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RESUMO

Estudou-se o efeito do acabamento da superfície de um canal vertical aquecido por uma fonte
de radiação térmica na indução de fluxo de ar por convecção livre. Dois canais (protótipos de
chaminé solar) foram construídos com placas de vidro, compondo uma estrutura de geometria
tronco-piramidal. Consideraram-se dois acabamentos de superfície: transparente e opaco.
Cada chaminé foi montada sobre uma base absorvedora de energia térmica, com uma abertura
central para passagem de ar, e submetidas a aquecimento por meio de uma fonte radiante
composta por um banco de lâmpadas incandescentes e foram feitos ensaios em campo.
Termopares foram fixados nas bases absorvedoras e nas paredes das chaminés e, em seguida,
conectados a um sistema de aquisição de dados por computador. O fluxo de ar no interior da
chaminé, sua velocidade e temperatura foram medidos utilizando-se um anemômetro de fio
quente. Realizaram-se cinco ensaios para cada chaminé, nos quais foram registrados fluxos
convectivos com valores variando entre 17 m³/h e 22 m³/h e velocidades de escoamento de ar
variando entre 0,38 m/s e 0,56 m/s para os ensaios em laboratório e velocidades entre 0,6 m/s
e 1,1 m/s e fluxos de ar variando entre 650 m³/h e 1150 m³/h para os ensaios em campo. Os
dados dos ensaios foram comparados àqueles obtidos por meio de equações semi-empíricas,
válidas para escoamento de ar induzido em canais e com dados obtidos através da 1ª lei da
Termodinâmica. Constatou-se que a chaminé com paredes transparentes induziu fluxos
convectivos mais intensos que a chaminé com acabamento opaco. Com base nos resultados
obtidos pode-se propor a aplicação do protótipo para exaustão de fumos, névoas, gases,
vapores, poeiras e neblinas em ambientes industriais, para auxiliar na promoção de ventilação
e renovação de ar em ambientes construídos e para secagem de materiais, frutas e sementes.

Palavras-chave: Chaminé solar, Convecção livre, Energia solar, Indução de fluxo de ar.
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ABSTRACT

Experiments were performed to study the effect of surface properties of a vertical channel
heated by a source of thermal radiation to induce air flow through convection. Two channels
(solar chimney prototype) were built with glass plates, forming a structure of truncated
pyramidal geometry. We considered two surface finishes: transparent and opaque. Each stack
was mounted on a base of thermal energy absorber with a central opening for passage of air,
and subjected to heating by a radiant source comprises a bank of incandescent bulbs and were
performed field tests. Thermocouples were fixed on the bases and on the walls of chimneys
and then connected to a data acquisition system in computer. The air flow within the chimney,
the speed and temperature were measured using a hot wire anemometer. Five experiments
were performed for each stack in which convective flows were recorded with values ranging
from 17 m³ / h and 22 m³ / h and air flow velocities ranging from 0.38 m / s and 0.56 m / s for
the laboratory tests and air velocities between 0.6 m/s and 1.1m/s and convective airflows
between 650 m³/h and 1150 m³/h for the field tests. The test data were compared to those
obtained by semi-empirical equations, which are valid for air flow induced into channels and
simulated data from 1 st Thermodynamics equation. It was found that the chimney with
transparent walls induced more intense convective flows than the chimney with matte finish.
Based on the results obtained can be proposed for the implementation of prototype to exhaust
fumes, mists, gases, vapors, mists and dusts in industrial environments, to help promote
ventilation and air renewal in built environments and for drying materials, fruits and seeds.

Keywords: solar chimney, free convection, solar energy, airflow induction.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o mundo se volta para práticas sustentáveis como meio de preservação de
recursos naturais para que as gerações futuras possam desfrutar de um planeta melhor. Dentre
estas, a redução gradual da utilização das fontes poluidoras de geração de energia elétrica em
prol de outras mais “limpas”, ampliando assim a matriz energética mundial e diminuindo a
dependência das fontes tradicionais, a redução das emissões de gases causadores do efeito
estufa e aquecimento global, a utilização racional de recursos, visando sempre alcançar
melhores níveis de produtividade, ou seja, produzir cada vez mais com menos recursos, como
também a reciclagem e a destinação correta de materiais.

Com o crescimento da população mundial, fazem-se necessários grandes investimentos,
geração e transmissão de quantidades cada vez maiores de energia. Outro caminho para que o
mundo não corra o risco de uma crise no abastecimento, com consequências como
racionamentos e interrupções no fornecimento de eletricidade, é a adoção de medidas que
visam economizar energia. Segundo a Empesa de Pesquisa Energética (EPE, 2011), em 2010,
o Brasil teve 74% da oferta interna de energia elétrica produzida por fonte hidráulica, 16,4%
por termelétricas (somando-se gás natural, carvão, biomassa e derivados de petróleo), 2,7%
nuclear, 6,5% foi importada e apenas 0,4 % por fonte eólica. Ainda, segundo a EPE, o
consumo de energia elétrica no Brasil vai crescer em média 4,5% ao ano de 2012 até 2021.

Uma das maneiras de se economizar energia é investir na eficiência de produtos,
principalmente aparelhos condicionadores de ar, geladeiras e chuveiros elétricos, que são os
maiores consumidores de uma residência. No que diz respeito à ventilação, esta pode ser feita
por meio de técnicas ativas, como aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, que
consomem energia, ou por uso de técnicas passivas de ventilação e resfriamento, que têm
recebido atenção especial por promoverem conforto térmico no ambiente onde são utilizadas
sem consumir energia elétrica. As técnicas passivas de ventilação e resfriamento mais comuns
são: chaminé solar, parede de Trombe e resfriamento evaporativo. Considerando-se o ano de
2010, o consumo de energia elétrica pelo setor residencial no Brasil foi de 23,8% do total
(EPE, 2011) e que desta, uma parcela significativa destina-se à obtenção de conforto térmico
– estimativa de 42% (Lamberts, 1995), sendo interessante dispor de mecanismos que auxiliem
nos processos de troca de calor e, consequentemente, reduzam esse consumo.
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No Brasil, mais especialmente no interior do nordeste brasileiro, a proximidade com a
linha do equador faz com que os níveis de incidência solar sejam muito altos durante todo o
ano, e somando-se a ausência de ventos fortes, resultana elevada absorção de energia pelos
fechamentos vertical e horizontal ~ 70% coberturas e ~ 30% paredes (Mascaró, 1988) das
construções, tornando o ambiente interno desconfortável. Então, para que seja alcançado um
nível mínimo de conforto, é necessária a utilização de sistemas de resfriamento e circulação
de ar que estão fora da realidade financeira de algumas regiões, pelo seu custo e alto consumo
de energia elétrica.

