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1 Introdução

A prática de atividade física tem sido um cotidiano na vida de muitas pessoas. Todavia, com a
quarentena imposta pela pandemia, que acarretou o fechamento de muitos espaços para esta finalidade,
houve um aumento no número de praticantes em espaços abertos para corridas, caminhada, ciclismo,
dentre outros. Além disso, mesmo em ambientes fechados, a percepção de como o vírus pode se espalhar
com o simples ato de tossir ou espirrar é fundamental.

Mesmo feito de forma isolada, a prática de atividade aeróbicas de moderadas a intensas deixa um
rastro de gotículas que podem ser capazes de transmitir o vírus a pessoas que permanecerem na esteira
do praticante. Uma das preocupações quanto a estas práticas é a distância social de segurança em função
do alcance das gotículas provenientes da saliva humana e o uso obrigatório de máscaras.

Este projeto de pesquisa tem por objetivo aplicar conhecimentos da dinâmica dos fluidos computa-
cional (CFD) para a simulação de algumas situações de possível contágio pelo COVID19 em algumas
condições não previstas na maioria das orientações estabelecidas pelos diversos órgãos de saúde. Den-
tre as possíveis situações, as atividades aeróbicas supracitadas e as práticas em ambientes fechados são
objetos de estudo desta pesquisa.

As principais métricas a serem observadas são a trajetória das partículas da saliva humana e respecti-
vas distâncias, pois estas deixam um "rastro"de gotículas. As simulações são realizadas com o programa
comercial Ansys, em sua versão acadêmica, em seu ambiente AIM. Norteiam a execução dos trabalhos
alguns trabalhos correlatos. Citam-se as contribuições de [1], [2], [3], [4] e [5], por exemplo.

A relevância do trabalho é a de fomentar a discussão sobre as distâncias mínimas em espaços cole-
tivos, sobre o uso obrigatório de máscaras e de práticas de higiene. O objetivo é o de evitar o contágio
por gotículas de saliva provenientes de situações adversas.

Do ponto de vista científico, o projeto ainda se compromete a estabelecer bases metodológicas
para a modelagem computacional dos problemas propostos, mediante comparações sistemáticas com a
literatura. Assim, as diretrizes traçadas no decorrer da pesquisa com relação aos critérios inerentes a
modelagem computacional servirão de instrumento para futuras simulações que demandem respostas
rápidas a algumas situações emergenciais, como a de contágios coletivos.

Face ao exposto, fica evidente as contribuições do trabalho para a inovação tecnológica, visto que
pretende-se investir em um instrumento pouco invasivo e de resposta rápida que é a modelagem com-
putacional. Espera-se que os resultados decorrentes desta pesquisa sirvam de orientação para a práticas
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de atividades em qualquer ambiente e quanto ao uso das máscaras em ambientes públicos durante os
períodos da pandemias, como a que se vive no atual momento.

2 Modelagem

2.1 Domínios

Para este trabalho foram considerados três casos de estudo: corpo humano parado em pé, em ve-
locidade de caminhada (1, 2m/s) e em velocidade de corrida (4m/s). Para todos os três casos foram
utilizados seções frontais ao corpo de dimensões de largura e altura de 2, 4m. Os comprimentos totais
e posições do corpo humano relativas à face inicial do domínio são exibidos na Tabela 1. A título de
exemplo é exibido na Figura 1 o domínio para o caso de corrida.

