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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, um 

sistema de velocimetria por PIV (Particle Image 

Velocimetry) é utilizado para descrever 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.  

Um trabalho recente [1] indicou que uma chaminé 

solar pode solucionar este problema, promovendo uma 

circulação de ar, como mostrado na figura 1. 

Figura 1 – Comportamento de uma chaminé solar no 

verão e no inverno. 

 

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. O problema é 

atribuído à geometria de entrada e saída, e ainda à perda 

de calor pelo isolante. Para tal, é necessário realizar um 

estudo no escoamento. 

 

2. Metodologia 
Para aferição na chaminé solar, o uso da tecnologia 

PIV (Particle Image Velocimetry) se torna adequado. 

A tecnologia de PIV consiste em descrever um 

escoamento utilizando partículas “traçadoras” imersas 

no fluido em estudo. Estas são expostas a um “plano de 

luz”, proveniente de uma fonte luminosa, e assim 

capturadas por um sensor fotográfico.  

A imagem capturada é processada em um software 

específico que revela um campo de “vetores 

velocidade” 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. 

 

O aparato completo é representado na figura 2. 

 
Figura 2 – Disposição do sistema PIV na chaminé solar. 

 

3. Resultados 
Testes mostraram que a inclusão de uma chapa 

metálica solidária ao isolante, melhora o escoamento, 

diminuindo a perda de calor através do isolante em 41% 

e aumentando a vazão de circulação em até 15%. 

A geometria de saída apresentou grande influência 

na vazão de circulação, sendo que uma abertura de 

50mm ou maior, não interferiu significativamente no 

escoamento. Já a geometria de entrada, mesmo com 

uma abertura de apenas 20mm, não foi registrada 

nenhuma influência na vazão. 

 

 Figura 3 – Visualização do escoamento na saída da 

chaminé para aberturas de 35mm (a) e 50mm (b). 

 

4. Conclusões 
Embora os resultados coletados tenham esclarecido 

algumas dúvidas, ensaios futuros contemplarão o PIV 

não apenas qualitativamente, mas quantitativamente. 
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