambiente
poderá então ser adicionado a partir da biblioteca já existente no software ou então
se pode selecionar a opção de crescimento quadrático na curva de evolução do
incêndio, comumente utilizada em análise de incêndios (PEACOCK et. al; 2020).
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Figura 34 – Adicionando objetos para queima - CFAST

Fonte: O autor.

Outras duas abas importantes são a de seleção de alvo e de sistemas de
detecção e supressão. No caso dos alvos, o CFAST permite que seja adicionado um
objeto em posição no compartimento a ser especificada pelo usuário e que irá
receber a carga térmica por convecção e radiação do objeto que queima. Alvos
podem ser úteis quando se quer verificar a temperatura em local específico, cujos
valores e evolução podem ser checados nas planilhas que são geradas como output
da simulação.
Sistemas de detecção e supressão incluem sprinklers e alarmes indicadores
de calor e fumaça. Seleciona-se a temperatura de ativação, sua posição no
compartimento e, no caso dos sprinklers, o fluxo de água que é lançado na forma de
spray.
Ao rodar a simulação, uma janela se abre com informações como a pressão e
temperatura final das camadas das zonas em que foi dividido o compartimento, bem
como a altura da interface entre uma zona e outra (no modelo de duas zonas). Para
os compartimentos que possuem objetos definidos para que queimassem, pode-se
ver a taxa de massa liberada pela pirólise e também a taxa total de calor liberada
pelo objeto (figura 35).
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Figura 35 – Janela de resultados da simulação – CFAST

Fonte: O autor.

Além desta janela, na pasta onde está salvo o arquivo, são geradas planilhas
com dados de saída em função do tempo de simulação. Alguns destes dados são as
temperaturas das camadas do compartimento, a altura da interface entre as zonas,
volume e pressão nestas camadas, concentração de O 2, CO, CO2, H2O, HCN, HCl,
temperatura do piso, parede e teto.
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4 METODOLOGIA

Diante da revisão de literatura realizada buscou-se reproduzir o experimento
realizado por Li, Lei & Ingason (2011). A simulação foi realizada utilizando sua
versão 6.7.5 do software FDS, associado ao Smoke View, versão 6.7.15, para
visualização dos resultados, uma vez que, de acordo com a literatura de referência,
esse software apresentou resultados confiáveis para simulação de incêndios em
compartimentos. Os autores estudaram a evolução da temperatura num modelo de
túnel, submetido à ventilação horizontal (figura 3). O modelo utilizado no
experimento tem 12m de comprimento e uma seção transversal quadrada de 25cm
de altura por 25cm de largura, sendo confeccionado com chapas de aço inoxidável
de 1mm de espessura. A fonte de calor é proveniente de um queimador de 10cm de
diâmetro, posicionado na altura do piso, a uma distância longitudinal de 6m da saída
do túnel, tendo propano como combustível, liberando HRR equivalente a 9,45 kW.
A velocidade horizontal média é de 0,51m/s e foi obtida por Li, Lei & Ingason
(2011) por um ventilador acoplado a uma caixa de pressão estática que diminuiu a
turbulência no fluxo de ar que entra no túnel. Foram utilizados termopares para
aferição da temperatura abaixo do teto. Os termopares foram posicionados da
seguinte forma: termopar S1 está situado 90cm à esquerda (i.e. mais próximo da
entrada de ventilação do túnel) da fonte de calor; o termopar S2 está situado 180cm
à direita (i.e. mais próximo da saída de ventilação do túnel) da fonte de calor; o
termopar S3 se encontra no centro do túnel, com abcissa x=6m, coincidindo com a
fonte de calor. A temperatura ambiente no experimento foi de 24 ºC, a pressão
atmosférica, 95590 Pa e o tempo total para se atingir o estado estacionário, 120
segundos.
Para realização da simulação, o domínio computacional foi dividido em uma
malha de elementos cúbicos com 5cm de aresta. Segundo Sá (2018), malhas que
possuem ao menos 10cm de aresta são satisfatórias para obtenção de resultados
coerentes em simulações numéricas de incêndios estruturais. Quanto menor a
aresta do elemento, mais precisos serão os resultados, porém, com um custo de
processamento

computacional

maior.