Tendo em vista o cenário acima descrito, uma técnica em particular tem sua utilização
favorecida: a chaminé solar. Trata-se de um dispositivo para absorção da energia solar,
utilizado para aquecimento de ar e indução de escoamento convectivo. A radiação solar
atravessa o duto de escoamento, construído com material transparente, e é captada por uma
superfície de absorção, que pode ser o solo. O ar sobre a superfície de absorção da radiação
solar é aquecido, gerando correntes convectivas que escoam ao longo da chaminé. Além de
poder ser aproveitada para gerar conforto térmico em construções, a chaminé solar também
pode movimentar a economia da região, que é baseada na produção de peças cerâmicas, na
criação de caprinos e na agricultura, pois pode compor um grande sistema para auxiliar na
secagem das peças, ou através da secagem de sementes e frutas, que podem ser
comercializadas.

Outra possibilidade de aplicação da chaminé solar está voltada à geração de energia
elétrica, por meio de grandes torres que geram vento e movem turbinas eólicas. Elas podem
ser montadas em terras sem nenhuma outra finalidade econômica viável (e. g., desertos),
inclusive sendo possível a construção de microssistemas geradores em regiões afastadas dos
grandes centros, aonde as linhas de transmissão das concessionárias não chegam devido à
necessidade de grandes investimentos.
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1.1

HIPÓTESE

A modificação do acabamento da superfície da chaminé pode alterar a capacidade de
absorção de energia térmica e, conseqüentemente, modificar a força de empuxo que dá origem
às correntes convectivas induzidas no interior da chaminé.

1.2

OBJETIVOS

Geral

Estudar experimentalmente o escoamento de ar induzido por convecção livre em dois
protótipos de chaminé solar: sendo um de paredes transparentes e outro de paredes
opacas e comparar os resultados com dados obtidos de equações semi-empíricas.

Específicos

- Construir os protótipos de chaminé solar;
- Testar os protótipos em laboratório;
- Analisar o desempenho dos protótipos construídos quanto às variáveis temperatura,
velocidade de escoamento e fluxo de ar no interior da chaminé; e
- Comparar os resultados com dados obtidos na literatura.

1.3

JUSTIFICATIVA

Dispor de tecnologia para intensificar o fluxo de ar por convecção livre em canais,
visando promover exaustão de ar, pode resultar na economia de energia necessária à
ventilação e renovação de ar, secagem de materiais e sementes, entre outros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, são abordadas algumas das tecnologias mais comumente aplicadas ao
resfriamento e ventilação passivos. A chaminé solar é enfatizada com um breve histórico,
descrição de seus aspectos técnicos e de funcionamento, a influência dos materiais utilizados
em sua construção, o efeito da relação entre geometria e irradiação solar incidente no seu
desempenho e as possíveis aplicações. Também são apresentadas equações semi-empíricas da
literatura utilizadas no estudo de chaminés solares.

2.1 INDUÇÃO DE FLUXO DE AR POR CONVECÇÃO LIVRE

O condicionamento de escoamento de ar possui diversas aplicações, entre elas: a
secagem de produtos agrícolas, dispersão de particulados, obtenção de conforto térmico e
geração de energia.

A indução de fluxo de ar para obtenção de conforto térmico remonta às primeiras
civilizações. Entre os sistemas desenvolvidos na época, destaca-se a torre de ventilação, que
permanece atual. Além dessa, outros sistemas bastante difundidos são a parede de Trombe e a
chaminé solar.

2.1.1 – Torre de ventilação

Segundo Bansal et al. (1994), elementos aeromotivos como as torres de vento têm sido
utilizados em construções no Irã e proximidades para promover ventilação e resfriamento
passivo há séculos. A torre de vento consiste em uma coluna vertical com várias aberturas que
são conectadas nas salas a serem ventiladas. Seu funcionamento se dá a partir da ação do
vento em sua parede, que produz uma diferença de pressão entre a abertura de entrada na
parede da torre e a saída das salas, fazendo com que o ar do ambiente entre pela torre e seja
direcionado para as salas, promovendo ventilação. Na figura 2.1 é apresentado um exemplo
de torre de vento.
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FIG. 2.1 – Torre de vento em Dubai. Fonte: http://interata.squarespace.com/jornal-deviagem/2007/8/25/dubai-sheikh-saeed-al-maktoum-house.html (acesso em 20/01/2012).

Bansal et al. (1994) propuseram um modelo analítico de torre de vento, conectada a
salas de 64 m³ que serão ventiladas, além da adição de chaminés solares de 2 m x 1,5 m x
0,15 m nas aberturas de saída das salas, criando um sistema de exaustores. Concluiu que o
sistema é interessante para ser utilizado com finalidade de promover ventilação e que o efeito
da chaminé solar é maior quando se tem uma menor velocidade do vento externa. Estimou a
ventilação produzida pelo sistema, onde, para velocidades do vento externa de 1,0 m/s, a torre
solar produz um fluxo de 0,75 kg/s, valor que pode ser elevado para 1,4 kg/s ao acrescentar-se
o sistema de chaminés solares e para uma irradiação solar de 700 W/m².

2.1.2 – Parede de Trombe
Outro método para se obter ventilação e resfriamento passivo é a chamada parede
solar, também conhecida como Parede de Trombe. Este mesmo sistema também pode ser
utilizado para aquecimento em regiões frias com uma simples mudança na sua configuração,
pois o ar do próprio ambiente pode ser aquecido e redirecionado para dentro da chaminé
quando se quer aquecer o ambiente interno, ou jogado para fora, criando um ambiente de
baixa pressão e assim promovendo a ventilação.
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Hami et al. (2011) através do método CFD, estudaram o fluxo de ar no interior de uma
Parede de Trombe para promover aquecimento de um ambiente construído no inverno, pela
resolução das equações da continuidade num plano cartesiano 2D. O escoamento foi estudado
como sendo incompressível, laminar e constante. Após 8 horas de funcionamento, a diferença
de temperatura entre a altura da linha de entrada de ar frio e a saída de ar quente foi de 14 K
(292 K para 306 K), resultado que foi considerado satisfatório pelos autores. Na figura 2.2
apresenta-se um esquema de funcionamento de uma Parede de Trombe.

FIG. 2.2 – Esquema de funcionamento de uma Parede de Trombe para aquecimento de
ambientes. Fonte : http://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/3359628993/ (acesso
em 20/01/2012). Editado pelo autor.