Em pé Caminhada Corrida

Comprimento do domínio 7 [m] 7 [m] 13,5 [m]

Posição do corpo 6 [m] 2 [m] 1,5 [m]

Tabela 1. Valores para comprimento do domínio e posição dos corpos nos casos do estudo

Figura 1. Domínio utilizado para a condição de corrida

2.2 Condições físicas

Em todas as simulações foram utilizados valores de pressão atmosférica Patm = 1atm e aceleração
da gravidade g = 9, 81m/s2. O modelo físico utilizado para resolver o problema foi o RANS (Reynolds
Avareged Navier Stokes). Todas as simulações tiveram como modelo de turbulência o k − ω SST e
utilizaram modelos de flutuabilidade cruzados com turbulência. Foram utilizados modelos de escape para
as partículas quando houvesse colisão com as condiçõeos de contorno. Para os modelos de caminhada
e corrida foram utilizados, respectivamente, velocidades de 1, 2m/s e 4m/s através de condições de
contorno do tipo inlet. As condições de contorno do tipo open foram configurados com diferença de
pressão nula em relação ao meio exterior. Ambos o corpo humano e o solo foram tratados como condição



de contorno do tipo wall sem escorregamento. O modelo da injeção de partículas está descrito na Tabela
2, o valor utilizado para vazão mássica foi de 10−20kg/s [2] e velocidade média do espirro humano de
30m/s ([2] e [5]). Os valores utilizados para distribuição foram retirados de [2] e modelados através de
uma distribuição normal.

Grandeza Valor Unidade

Diâmetro médio 360,1 µ m

Desvio padrão do diâmetro 123 µ m

Diâmetro mínimo 105 µ m

Tabela 2. Valores de entrada para distribuição de diâmetro das partículas

2.3 Malhas

Todas as malhas foram geradas através do método de curvatura e proximidade. Os detalhes para
cada uma delas são exibidos na Tabela 3 e qualidade resultante das malhas na Tabela 4. As malhas são
exibidas nas Figuras 2(a), 2(b) e 2(c). A região da boca e nariz do modelo humano foram refinadas para
tamanho de elemento de 0, 002m (Figura 3).

Em pé Caminhada Corrida

Número de nós 1,6937e+5 1,6014e+5 1,7766e+5

Número de elementos 8,9291e+5 8,4872e+5 9,4927e+5

Tamanho mínimo 0,003878 [m] 0,003878 [m] 0,005423 [m]

Tamanho mínimo de aproximação 0,003878 [m] 0,003878 [m] 0,005423 [m]

Tamanho máximo de face 0,1 [m] 0,1 [m] 0,1 [m]

Tamanho máximo 0,2 [m] 0,2 [m] 0,2 [m]

Fonte da função de proximidade Faces Faces Faces

Taxa de crescimento 1,22 1,22 1,22

Ângulo de curvatura normal 0,3665 [radianos] 0,3665 [radianos] 0,3665 [radianos]

Número de células entre vazios 3 3 3

Configuração de camada limite stair stepping stair stepping stair stepping

Tabela 3. Métodos e valores referentes à geração de malhas

Em pé Caminhada Corrida

Assimetria (skewness)
Média 0,236 0,235 0,232

Desvio padrão 0,126 0,126 0,123

Qualidade do elemento
Média 0,832 0,833 0,835

Desvio padrão 0,100 0,100 0,098

Tabela 4. Valores de qualidade e assimetria para as malhas utilizadas



(a) Malha para situação em pé (b) Malha para situação de cami-
nhada

(c) Malha para situação de corrida

Figura 2. Malhas utilizadas para os casos de estudo.

Figura 3. Refinamento nas regiões da boca e nariz

2.4 Validação

Para a validação do modelo de dinâmica dos fluidos computacional do presente trabalho foi es-
colhido a comparação de valores de coeficiente de arrasto (CD) obtidos na simulações com valores da
literatura. O coeficiente de arrasto é dado por:

CD =
D

1
2ρV

2S
(1)

Onde D é a força de arrasto gerada pelo fluido no corpo de interesse, ρ é a densidade do ar, V é a
velocidade e S é a área de referência. Os valores de referência utilizados para os dois casos estudados
onde existe movimento podem ser vistos na Tabela 5.