Foram

feitos

testes

com

diferentes

refinamentos de malha (e.g. utilização de malhas com aresta de 1cm), porém, o
tempo de simulação se tornou impraticável para as condições disponíveis. Assim,

56
optou-se por elementos com 5cm de aresta. A figura 36 mostra de modo sistemático
os dados de entrada que foram utilizados para o experimento.
Figura 36 – Resumo dos dados de entrada
Comprimento do Túnel

1200

cm

Largura do Túnel

25

cm

Altura do Túnel

25

cm

Espessura da Chapa

0,1

cm

Fluxo de Ventilação

0,51

m/s

Taxa de Calor Liberada

9,45

kW

Raio da Fonte de Calor

10

cm

Aresta da Malha

5

cm

Temperatura do Ambiente

24

ºC

Pressão Atmosférica Local

95590

Pa

Umidade Relativa do Ar

0,5

-

Fonte: O autor.

A figura 37 mostra um primeiro recorte do código elaborado para simular o
experimento de Li, Lei & Ingason (2011). O código é escrito no editor de texto “Bloco
de Notas” do sistema operacional Windows e, então, salvo utilizando a extensão
“.fds”. Assim, pode ser compilado através da tela de Prompt de comando. Todas as
funções ou comandos desejados no FDS são precedidos do símbolo “&” e devem
ser finalizados com o símbolo “/”. A lista completa de funções e seus comandos é
disponibilizada por McGrattan et. al. (2017).
Figura 37 – Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 1.

Fonte: O autor.

Na figura acima, a função &HEAD indica o cabeçalho do programa. Seus
parâmetros, CHID e TITLE, indicam, respectivamente, o endereço dos arquivos de
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saída e o título da simulação que, por conveniência, foram escritos com o mesmo
nome.
A função &MESH é responsável pela criação de uma malha de elementos que
divide o domínio em paralelepípedos. O domínio é representado pelo parâmetro XB,
que possui seis pares de coordenadas, em que cada par está associado a um dos
eixos do plano cartesiano. Assim, está indicado pela figura que o domínio é um
paralelepípedo com comprimento X variando de 0 a 12m, largura Y variando de 0 a
0,25m e altura Z variando de 0 a 0,25m, dimensões correspondentes ao modelo do
túnel do experimento. O parâmetro IJK indica o número de divisões que cada eixo
do domínio definido por XB deverá ter. Assim, o comprimento foi dividido em 240
partes, a largura, em 5 partes e a altura, em 5 partes, obtendo uma malha de
elementos cúbicos de 5cm de aresta.
A função &MISC indica os parâmetros do ambiente, como a temperatura de
24 ºC, pressão atmosférica de 95590 Pa, umidade relativa de 50%. Já a função
&TIME é utilizada para controle do tempo da simulação que, neste caso, foi
selecionada para 120 segundos.
A função &VENT cria superfícies que contém condições de contorno
determinadas e devem sempre estar associadas a um objeto sólido adjascente. O
parâmetro MB, na figura 37, está associado a cada um dos limites da fronteira,
exceto para a altura Z mínima. O parâmetro SURF_ID=’OPEN’ indica que cada uma
dessas superfícies são abertas e sujeitas às condições ambiente definidas.
A figura 38 representa um segundo recorte do código utilizado no FDS:
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Figura 38 – Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 2.

Fonte: O autor.