2.1.3 – Chaminé solar

Segundo Arce et al. (2009) a tecnologia da torre solar para fins de ventilação é antiga,
com algumas referências sobre sua utilização no século XVI, mas a primeira publicação sobre
a tecnologia para geração de energia elétrica foi feita em 1903, no artigo ‘‘Proyecto de motor
solar’’ escrito por Isidoro Cabanyes para a revista espanhola Revista de Energia Elétrica.
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O primeiro grande projeto para geração de energia elétrica foi construído no deserto de
Manzanares, na Espanha. Sendo uma torre de 194 metros de altura, 10 metros de diâmetro e
244 metros de diâmetro de área de coleta, movia uma turbina de 50 kW e esteve ativa entre os
anos de 1986 e 1989. Na figura 2.3, é mostra-se a usina de Manzanares.

FIG. 2.3 – Chaminé solar construída em Manzanares, Espanha. Fonte:
http://www.meconnues.org/chamine-solareportugues.php?PHPSESSID=84858fb59e5467ba4a89a5b9e2471cfe (acesso em 20/01/1012).

Atualmente, existem diversos projetos de grandes chaminés solares para geração de
energia elétrica, assim como estudos para utilização em resfriamento e ventilação passivos.

19

No quesito ventilação, as chaminés solares tem tido destaque por promover conforto
térmico de ambientes e por reduzir a carga térmica na construção simultaneamente,
convertendo essa energia para induzir ventilação, além dos baixos custos de produção,
operação, utilização de energia e emissão de dióxido de carbono nula, sendo mais eficazes em
áreas com altos índices de irradiação e baixas velocidades de vento (Zhai et al., 2011).

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS DA CHAMINÉ SOLAR

A intensidade da radiação solar é o fator primário no desempenho de uma chaminé
solar. Segundo Nouanégué e Bilgen (2009), a incidência de radiação solar altera o regime de
escoamento, os campos de temperatura, o número de Nusselt e a taxa de fluxo de ar de maneira
positiva. Os tópicos 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 apresentam considerações sobre o funcionamento, os
materiais de construção e aspectos geométricos da chaminé solar.

2.2.1 – Funcionamento da chaminé solar

A ventilação por meio de efeito chaminé ocorre quando existe uma diferença de
temperatura entre o ar no interior da construção e o ar exterior. É criada uma diferença entre
as densidades do ar interno e externo, e um gradiente de pressão é desenvolvido ao longo da
direção vertical. Se a temperatura interior é maior que a externa, a parte mais alta da
construção terá maior pressão que a inferior, então o ar entrará pelas aberturas na área de
menor pressão e escapará pelas aberturas na área de pressão superior. As pressões nas
aberturas inferiores e superiores variam com a altura, diferenças de temperatura entre o ar
interior e exterior e é proporcional à densidade do ar. (Bansal et al., 1993).

Seguindo este princípio, a chaminé solar funciona a partir da diferença de temperatura
entre o ar no interior da chaminé e o ar externo. Os raios solares atravessam a cobertura
transparente e são absorvidos pelo solo, ou por outro tipo de material de absorção, aumentando
a temperatura do ar no interior. A superfície transparente deve deixar passar o máximo de
radiação ao mesmo tempo em que deve impedir a saída da radiação térmica, formando o efeito
estufa. A região absorvedora tem a função de armazenar o calor, tornando seu funcionamento
possível mesmo quando não há radiação. Então, quando a força de ascensão for maior que a

20

força viscosa, o processo de movimentação do ar é iniciado. A figura 2.4 mostra o esquema de
funcionamento de uma chaminé solar aplicada à geração de energia elétrica.

FIG. 2.4 – Esquema de funcionamento de chaminé solar. Fonte:
http://www.gluon.com.br/blog/2009/02/28/torre-solar/ (acesso em 20/01/12) editado pelo autor.

2.2.2 - Materiais de construção da chaminé solar

Segundo Maia et al. (2009) a utilização de materiais mais translúcidos na cobertura
resulta numa maior temperatura do solo, aumentando o fluxo de ar no interior da chaminé.

Os sistemas passivos utilizam três funções no seu funcionamento: coleta,
armazenagem e distribuição da energia solar. Os raios solares atravessam a seção translúcida
da parede, construída na face norte para absorver o máximo de radiação disponível (no caso
dos países do Hemisfério Sul), e são absorvidos pela seção absorvedora que fica atrás da
translúcida (Hami et al., 2011).
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2.2.3 - Aspectos geométricos

A geometria de uma chaminé solar é de fundamental importância no seu
funcionamento. Parâmetros como altura da chaminé, tamanho da área de coleta e de absorção
e, principalmente, a incidência de radiação solar influenciam diretamente o desempenho da
chaminé.

Visando minimizar as perdas durante o escoamento, Bernardes et al. (2008)
apresentaram um estudo de convecção natural laminar em regime permanente em uma
chaminé solar. Para o modelo adotado, foram propostas configurações envolvendo variação
na forma de junção (reta, curva, com defletor), na inclinação da cobertura e na seção da
chaminé. Os resultados indicaram melhores desempenhos para sistemas de junção curva e
chaminé cônica, que originaram campos de temperaturas bem distribuídos e escoamento sem
recirculações, ao contrário da junção reta.

Bassiouny e Koura (2008) apresentam estudos sobre o uso de chaminé solar para
ventilação de ambientes. Estudaram numericamente e analiticamente o comportamento da
chaminé, o fluxo gerado e a quantidade de trocas de ar por hora no ambiente ao variar a
largura da entrada da chaminé, mantendo sua área em comparação com o aumento da área de
entrada, a fim de atingir um ponto de funcionamento ótimo. Concluíram que o aumento num
fator de 3 da área de entrada da chaminé solar aumenta a quantidade de trocas de ar por hora
em 11%, enquanto o aumento da largura da abertura pelo mesmo fator, mas mantendo o valor
original da área, o aumento da quantidade de trocas de ar por hora foi de 25%, e que a
utilização de bordas com geometrias mais suavizadas também favorecem o escoamento.

Maia et al. (2009) analisaram numericamente o fluxo de ar em uma chaminé solar
utilizando o método dos volumes finitos para resolver as equações de conservação e
transporte. Os resultados foram validados ao serem comparados com dados experimentais de
uma chaminé de 12,3 m de altura, 2 m de diâmetro e 25 m de diâmetro de área de cobertura.
O modelo gerado foi comparado aos dados de outras chaminés de diferentes configurações,
mostrando que o aumento da altura causa uma diminuição na temperatura média do ar dentro
da chaminé, mas aumenta a indução de fluxo de ar. O aumento no diâmetro da chaminé
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diminui a velocidade do escoamento. O aumento do diâmetro da base da chaminé resulta em
aumento da temperatura média do ar dentro da chaminé e, consequentemente, aumenta a
velocidade do escoamento. De acordo com o modelo físico, foi possível atingir cerca de 1,5
kg/s de fluxo de ar e 1,2 m/s de velocidade de escoamento no horário de maior incidência de
radiação.

