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Resumo: O projeto colocado a seguir visa aperfeiçoar 

o escoamento em uma chaminé solar, baseada na seção 

trapezoidal de uma lateral de container. Para tal, a 

tecnologia de PIV (Particle Image Velocimetry) será 

empregada com o intuito de se analisar todo o fluxo de 

partículas na chaminé, capturando um campo de 

“vetores velocidade” referente ao fluido. Isto será de 

grande utilidade, pois assim, pode-se definir quais 

geometrias suavizam e melhoram o escoamento.     

 

1. Introdução 
O uso de containers na arquitetura, como alternativa 

à alvenaria, tem se intensificado atualmente. Entretanto, 

um dos maiores problemas neste tipo de utilização é a 

deficiência de controle termo-higrométrico da estrutura, 

prejudicando o conforto e saúde humana.  

Trabalhos recentes [1] indicaram que uma chaminé 

solar pode solucionar este problema, entretanto, os 

resultados mostram que o aumento agressivo da 

temperatura na chaminé (inserida no container) gera 

uma variação muito baixa da vazão, responsável pela 

circulação de ar. Os principais problemas são atribuídos 

à geometria de entrada e saída, que devem ser 

suavizadas, e ao tamanho, que pode ser otimizado. Para 

tal, propõe-se uma análise por PIV. 

 O PIV ganhou mercado pois, ao contrário de 

medições pontuais (sondas, tubo de pitot ou fio quente), 

obtém um campo de velocidades, aferindo 

qualitativamente e quantitativamente. 

A tecnologia de PIV consiste em descrever um 

escoamento utilizando partículas “traçadoras” imersas 

no fluido em estudo, no caso, o ar. Estas serão expostas 

a um “plano de luz” proveniente de uma fonte luminosa 

de alta potência, e assim capturadas por um sensor 

fotográfico.  

A partir da imagem coletada, um software baseado 

em análises estatísticas analisa as possíveis trajetórias 

das partículas e consegue então levantar um campo de 

vetores referente às partículas traçadoras. Uma vez que 

as partículas traçadoras apresentam propriedades muito 

semelhantes a do fluido, têm-se então a própria 

velocidade do fluido em questão. 

 

2. Metodologia 
Para aferição na chaminé solar, o uso do PIV planar 

se torna um modelo adequado, visto que o fluxo de ar é 

praticamente unidirecional e o escoamento tem baixa 

velocidade. 

Um atomizador, semelhante ao de Laskin, servirá 

como alimentador de partículas traçadoras, gerando 

gotículas de óleo que descrevem bem o escoamento.  

Quanto a iluminação, estudos na literatura mostram 

algumas vantagens do uso de LEDs de alta potência 

sobre o Laser, tais como baixo custo, vida útil e 

estabilidade em regime pulsante [2].  

O LED é pulsado através de um controlador 

ARDUINO e de um sistema eletrônico desenvolvido 

especificamente para esta aplicação [2]. 

As imagens podem ser facilmente obtidas através de 

uma câmera fotográfica de boa resolução, sendo 

devidamente posicionada (side-scatter).  

Exemplo de um aparato completo é representado na 

figura 1. 

 
Figura 1 – Método de colimação em LED (2). 

 

O processamento de dados é realizado via software, 

sendo que existem inúmeras versões gratuitas de fácil 

acesso. 

 

3. Resultados 
Testes preliminares contemplaram o conjunto 

eletrônico de sincronização e LED, atingindo as 

frequências de pulso desejadas e acionando o LED 

como previsto. Dentre os itens verificados, notou-se a 

necessidade do aprimoramento da emissão de partículas 

traçadoras, visto que estas estão com densidade acima 

do desejado.  
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