A função &WIND indica as características de ventilação externa. O parâmetro
SPEED indica a velocidade adotada, sendo, neste caso, de 0,51m/s. O parâmetro
DIRECTION indica que a direção utilizada foi de 270º, tomando como referência o
ponto mais baixo do círculo trigonométrico (MCGRATTAN et. al; 2019). Assim a
direção aponta para o sentido positivo do eixo X. O parâmetro L representa o
comprimento de Obukov e está associado à estabilidade térmica da atmosfera
(MCGRATTAN et. al; 2019). O valor adotado representa uma atmosfera estável. O
parâmetro Z0 indica a rugosidade aerodinâmica de Davenport-Wieringa. O valor
utilizado é tabelado e indica uma superfície aberta (MCGRATTAN et. al; 2019).
A função &DUMP é responsável por controle de saída de dados. O parâmetro
DT_RESTART é boa prática de simulação, como indicado por Sá (2018). Ela é
responsável por salvar um arquivo de reinicialização da simulação a cada 10
segundos, neste caso. Assim, a mesma é útil nos casos de falha no processamento
ou quedas de energia. &REAC é uma função que indica qual o combustível que está
sendo utilizado na simulação.
A função &SURF cria uma superfície a qual podem ser atribuídas
características específicas, como uma taxa de liberação de calor, ou propriedades
de um material. Na figura 39, a superfície criada representa o queimador utilizado no
experimento, possuindo HRRPUA (i.e. HRR por unidade de área) equivalente a 945
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kW/m². Esta superfície é então atribuída a um &VENT com 10cm de lado, totalizando
um HRR de 9,45 kW.
A função &MATL é responsável pela definição dos materiais que serão
utilizados nos objetos. No caso do experimento, foi necessário definir as
propriedades para o aço, material do túnel, e para o concreto, material do piso. Os
valores de densidade, condutividade e calor específico estão nas unidades,
respectivamente, de Kg/m³, W/m.K, KJ/Kg.K e foram obtidas da norma técnica ABNT
NBR 15220-2 e de Incropera e Dewitt (2011).
A figura 39 representa um terceiro recorte do código utilizado no FDS:
Figura 39 – Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 3.

Fonte: O autor.

Foram criadas superfícies para caracterizar o piso, teto e paredes do túnel. O
parâmetro BACKING=’EXPOSED’ indica que a superfície não é termicamente
isolada, podendo sofrer as influências das condições do ambiente. O teto e a parede
têm espessura de 1mm, assim como o modelo do experimento de Li, Lei & Ingason
(2011). A função &OBST é responsável pela criação das geometrias sólidas que são
tratadas como inertes até que a elas sejam atribuídas superfícies cujas
características e propriedades vêm do material a elas atribuído. É necessário que os
sólidos gerados tenham dimensões múltiplas da aresta do elemento de malha para
evitar possíveis erros no momento da realização dos cálculos pelo software
(MCGRATTAN et. al; 2017).
A figura 40 representa um quarto recorte do código utilizado no FDS:
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Figura 40 – Código para simulação de incêndio em túnel – Recorte 4.

Fonte: O autor.

A função &DEVC é responsável por instrumentos de medição de parâmetros,
cuja evolução é registrada em planilhas nos arquivos de saída. Na figura 41, estão
especificados os três termopares S1, S2 e S3, bem como os dispositivos S4 e S5
que medem, respectivamente a altura da camada de fumaça no centro do túnel e a
concentração de oxigênio em função do tempo.
A função &SLCF cria uma fatia no domínio nas coordenadas especificadas
para estudar a evolução de um parâmetro. Nesse caso, foi criada uma fatia em
X=6m e uma fatia em Y=0,125m para analisar a evolução da temperatura nestes
planos. A função &TAIL indica o fim do arquivo de entrada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tempo total de processamento da máquina necessário para a simulação foi
de 36 minutos e 53 segundos. A pasta que contem todos os arquivos de entrada e
saída tem um total de 52,5 Mb. A figura 41 mostra o túnel representado através do
software de visualização Smokeview, que está associado ao FDS.
Figura 41 – Representação do túnel no Smokeview.

Fonte: O autor.

As figuras 42 e 43 mostram, respectivamente o posicionamento dentro do
túnel dos sensores S1, S2, S3, S4, S5, posição da fonte de calor e direção do vento
e as distâncias de referência, medidas em centímetros, em relação às extremidades
do túnel.
Figura 42 – Posicionamento dos sensores e da fonte de calor no túnel

Fonte: O autor.
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Figura 43 – Distância dos sensores em relação à entrada e saída do túnel

Fonte: O autor.