2.3 APLICAÇÕES DA CHAMINÉ SOLAR

As aplicações da chaminé solar, em sua maioria, estão direcionadas à obtenção de
conforto térmico em ambientes construídos. Entretanto, existe uma ampla gama de aplicações
além dessa, como, por exemplo, geração de energia, dispersão de particulados, secagem de
sementes, entre outros.

2.3.1 - Chaminé solar aplicada à geração de energia elétrica

Desde a construção do protótipo de Manzanares, que demonstrou a viabilidade da
técnica, diversos estudos surgiram por todo o mundo com a intenção de pesquisar a utilização
da chaminé solar como usina geradora de energia elétrica, devido ao seu grande potencial.
Vários projetos de chaminés solares de grande porte têm sido propostos em vários países.

Segundo o Jornal da Ciência (2002), o governo da Austrália aprovou em o projeto da
construção de uma chaminé solar na região de Mildura, com 1000 m de altura e 7000 m de
diâmetro e com capacidade para gerar 200 MW e reduzir a emissão de CO2 em mais de
900.000 toneladas anualmente. Um projeto de uma chaminé de 750 m de altura e 3,5 km² de
área de coleta e capaz de gerar 40 MW foi proposto em Ciudad Real, na Espanha. Na
Namíbia, o governo aprovou o projeto de construção de uma chaminé de 1500 m de altura e
280 m de diâmetro, com 37 km² de área de coleta, com capacidade de geração de 400 MW
(Zhai et al., 2011).
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Outro grande projeto aprovado foi na China. Com 1000 m de altura, 80 m de diâmetro,
5650 m de diâmetro de área de coleta e capacidade geradora de 100 MW, a chaminé está
projetada para ser construída no planalto do Tibet, sobre um lago salino que atuaria como um
reservatório de energia (Zhou et al., 2010).

Larbi et al. (2010) propuseram a construção de uma chaminé solar para geração de
energia na Argélia. Medindo 200 m de altura, 10 m de diâmetro e 500 m de diâmetro de área
de coleta, a chaminé seria capaz de produzir entre 140 e 200 kW de energia, dependendo da
época do ano.

2.3.2 - Chaminé solar aplicada à dispersão de particulados

Para aplicação em dispersão de particulados, não foram encontradas referências sobre
projetos de chaminé solar com este fim específico. Seelig (2004) estudou sobre a qualidade do
ar no interior de ambientes fechados, atentando para as relações entre a saúde humana e a
qualidade do ar que respiramos. Com foco na fumaça produzida pelo ato de fumar, demonstra
a necessidade de aumento da ventilação nesses ambientes, que pode ser alcançada por meio de
diversas técnicas de ventilação (passivas e ativas), incluindo a chaminé solar.

2.3.3 - Chaminé solar aplicada à secagem de sementes

No Brasil, país de intensa atividade agrícola, a secagem de sementes é um processo
imprescindível para que se possa remover com segurança o excesso de umidade dos grãos
armazenados, evitando que ocorram perdas de grãos ainda no campo, quando a colheita deixa
para ser feita com os grãos já secos, evitando a exposição dos grãos ao ataque de insetos e
fungos, protegendo-os de ações indesejáveis da natureza. No entanto, a ação de elementos
mecânicos encarece o processo, restringindo o uso de secadores eletromecânicos às regiões de
maior desenvolvimento agrícola (Oliveira, 2002).

Afrivie et al. (2011) estudaram numericamente e experimentalmente um sistema
integrado entre um secador de sementes com telhado inclinado e uma chaminé solar, através
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de balanços energéticos. Os experimentos foram feitos em laboratório, com 8 lâmpadas de
infravermelho de 100 W para simular a irradiação do Sol, e seus dados são utilizados para
complementar as relações empíricas e obter mais dados para validação do modelo, a fim de
obter as dimensões geométricas para o desempenho ótimo do sistema. Os resultados
mostraram que o modelo desenvolvido para aperfeiçoar as dimensões da chaminé é
satisfatório e que a melhor relação entre os parâmetros (área de entrada x área de saída da
chaminé) resultaram numa velocidade do ar na saída da chaminé pouco superior a 0,55 m/s. A
figura 2.5 é apresenta o funcionamento do sistema de secagem com chaminé solar.

FIG. 2.5 – Projeto de secagem com chaminé solar de Afrivie et al. (2011), editado pelo autor

2.3.4 - Chaminé solar aplicada à ventilação

O uso de chaminés solares nas construções ajuda a promover o conforto térmico e
economizar energia, pois reduz a carga térmica do ambiente ao utilizar a energia solar que
seria absorvida pelas paredes da construção.
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Bansal et al. (1993) desenvolveram equações matemáticas que calculam o
desempenho de uma chaminé solar. Para uma sala de 4 m x 4 m x 4 m, simulou uma chaminé
de 1,5 m x 1,5 m x 0,15 m ( área de coleta de 2,25 m²) e coeficiente de descarga 0,6, que
forneceu entre 3 e 6 trocas de ar por hora e um fluxo entre 100 m³/h e 350 m³/h para valores
de radiação entre 100 W/m² e 1000 W/m².
Khedari et al. (2000) investigaram experimentalmente a influência do uso de três
chaminés solares na taxa de ventilação de uma construção de 25 m³ de volume e compararam
com valores de ventilação obtidos ao se abrir uma janela e uma porta. As chaminés tinham 2
m² de área cada, foram montadas na parede sul da construção e foram testadas com diferentes
aberturas. Os resultados de todas as configurações foram discutidos segundo três parâmetros
de conforto térmico: temperatura do ar no interior da sala, velocidade do ar e número de
trocas de ar por hora. Também mostraram que o uso do sistema de chaminés solar aproxima a
temperatura interna da sala à temperatura ambiente, indicando que as chaminés diminuem o
ganho de calor da sala e promovem conforto térmico, com a temperatura interna variando
entre 2 °C e 3 °C acima da ambiente. Foram obtidas taxas de renovação de ar entre 8 e 15
trocas de ar por hora, fluxos de ar com valores próximos a 0,12 m³/s. A ação de abrir portas e
janelas não é eficiente como o uso das chaminés, onde a diferença entre as temperaturas
interna e ambiente foi maior.