Caminhada Corrida

ρ 1,1843 [kg/m] 1,1843 [kg/m]

S 0,50 [m] 0,42 [m]

D 0,307 [N] 2,41 [N]

V 1,2 [m/s] 4 [m/s]

CD 0,72 0,64

Tabela 5. Valores de referência para o cálculo de coeficiente de arrasto

De acordo com Lari [3], o valor de CD = 0, 69 é uma aproximação válida e razoável para dife-
rentes velocidades. Os erros dos valores obtidos para o coeficiente de arrasto, ao compará-los com essa
referência, foram 4,3% e 7,2% para os casos de caminhada e corrida, respectivamente. Tal resultado era
esperado uma vez que o corpo humano em caminhada apresenta maior área de referência que o corpo
em corrida. Os contornos de velocidade para ambos os casos são exibidos graficamente nas Figuras 4 e
5.

Figura 4. Contorno de velocidade para caminhada de velocidade 1,2m/s



Figura 5. Contorno de velocidade para corrida de velocidade 4m/s

2.5 Resultados

A Figura 6 exibe os resultados gráficos para a dispersão de partículas em caso de espirro para um
corpo humano de pé.

Figura 6. Dispersão de partículas para posição em pé

A Figura 7 exibe os resultados gráficos para a dispersão de partículas em caso de espirro para um
corpo humano em situação de caminhada.



Figura 7. Dispersão de partículas para caminhada de velocidade 1,2m/s

A Figura 8 exibe os resultados gráficos para a dispersão de partículas em caso de espirro para um
corpo humano em situação de corrida.

Figura 8. Dispersão de partículas para corrida de velocidade 4m/s

2.6 Discussão dos resultados

Através dos resultados obtidos na subseção anterior é possível tecer algumas importantes observa-
ções à respeito de como se comportam partículas nos casos estudados. Para todos os resultados obtidos
nesse trabalho foram utilizadas condições relativas ao espirro humano, uma vez que esse produz maior
espalhamento que outros fenômenos da via respiratória humana como a tosse, respiração e fala ([2]
e [4]). Para o primeiro caso estudado (Figura 6), onde o corpo humano encontra-se sem movimento,
houve uma distância de espalhamento de até 4m. Nesse caso, percebe-se que as partículas que mais se
distanciaram do seu ponto de origem foram as de maior diâmetro, ao passo que estas também são as
que mais rapidamente chegarão ao solo. Para os casos de caminhada (1, 2m/s ou 4, 32km/h) e corrida
(4m/s ou 14, 4km/h) é possível observar as esteiras das partículas ao longo dos domínios de simulação
(Figuras 7 e 8). Em contramão ao concluído no primeiro caso, observa-se agora que as partículas que



mais se espalham são as de menor diâmetro devido à sua maior flutuabilidade. Para o caso de cami-
nhada é aconselhável um distanciamento mínimo de 5m e para o caso de corrida, 10m. Essas distâncias
de segurança são compatíveis com o trabalho realizado por Blocken [1]. Devido aos comportamentos
observados é importante entender que indivíduos que estejam em altura abaixo da fonte de partículas (re-
gião da boca e nariz) estarão mais propensas a região da esteira do objeto analisado. Isso é especialmente
importante para o caso de crianças, uma vez que estas, apesar de não serem majoritariamente afetadas
pela COVID19, comportam-se como importantes vetores da doença.

3 Considerações Finais

Como todo modelo computacional e matemático, este modelo está sujeito a diversas limitações e
algumas delas serão estudadas em trabalhos futuros. Parte das limitações estão relacionadas ao espectro
de diâmetro de partículas do espirro, que apesar de terem maior velocidade, também acabam por chegar
ao solo mais rápido. Fenômenos como a respiração ou tosse geram partículas menores e algumas delas
podem ficar em suspensão. No presente estudo também não foram realizados estudos utilizando ventos.
Estudos futuros poderão trazer uma complexidade maior utilizando ventos contínuos de diversas direções
bem como rajadas de vento. Outro componente que se faz de importante entendimento para próximos
trabalhos são como influenciam o escoamento e a dispersão de partículas diferentes formações de pessoas
exercendo atividade física.
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