5.1 EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA

A evolução da temperatura dos gases no interior do túnel pode ser observada
através dos recortes das figuras 44 e 45, nas fatias obtidas do plano Y = 12,5cm. É
possível perceber que a temperatura dos gases se eleva rapidamente nas fronteiras
da fonte de ignição (i.e. X=6m), atingindo valores da ordem dos 300 °C em apenas 1
segundo. Com o passar do tempo, a força de flutuação gerada pela diferença de
massa específica entre o ar e os gases provenientes da combustão é suficiente para
imprimir uma aceleração nos gases quentes que, através do movimento convectivo,
são capazes de atingir o teto to túnel.
O túnel, por sua vez, é ventilado por uma velocidade horizontal de 0,51m/s no
sentido positivo do eixo X. Li, Lei & Ingason (2011) utilizaram em seu experimento
uma caixa de pressão estática acoplada ao ventilador para que fosse possível
reduzir os efeitos da turbulência na entrada do túnel. A ação do vento pode ser
observada nas figuras 44 e 45, em que, na evolução de temperaturas, percebe-se
que os gases que estão mais próximos do sensor S2 (à direita) estão a temperaturas
mais elevadas do que os que estão mais próximos do sensor S1 (à esquerda), visto
que o fluxo forçado no túnel, da esquerda para a direita, carrega os gases quentes
em direção à saída do túnel, enquanto que, na entrada, o ar é constantemente
renovado pelo fluxo externo imposto.
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Figura 44 – Evolução da temperatura dos gases no túnel em função do tempo – Recorte 1

Fonte: O autor.
Figura 45 – Evolução da temperatura dos gases no túnel em função do tempo – Recorte 2.

Fonte: O autor.

É possível observar no gráfico 12 a evolução da temperatura dos gases
registrada pelos termopares S1, S2 e S3 durante todo o experimento. Os termopares
estão situados 5 centímetros abaixo do teto do túnel.
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Gráfico 12 – Evolução da temperatura dos gases registrada pelos termopares

Fonte: O autor.

É possível perceber que, após atingir um valor de pico, a temperatura sofre
uma queda brusca nas três regiões. O centro do túnel atinge uma temperatura da
ordem dos 900 °C antes de sofrer a queda, enquanto que tanto em S1 (90cm à
esquerda da fonte de calor) quanto em S2 (180cm à direita da fonte de calor)
atingem valores da ordem de 260 ºC e 270 ºC, respectivamente. Esse
comportamento se deve ao fato de que no instante em que a simulação é iniciada, o
fluxo externo de ar que é forçado para dentro do túnel ainda não teve tempo o
suficiente para alcançar a região sensível para leitura dos termopares. Através do
gráfico 12, é possível notar que por volta dos 8 a 10 segundos, após algumas
oscilações, a queda da temperatura passa a ser mais expressiva. De fato, S1 se
encontra na posição X = 5,1m em relação à entrada do túnel. Supondo que a
velocidade do fluxo de ar permaneça, em média, 0,51m/s até o momento que
encontra os gases provenientes da combustão, percebe-se que é coerente a queda
da temperatura por volta dos 10 segundos, já que o fluxo de ar carrega a energia
térmica, por convecção, em direção à saída do túnel.
Após a queda, a temperatura tende a uma estabilização. Porém, observando
ainda o gráfico 12, percebe-se ainda uma oscilação que é maior na leitura do
termopar S3, no centro do túnel e menor em S2, mais próximo à saída do túnel. Ao
tentar observar por uma perspectiva mais panorâmica os complexos mecanismos
que estão envolvidos na transmissão de calor e movimento da fumaça, pode-se
apontar que, as leituras dos sensores que estão posicionados no centro do túnel,
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logo acima da fonte de calor, sofrem a influência da dinâmica dos gases quentes
que se movem verticalmente para cima, devido às forças convectivas na pluma de
incêndio, bem como sofrem a influência de uma corrente convectiva externa que
carrega massa e energia térmica consigo. No caso do sensor S2, 180 cm à direita
da fonte de calor, o movimento global dos gases é essencialmente em direção à
saída do túnel, o que garante uma melhor uniformidade da temperatura naquela
região. No sensor S1, 90 cm à esquerda da fonte de calor, ainda é perceptível uma
oscilação maior do que em S2, pois nesse ponto existe o encontro de um fluxo
cruzado de gases: os gases da combustão se movendo para a esquerda (i.e. em
direção à entrada do túnel) e o fluxo de ar externo que entra no túnel. O encontro
desses fluxos é marcado por turbulências e pelo comportamento oscilatório da
temperatura naquela localidade.
No gráfico 13 é possível observar o comportamento da temperatura em
função da altura do túnel nas posições x = 5,1m e x = 7,8m. As curvas com os dados
do experimento em laboratório estão disponíveis no trabalho de Li, Ingason &
Lönnermark (2012). Os pontos colhidos a partir da simulação do FDS que geraram
as curvas foram selecionados no instante de tempo t = 60 segundos da simulação e
puderam ser obtidos através da observação da fatia do plano Y = 12,5 cm, que
mostra a evolução da temperatura no túnel.
Gráfico 13 – Evolução da temperatura dos gases no túnel em função da altura