Khedari et al. (2003) estudaram a utilização de uma chaminé solar integrada ao
telhado a construção em conjunto com o sistema de ar-condicionado numa sala de 25 m³,
chegando a economizar entre 10% e 20% de energia, podendo alcançar a marca de 30% de
economia se o aparelho for ligado no período da tarde, pois a utilização da chaminé diminui o
acúmulo de calor na casa no período da manhã e o tempo para climatização do ambiente foi
reduzido de 2 horas e 15 min para 45 min. No mesmo estudo, testaram durante os meses de
abril e setembro, duas configurações diferentes de chaminé solar, sendo uma delas a utilização
do telhado como superfície absorvedora com uma abertura de 14 cm e uma parede de Trombe
modificada, também com 14 cm de abertura. Para uma chaminé com abertura de 5 cm x 5 cm,
foram medido valores de fluxo de ar entre 3 m³/h e 8 m³/h.

Ong e Chow (2003) desenvolveram um modelo matemático a partir de equações de
transferência de calor para prever o desempenho de uma chaminé solar a partir de parâmetros
ambientais e geográficos e comparou os resultados com uma chaminé de 2 m de altura, 0,45
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m de largura e espessura variando entre 0,1 m e 0,3 m. Foram obtidos resultados entre 0,25
m/s e 0,39 m/s para a velocidade do ar, para uma irradiação solar de 650 W/m². As
comparações entre os dados de saída do modelo e as medições em campo foram satisfatórias
qualitativamente, mas com alguma disparidade em relação aos valores.

Chen et al. (2003) utilizaram um modelo experimental com fluxo de calor uniforme
por resistência elétrica, em uma parede dentro de uma construção de 5 m x 7 m x 3,9 m,
variando a relação entre abertura e altura da chaminé, fluxo de calor e inclinação. Os melhores
resultados foram obtidos para a inclinação de 45º, 200 mm de abertura e altura de 1,5 m, com
velocidade de escoamento próxima a 0,3 m/s e fluxo de ar de 0,03 m³/s.

Bansal et al. (2005) construíram um modelo experimental de chaminé em formato
quadrado (1 m x 1 m), com a distância entre a superfície transparente (vidro) e a superfície
absorvedora (chapa de alumínio) variável, que foi montado num cubo de 1 m³ para simular
ventilação numa sala padrão de 27 m³ ao ser montado em uma de suas paredes. A chapa de
alumínio foi isolada por uma folha de EPS da câmara por onde ocorre a entrada do ar
ambiente, a fim de produzir ventilação. Comparou-se o desempenho deste com uma
modelagem matemática, desenvolvida para estimar o desempenho de uma chaminé em
diferentes condições de ambiente, através de gráficos das temperaturas do vidro, da placa de
absorção e do escoamento, de acordo com a intensidade da radiação solar. Ao variar a
configuração da chaminé, um valor máximo de 0,24 m/s de velocidade do ar foi obtido, assim
como os valores máximos da temperatura do fluxo foi de 44°C e da placa absorvedora 77°C.

Mathur et al. (2006) testaram um modelo matemático de chaminé solar com um
protótipo real de formato cúbico (1 m³), utilizando vidro como superfície transparente e uma
chapa de alumínio como superfície absorvedora, simulando ventilação numa sala padrão de
27 m³. Segundo os autores, a causa das maiores diferenças entre os valores teóricos e
experimentais (cerca de 23%) são atribuídos à ação do vento, que afeta o balanço térmico do
sistema. A maior taxa de ventilação obtida foi 5,6 trocas de ar por hora e em 5 das 9
configurações testadas a taxa de ventilação foi superior a 3 (mínimo estabelecido para
residências na Índia, onde foi feito o trabalho), atestando a aptidão do sistema em produzir
ventilação. Concluíram que o desempenho da chaminé aumenta com o aumento da radiação
solar incidente, mas que existem outros parâmetros que influenciam no desempenho, como

27

também a capacidade de produzir ventilação com a um fluxo de ar de 55 m³/h a 150 m³/h com
insolação entre 300 W/m² e 700 W/m², correspondendo de 2,0 a 5,6 trocas de ar por hora
numa construção padrão de 27 m³.

Macias et al. (2009) analisaram um sistema de resfriamento passivo aplicado em um
conjunto residencial de baixo custo na cidade de Madrid, na Espanha, que utiliza uma
chaminé solar e uma etapa de pré-resfriamento do ar ao passar pelo subsolo da construção,
que geralmente está a uma temperatura mais baixa que a temperatura externa no verão. O
mesmo sistema é utilizado no inverno, sendo útil para a renovação do ar nos apartamentos,
concluindo que o sistema é eficaz, podendo economizar até 50% de energia ao longo de um
ano, se combinadas as técnicas para o verão e o inverno.

Arce et al. (2009) utilizaram um protótipo em condições reais de funcionamento,
constituído de uma placa absorvedora de 4,5 m de altura, 1 m de comprimento e 0,15 m de
espessura, feita de concreto e pintado com tinta preta, dentro de uma caixa de madeira com
abertura de 0,3 m e uma superfície de vidro de 4 mm de espessura, foi montado na face sul de
uma construção, a fim de absorver a maior quantidade possível de radiação solar. Os valores
máximos para a temperatura da placa absorvedora foram próximos a 45ºC, observados 2
horas após o meio dia. O maior aumento entre os valores de temperatura de entrada e saída da
chaminé foi de 7ºC, registrado por volta de 13h, onde a temperatura de entrada foi 27ºC e a de
saída 34ºC a 604 W/m² de irradiação solar, que atingiu a marca de 800 W/m² no dia do
experimento. O fluxo de ar médio durante todo o dia de medição foi de 144 m³/h, com o
máximo de 374 m³/h e coeficiente de descarga igual a 0,52.

Qirong e Jucui (2011) investigaram o uso de duas chaminés montadas em uma casa de
dois andares de 12 m x 12 m x 3 m, sendo uma seção inclinada no teto e uma chaminé
integrada na parede sul da construção. Os resultados mostraram que a ventilação aumenta
com o uso de chaminés maiores, que para o fluxo de ar existe uma largura ideal para o melhor
desempenho e um ângulo ótimo para a inclinação da chaminé montada no telhado, que foi de
4º com a horizontal. Os melhores resultados foram de aproximadamente 0,7 kg/s para o fluxo
de ar e 0,7 m/s de velocidade na chaminé que totaliza 14 m de altura, somando-se a parte
vertical e a parte inclinada.
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Amori et al. (2011) investigaram numericamente e experimentalmente o processo de
transferência de calor e o fluxo de ar em uma chaminé solar para ventilação natural de um
ambiente de 3 m x 4 m x 3 m. A chaminé mede 2,25 m de altura, 0,97 m de largura, montada
na vertical e com inclinação de 75º. Foi testada com 3 diferentes configurações de entrada de
ar: abertura por baixo, lateral e ambas juntas, além de uma proteção para minimizar os efeitos
do vento. A previsão do desempenho térmico e o fluxo de ar foram feitas por análise CFD
baseado no método dos volumes finitos. Os resultados mostraram que a chaminé com entrada
lateral teve melhor desempenho e que houve boa proximidade entre os dados experimentais e
teóricos, pois a diferença foi menor que 10%. A maior temperatura alcançada na superfície
absorvedora foi de 80,6 °C na chaminé inclinada, as maiores temperaturas do ar foram de 57
ºC para a chaminé vertical e 59 ºC para a inclinada. Com fluxo de ar de cerca de 0,06 m³/s, a
chaminé inclinada apresentou melhor desempenho, fato associado à sua maior capacidade de
absorção de energia solar.

