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Resumo:  O objetivo  deste  trabalho  é  investigar,  de 
forma experimental e computacional, o uso de chaminé 
solar para ventilação natural dentro de containers.  O ar 
entra na cavidade a partir do ambiente interno, através 
da  parte  inferior,  flui  para  o  início,  devido  ao 
aquecimento  da  parede  metálica,  e  é  disperso  no 
ambiente  externo.  O  fluxo  de  ar  tem  um  pequeno 
aumento entre o menor e o maior fluxo de calor testado, 
de 6 a 9 m³/h. 

1. Métodos / Procedimentos
O  experimento  foi  desenvolvido  em  quatro  dias 

diferentes.  A temperatura dentro do laboratório variou 
de  19,0  a  22,3ºC  nestes  dias.  A  instrumentação  foi 
escolhida  para  obter  dados  que  descrevem  o 
comportamento  da  convecção  natural  dentro  da 
chaminé.  Para  simular  o  calor  proveniente  do  sol, 
resistências elétricas foram usadas e controladas por um 
potenciômetro. A parede metálica é de 2,3 m de altura.

A  entrada  e  a  saída  da  cavidade  são  secções 
trapezoidais  com  a  base  igual  a  208  mm,  a  parte 
superior igual a 72 mm e uma altura de 36 mm. A área 
de  secção  é  igual  a  5.040  mm².  Foram  utilizados 
termopares tipo K. Para obter o perfil de temperatura no 
interior  da  cavidade,  nove  termopares  foram 
posicionados através da parede isolada, em três alturas 
diferentes.

Com a proposta de simular o experimento realizado 
em  laboratório,  várias  condições  de  contorno  foram 
retiradas  dos  dados.  O  calor  recebido  pela  chapa 
metálica foi obtido a partir dos pontos onde foi medida a 
temperatura ao longo da chapa. A temperatura externa 
do ambiente  foi  estipulada  em 20ºC,  que  é um valor 
razoável  para a amplitude dos valores  encontrados no 
laboratório.  A  geometria  utilizada  tem  as  mesmas 
dimensões que o experimento. Para simular o efeito da 
convecção  natural,  utilizou-se  a  aproximação  de 
Boussinesq; para a turbulência, foi usado o modelo k-ω; 
e  para  a  radiação,  o  modelo  discrete apresentou  os 
melhores resultados.

2. Resultados
A Figura 1 mostra a vazão de ar através da chaminé 

solar, obtida para cada uma das situações medidas. As 
barras representam a incerteza da medição. O valor foi 
corrigido (com a temperatura) entre o ponto de medição 
e a entrada da chaminé, para representar a quantidade de 
ar  que  é  removida  do  ambiente. Observou-se  que, 
mesmo  para  pequenos  valores  de  fluxos  de  calor,  a 
velocidade do ar aumenta.

A equação para a taxa de fluxo volumétrico  (m3/h) 
em função  do fluxo de calor  (W/m2)  foi  ajustada aos 
dados  (r²  =  0,75).  Ele  considera  que  o  fluxo  é  nulo 
quando não há fluxo de calor.

V̇=2 ,0q0 ,22                                            (1)

Figura  1:  Vazão  volumétrica  através  da  chaminé  solar  para  várias 
entradas de fluxos de calor.

A Figura 2 mostra a distribuição de temperatura e 
velocidade no centro da chaminé,  nos mesmos pontos 
medidos  no  experimento.  Os  resultados  da  simulação 
são similares ao experimental.

Figura 2: Comparação entre a distribuição de temperatura e 
velocidade no centro da chaminé obtidas experimentalmente (pontos) 
e por simulação (linhas).

3. Conclusão
A  vazão  de  ar  encontrada  no  presente  estudo  é 

inferior  aos  fluxos  encontrados  por  outros  estudos, 
principalmente  por  causa  da  sua  área  de  secção 
transversal menor. Um grande aumento de fluxo de ar 
foi encontrado no menor fluxo de calor medido. Arce 
[1] obteve um fluxo de ar média de 177 m³ / h durante 
um dia inteiro; Gan [2] obteve cerca de 180 m³ / h com 
400 W / m².

A comparação entre a simulação computacional e o 
aparato experimental mostrou que é possível a obtenção 
de resultados aceitáveis através somente da simulação, 
que  possibilita  algumas  alterações  posteriores  sem  a 
necessidade da construção de todo o experimento.
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