Fonte: Adaptado de (LI; INGASON; LÖNNERMARK, 2012).

.

Dentre os possíveis fatores que podem vir a trazer a diferença observada nas

curvas entre os pontos registrados pelo experimento e os fornecidos pelo FDS,
pode-se citar que o uso de uma malha mais refinada trará resultados mais
condizentes com a realidade, porém, irão demandar um tempo maior de simulação.
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5.2 CONCENTRAÇÃO E DINÂMICA DOS GASES

O gráfico 14 é resultado dos dados registrados pelo sensor S5, que aferiu a
concentração mássica de oxigênio presente no ar em função do tempo, na região
compreendida entre X = 5,1m e X = 7,8m.
Gráfico 14 – Concentração de oxigênio registrada pelo sensor S5

Fonte: O autor.

É importante salientar que a reação que está se processando na simulação é
a combustão do propano. Em termos gerais, a equação de combustão pode ser
expressa da seguinte forma, como mostra Babrauskas (2003):
[

]

(52)

Na equação acima, X representa um átomo de um halogênio qualquer.
De modo simplificado e considerando um rendimento de 100%, a reação de
combustão do propano tem a forma:
(53)
Ou seja, o oxigênio presente na mistura gasosa (inicialmente a 23% em
massa) passa a ser consumido pelo combustível para que a reação se processe e
calor possa ser liberado ao ambiente. É possível notar no gráfico que, por volta dos
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15 segundos, a concentração de oxigênio já havia sido reduzida para valores
compreendidos na faixa entre 8% e 9%. De acordo com Martins (2014), uma
concentração de oxigênio que atinge esse limite já é capaz de deixar um ser
humano adulto inconsciente e, analisando o cenário em questão, pode existir sério
comprometimento à saúde pela inalação dos gases tóxicos, levando até mesmo à
morte.
O sensor S4, posicionado no túnel conforme a figura 43, foi responsável por
medir a altura da camada de fumaça que se acumula sob o teto e, à medida que o
incêndio se desenvolve, torna-se mais espessa em direção ao piso. Essa camada é
composta por gases inflamáveis, tóxicos e partículas sólidas em suspensão,
provenientes da combustão incompleta (i.e. rendimento real menor que 100%) do
combustível.
Os dados obtidos por S4 registram que, em apenas 2 segundos, a camada de
fumaça já havia preenchido em torno de 40% da altura total do modelo. Pelos
instantes seguintes, observou-se que os resultados oscilavam entre 55% e 65% da
altura total preenchida pela fumaça. A provável causa da oscilação é o movimento
dos gases em direção à saída do túnel, auxiliada pela remoção mecânica do fluxo
forçado de ar na entrada do túnel.
Em incêndios em compartimentos fechados, o ambiente é rapidamente
tomado pela fumaça. A concentração de oxigênio permanece baixa, já que não há
entradas com ventilação o suficiente para fazer com que essa concentração se
eleve. Se, por algum motivo, neste ambiente tomado pela fumaça, houver uma
abertura súbita que cause uma entrada de ar brusca, é possível que ocorra um
fenômeno chamado Backdraft. Segundo CBMDF (2006), a alimentação súbita da
fumaça pelo oxigênio pode levar a sua ignição e propagação na forma de explosão.
A figura 46 representa a evolução do perfil de velocidade dos gases em
função do tempo, num recorte mostrado através da fatia no plano Y = 12,5cm. O
valor negativo de velocidade indicado na escala significa que existem localidades
com fluxos orientados sentido à entrada do túnel. Ao observar a figura no instante de
tempo de 10 segundos (i.e. momento em que o fluxo forçado que vem da entrada do
túnel atinge o sensor S1, à esquerda), percebe-se que dois perfis diferentes de
velocidade são formados antes e após a fonte de calor.
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Figura 46 – Evolução da velocidade dos gases no túnel em função do tempo

Fonte: O autor.