2.3.5 - Sistemas híbridos

A chaminé solar, por si só, não consegue reduzir a temperatura do ar abaixo da
ambiente nem aumentar sua umidade relativa. Então, com o objetivo de eliminar este
problema, alguns sistemas foram desenvolvidos para atuarem em conjunto com a chaminé,
como tanques para o resfriamento prévio do ar e mecanismos para aumentar a umidade do ar
antes de sua entrada no ambiente.

Chungloo e Limmeechokchai (2007) estudaram modelos experimentais para
resfriamento em ambientes de clima quente e úmido em diferentes períodos de um ano. O
modelo consiste em uma chaminé solar formada por 4 canais de área total 7,182 m², testada
sozinha e com adição de um mecanismo que faz a pulverização de água sobre a face Norte do
telhado da célula de teste de 25,54 m³ de volume. O teto é composto pela face Sul, composta
por uma camada externa de terracota e uma camada interna de gesso. Foi utilizada proteção
de vento para que apenas o efeito de chaminé seja estudado, excluindo-se o efeito de indução
pelo vento. A pulverização de água aumentou o rendimento da chaminé solar, diminuindo a
temperatura do ar entre a entrada e a saída da chaminé, alterando os valores de velocidade e
fluxo. O melhor rendimento da chaminé foi atingido no período entre os meses de fevereiro e
março, devido aos maiores valores de temperatura do ar. Durante o dia, o uso da chaminé
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solar reduziu o valor da temperatura interna entre 1,0 ºC e 3,5 ºC, para temperatura ambiente
entre 32 °C e 40 ºC, com a adição da pulverização de água essa redução foi de 2,0 °C e 6,2ºC.
Os dados da chaminé são: 1,13 a 2,26 trocas de ar no período de junho a setembro e fluxo de
0,012 a 0,016 m³/s para valores de radiação entre 400 e 1000 W/m². Na figura 2.6 é mostrado
o experimento de Chungloo e Limmeechokchai (2007).

FIG. 2.6 – Experimento de Chungloo e Limmeechokchai (2007), editado pelo autor.

Maerefat e Haghighi (2010) investigaram numericamente um sistema de ventilação
passiva para ambientes de clima quente e seco, que consiste em uma chaminé solar e uma
cavidade de resfriamento evaporativo, por onde o ar passa antes de entrar na residência,
aumentando sua umidade relativa e diminuindo sua temperatura. O desempenho do sistema
depende de vários fatores, como a quantidade de irradiação solar, temperatura do ar ambiente,
além das dimensões da chaminé, da câmara de resfriamento evaporativo e da sala onde o
sistema será montado. Os testes foram feitos para uma sala de 4 m x 4 m x 3,125 m e todos os
valores de temperatura do ar interior estão dentro de um limite aceitável (27,31°C a 31,10ºC)
assim como os valores para a taxa de renovação de ar, que foi de aproximadamente 3 trocas
por hora, mesmo para valores de irradiação solar baixos, próximos a 200 W/m², concluindo
que o sistema é de desempenho satisfatório para promover ventilação. A figura 2.7 é mostra o
funcionamento do experimento.
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FIG. 2.7 – Experimento de Maerefat e Haghighi (2010), editado pelo autor.

Maerefat e Haghighi (2010) Propôs a construção de um sistema que utiliza uma
chaminé solar e um tanque de armazenamento subterrâneo, onde o ar vai perder calor para o
solo antes de passar pelo ambiente a ser climatizado. A sala a ser climatizada mede 4 m x 4 m
x 3,125 m, a chaminé 4 m de altura por 0,3 m de largura, e o tanque subterrâneo consiste num
tubo de PVC de 25 m de comprimento e 0,5 m de diâmetro interno, enterrado a uma
profundidade de 3 m do solo. Na Índia, o valor mínimo para renovação de ar em ambientes é
de 3 trocas por hora, que foi o valor mínimo alcançado pelo sistema. Para temperatura
ambiente de 34 ºC, o sistema atingiu temperaturas entre 28 e 29 ºC e números de trocas de ar
por hora entre 5 e 6, concluindo que o sistema é eficaz e atende as exigências para
climatização de ambientes. A figura 2.8 apresenta o esquema de funcionamento.
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FIG. 2.8 – Experimento de Maerefat e Haghighi (2010), editado pelo autor.

Miyazaki et al. (2011) analisaram a integração entre uma chaminé solar e um
resfriador evaporativo, sendo o resfriador montado no teto de uma construção e com uma
abertura para a sala, visando reduzir a carga a ser resfriada por um aparelho de ar
condicionado. A chaminé tinha 3 m de altura, 1 m de largura e abertura de 0,3 m, que foi o
valor ótimo encontrado na simulação. Utilizou simulação computacional (transferência de
massa e de calor) para prever o desempenho da chaminé, assim como o efeito de resfriamento.
O maior valor para o fluxo de ar no canal da chaminé foi 60 m³/h e a redução na carga de
resfriamento da sala foi superior a 10%. Os resultados mostraram que o sistema é capaz de
promover ventilação e absorção do calor interno em uma construção qualquer, dependendo
das condições de irradiação solar e de ocupação da sala a ser climatizada.
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FIG. 2.9 – Experimento de Miyazaki et al. (2011) editado pelo autor.

2.4 ESTUDO ANALÍTICO DO DESEMPENHO DA CHAMINÉ SOLAR

O estudo analítico tem como objetivo estimar a indução de fluxo de ar pela
comparação de resultados entre diferentes trabalhos.
Bansal et a.l (1993) estimou através de equação semi-empírica o fluxo no interior de
uma chaminé plana de seção retangular, com as dimensões: 1,5 m x 1,5 m x 0,15 m, propondo
a equação:

 = Cd . As {[2 . (∆T/Te) . g . H . Senβ] / (1 + Ar²)}0,5

(2.1)

Sendo:
 – Fluxo de ar induzido (m³/h)
Cd – Coeficiente de Descarga (0,5 ~ 0,8, assumindo-se o valor médio de 0,65) (adimensional)
As – Área de saída da chaminé (m²)
Ae – Área de entrada da chaminé (m²)
∆T – Diferença entre as temperaturas do ar na entrada e saída da chaminé (°C)
Te – Temperatura do ar na entrada da chaminé (°C)
g – Gravidade local (m/s²)
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H – Distância vertical entre as aberturas de entrada e saída da chaminé (m)
β – Ângulo de inclinação da chaminé em relação ao horizonte (graus)
Ar – As/Ae (adimensional)

Toledo (1999) estudou o processo de ventilação natural em edificações, propondo a
equação semi-empírica para um canal vertical de seção constante:

 = 0,16 A (H.∆T/2)0.5

(2.2)

Onde:
 – Fluxo de ar induzido (m³/s)
A – Área de saída da chaminé (m²)
H – Distância vertical entre as aberturas de entrada e saída da chaminé (m)
∆T – Diferença entre as temperaturas do ar na entrada e saída da chaminé (°C)

A 1ª lei da Termodinâmica aplicada a um volume de controle em regime permanente
pode ser escrita na seguinte forma:

̇

̇

̇ (

)

(

)

Sendo:
̇

– Fluxo de calor do volume de controle (W)
̇

– Trabalho realizado pelo volume de controle (W)

̇ – Fluxo de massa (kg/s)
- Entalpia específica (kJ/kg)
– Velocidade do ar (m/s)
– Altura em relação ao ponto de referência (m)
– Gravidade local (m/s²)

(2.3)
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS

Este capítulo descreve os materiais e os procedimentos utilizados na construção das
chaminés. A geometria dos protótipos foi pensada para ser suavizada, visando facilitar o
escoamento de ar induzido por energia solar, sem implicar em dificuldades no processo
construtivo. Os experimentos feitos dentro do laboratório objetivaram submeter as placas de
absorção ao aquecimento em níveis de temperatura que seriam alcançados quando da
exposição ao Sol, e os dados resultantes foram analisados segundo equações da literatura.
Após os ensaios internos, as chaminés foram submetidas a ensaios externos.

3.1 CONSTRUÇÃO DAS CHAMINÉS

Para a construção das chaminés, foi utilizada uma chapa de alumínio medindo 2m x
1m e 2 mm de espessura, que foi cortada em dois pedaços de 1 m x 1 m. Cada pedaço foi
pintado com tinta de cor preta fosca, com o objetivo de absorver a maior quantidade de
radiação térmica. Logo após, no centro de cada chapa, foi feito um furo em formato quadrado
de dimensões 10 cm x 10 cm, na figura abaixo, mostra-se a chapa de alumínio utilizada na
base da chaminé como superfície de absorção da radiação solar.

FIG. 3.1 – Superfície de absorção.
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Para a confecção das bases das chaminés, foi usado um perfil de alumínio em formato
de “L” com quatro pedaços de 1m de comprimento cada. Cada pedaço foi furado e fixado
com parafusos, formando uma base quadrada de 1 m². Para fixação das chapas em suas
respectivas bases, utilizou-se silicone para vedação.

FIG. 3.2 – Perfis de alumínio que formaram a base das chaminés.

O tronco de cada chaminé consistiu em peças de vidro de formato trapezoidal, de
acordo com a figura 3.3. Foram utilizadas oito peças iguais, sendo quatro delas pintadas com
tinta preta fosca e as outras quatro foram mantidas sem pintura.

FIG. 3.3 – Peças de vidro após processo de pintura.
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As peças de vidro foram coladas com silicone sobre a base metálica, formando um
tronco de pirâmide.

FIG. 3.4 – Pirâmides de vidro.

Para monitoramento da temperatura das chapas e das faces internas dos vidros, foram
confeccionados 12 termopares, do tipo T, com cerca de 9 m de comprimento cada. Todos
foram calibrados em um forno padrão, para o intervalo de temperatura entre 25ºC e 80ºC. A
temperatura dos termopares foi comparada com a temperatura do forno (padrão) a cada 5 °C,
e por meio de gráficos do tipo dispersão foram geradas curvas de calibração para cada
termopar, e sua equação aplicada nos dados brutos para correção. A figura 3.5 apresenta o
forno utilizado na calibração dos termopares.
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FIG. 3.5 – Forno de calibração dos termopares.

Os termopares foram fixados, tanto nas placas quanto nas peças de vidro, utilizando-se
uma mistura de resina, epóxi e óxido de cobre (fig. 3.6), pois facilita a transmissão de calor
sem prejudicar a medição. A figura 3.7 mostra a disposição dos termopares nas chaminés.

FIG. 3.6 – Fixação dos termopares.
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FIG. 3.7 – Disposição dos termopares nas chaminés.

3.2 MONTAGEM DOS EXPERIMENTOS

Os testes das chaminés ocorreram no Laboratório de Transmissão de Calor, no núcleo
de tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A condução dos
experimentos em ambiente controlado se deu pela não interferência do vento, pois seria difícil
quantificar o fluxo de ar induzido apenas pela radiação solar, e quanto seria fruto do efeito de
tiragem do vento que passa pela abertura superior das chaminés, além da possibilidade de
turbulência e de ocorrência de um fluxo inverso para o interior das chaminés.
Foi utilizada uma base de madeira com uma placa de isopor de 1,80 m x 1,80 m e 0,06
m de espessura para evitar a perda de calor pelas placas de absorção, onde foi feito um furo
em formato quadrado do mesmo tamanho (0,10 m x 0,10 m) dos furos nas placas
absorvedoras das chaminés. Na figura 3.8, mostra-se a base de madeira com EPS.