O perfil que se forma à direita da fonte de calor possui, de modo geral, valores
positivos de velocidade, indicando que o movimento global dos gases é em direção
à saída do túnel. O perfil formado à esquerda da fonte de calor possui uma região
inferior com velocidade positiva, indicando o fluxo externo que entra no túnel, e uma
região superior com velocidade negativa, indicando o fluxo de gases da combustão
que se move no sentido contrário. A interface destes dois fluxos é marcada pela
altura da camada de fumaça indicada pelo sensor S4, correspondendo, em média, a
50% da altura total do túnel no instante t = 10 segundos.
Ao observar o gráfico 3, obtido experimentalmente por Li, Lei e Ingason
(2010), tem-se que o comprimento horizontal de Backleyering aumenta em função
do HRR e diminui em função de V. Para o valor de HRR = 9,45 kW do experimento
(que mais se aproxima do valor registrado no gráfico, de 9,2 kW), tem-se que um
comprimento perceptível mais curto de fluxo reverso de gases quentes, numa faixa
de 20 cm a 40 cm, é alcançado para velocidades superiores a 0,6 m/s (algo na faixa
entre 0,6 m/s e 0,65 m/s).
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6 CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou uma simulação computacional de incêndio
em túnel com auxílio do software FDS, que foi reproduzido experimentalmente e
está disponível na literatura. É possível concluir os seguintes pontos, a partir dos
dados de saída:


A temperatura dos gases é maior no dispositivo de medição mais próximo da
saída do túnel do que no mais próximo da entrada, uma vez que os
movimentos convectivos impostos pelo fluxo forçado de ar na entrada
carregam massa e energia em direção à saída, para fora de um volume de
controle nos arredores da fonte de calor;



Apesar da diferença na intensidade, as três curvas de evolução de
temperatura, em cada um dos três sensores, tem a característica de sofrer
uma queda a partir de um valor de pico, o que indica que este é o momento
em que os efeitos do fluxo de ar externo se tornam importantes;



A evolução da temperatura em função da altura do túnel registrada pelo
software é compatível com os dados registrados pelo teste experimental no
modelo;



Por volta dos 15 segundos, a concentração de oxigênio no ambiente já se
encontrava em valores que podem comprometer a saúde das vítimas
presentes, indicando que dispositivos de segurança devem ter rápida atuação
para garantir a evacuação segura dos ocupantes;



A altura da camada de fumaça preencheu cerca de 55% a 65% da altura do
túnel durante a simulação, o que ressalta a importância de um sistema de
segurança que seja capaz de removê-la;



O backlayering deve ser um dos pontos críticos a ser considerado no projeto
de segurança contra incêndio em túneis. Uma vez que seja avaliado o tipo de
veículo que por eles trafegam (i. e. rodoviário ou ferroviário), podem ser
estimadas as taxas de calor liberadas no advento de um incêndio e, assim,
estudar a velocidade crítica de fluxo externo capaz de soprar os gases no
sentido contrário ao de evacuação de vítimas.
Foi possível concluir através dos resultados que o FDS consegue reproduzir

os resultados de modo fidedigno, desde que se tenha o senso crítico de avaliar os
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resultados da simulação e averiguar se são coerentes com a realidade do
experimento. A pequena discrepância dos resultados está relacionada ao uso de
uma malha computacional não muito refinada, recomendando-se, assim, que futuros
trabalhos busquem reproduzir os cenários com uma malha mais refinada, bem como
simulação de modelos em escalas maiores. Uma vez que sejam calibrados e
consigam representar bem as condições obtidas em experimentos, os mesmos
podem ser utilizados para simular diversos cenários e ocorrências de incêndios.
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APÊNDICE A – ARQUIVO DE ENTRADA DE DADOS

A seguir é representado integralmente o arquivo de entrada de dados para o
software FDS redigido a partir do editor de texto Bloco de Notas, do sistema
operacional Windows.
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