39

FIG. 3.8 – Base das chaminés

Sobre as chaminés, foi montada uma caixa de madeira (figura 3.9) com dimensões
0,10 m x 0,10 m x 0,50 m para servir de câmara de medição, na qual foi feito um furo de onde
foram feitas as medições de temperatura do ar na saída da chaminé, velocidade do ar induzido
e fluxo de ar induzido.
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FIG. 3.9 – Caixa de medição

Para determinação da velocidade do escoamento induzido, fluxo de ar induzido e
temperatura do ar na saída da chaminé, utilizou-se um anemômetro de fio quente (AFQ),
modelo VelociCalc, fabricado pela empresa TSL (figura 3.10) com incerteza de medição de
±3%.
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FIG. 3.10 – Anemômetro de Fio Quente

Para a simulação de uma fonte de radiação térmica, foi montado um banco de
lâmpadas incandescentes com 3600 W de potência que foi fixado a uma distância de cerca de
0,50 metros de uma das faces da chaminé. A utilização de uma fonte de radiação térmica é
justificada pelo intuito de simular o aquecimento das chaminés, alcançando níveis de
temperatura próximos aos que seriam registrados caso as chaminés sejam submetidas à
radiação solar, contando também com a não interferência de ventos no sistema. Na figura 3.11
observa-se o banco de lâmpadas utilizado nos experimentos.
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FIG. 3.11 – Banco de lâmpadas

3.3 REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS EM LABORATÓRIO

Para monitoramento das temperaturas nas placas de absorção, bem como nas faces
interiores das chaminés, foi utilizado um computador dotado de uma placa de aquisição de
dados, com capacidade para 16 canais de entrada, e um software (desenvolvido no LTC) de
conversão para visualização e gravação dos dados de temperatura gerados por termopares. Na
figura 3.12 mostra-se a chaminé durante a fase de experimentos em laboratório. Nas figuras
3.13 e 3.14, são mostradas a placa de aquisição de dados e uma tela de interface do software
de visualização dos dados.
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FIG. 3.12 – Teste da chaminé em laboratório.

FIG. 3.13 – Placa de Aquisição de Dados
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FIG. 3.14 – Interface do Software

O monitoramento da temperatura das chapas de absorção e das faces das chaminés foi
feito automaticamente a cada 10 min pelo sistema de aquisição de dados, enquanto as
propriedades do fluxo de ar induzido foram mensuradas a cada 30 min, com a primeira
medição feita 30 min após ligar-se o banco de lâmpadas. Os dados foram armazenados em
planilhas eletrônicas e o comportamento das variáveis analisados através de gráficos

3.4 EXPERIMENTOS EM CAMPO

Após a realização dos experimentos no ambiente controlado do laboratório, as
chaminés foram montadas em cabines situadas em terreno próximo ao laboratório. Cada
cabine possuía dimensões de 1,20 m de comprimento x 1,80 m de largura x 1,80 m de altura,
que foram pintadas com tinta branca para refletir a radiação solar e reduzir a absorção de calor
pelas paredes. Nelas, foram feitos furos para encaixe de tubos de PVC, com 6 cm de diâmetro,
por onde foram feitas as medições de velocidade do escoamento e fluxo induzido. As
medições foram feitas por volta das 13h00 dos dias 27/11/12, 28/11/12 e 29/11/12, sendo
feitas cinco leituras por variável por dia. A figura 3.15 mostra as chaminés durante os ensaios
em campo.
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FIG. 3.15 – Realização dos experimentos em campo.

3.5 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM DADOS DE
EQUAÇÕES SEMI-EMPÍRICAS

Na presente pesquisa, optou-se por utilizar as relações propostas por Bansal et al.
(1993) e Toledo (1999), em função de serem equações bastante difundidas na bibliografia
para o estudo da indução de fluxo de ar em chaminé solar.
Para complementar o estudo, realizou-se uma análise utilizando-se a 1ª lei da
Termodinâmica (aplicada a um volume de controle em regime permanente) para comparação
entre os resultados obtidos experimentalmente.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nos experimentos, mostrando-se
dados das medições de temperaturas nas paredes e na base das chaminés, das medições de
fluxo de ar, da temperatura e da velocidade do escoamento, bem como a comparação com os
dados provenientes do uso das equações de Bansal et al. (1993) e Toledo (1999) e da 1ª lei da
Termodinâmica.

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Na figura 4.1 apresentam-se as medições de temperatura nas superfícies da chaminé
transparente submetida à radiação térmica.

FIG. 4.1 – Temperaturas médias das paredes da chaminé transparente.
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O regime permanente foi atingido cerca de 1h30 após o início dos ensaios. Como
esperado, por estar mais próxima da fonte de radiação térmica, a parede “Oeste” (termopar 6)
atingiu a maior temperatura (cerca de 52°C).
Na figura 4.2 apresentam-se os dados obtidos nas medições das temperaturas nas
paredes da chaminé opaca.

FIG. 4.2– Temperaturas médias das paredes da chaminé opaca.

Como ocorreu no ensaio da chaminé transparente, o regime permanente foi atingido
cerca de 1h30m após o início dos ensaios. A parede “Oeste” (termopar 13), por estar mais
próxima da fonte de radiação térmica, atingiu maior temperatura (cerca de 70°C). Em
comparação às demais paredes, a parede Oeste sofreu uma variação de temperatura
aproximadamente 86% maior.
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Na figura 4.3, fez-se a comparação entre as temperaturas das paredes Oeste das duas
chaminés, obtidas em todos os ensaios.

Fig. 4.3 – Curvas de aquecimento das paredes “Oeste” das duas chaminés.

Observa-se claramente a separação entre as curvas correspondentes a cada chaminé,
evidenciando o efeito decorrente da diferença de absortividade do material (vidro) em função
do acabamento (com e sem pintura). A parede “Oeste” da chaminé opaca apresentou uma
variação de temperatura cerca de 33% maior que a da chaminé transparente.

49

Na figura 4.4, apresentam-se os resultados das medições das temperaturas das bases
das chaminés.

FIG. 4.4 – Temperaturas médias das bases das chaminés.

Na chaminé transparente, como se esperava, a base de absorção térmica alcançou uma
temperatura aproximadamente 34% maior que a da chaminé opaca. Por ser transparente, a
radiação visível atravessou a parede da chaminé e foi diretamente absorvida pela base,
enquanto na chaminé opaca o aquecimento da base ocorreu indiretamente, devido à radiação
infravermelha emitida pelas paredes internas da chaminé.
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Na figura 4.5, mostram-se as temperaturas médias do ar nas saídas das chaminés.

FIG. 4.5 – Temperaturas médias do ar nas saídas das chaminés.

Na chaminé transparente, a temperatura da base atingiu 54 °C (fig. 4.4), enquanto a
temperatura do ar na saída da chaminé chegou ao valor máximo de 38,2 °C (fig. 4.5). Na
chaminé opaca, por sua vez, a temperatura de saída do ar foi de 40,3 °C e a da base também
atingiu 40,3 °C, fato que não contraria a 2ª lei da Termodinâmica, pois o ar no seu interior
recebeu a energia emitida pelas paredes da chaminé e, ainda, a energia emitida pela base, o
que justifica a manutenção da temperatura da base na saída da chaminé. Na fig. 4.6 é
apresentado um esquema da distribuição das temperaturas médias das duas chaminés.

FIG. 4.6 – Temperaturas médias das chaminés.
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Na figura 4.7 observam-se as curvas relativas às temperaturas adimensionais das
chaminés, segundo a definição matemática expressa por “1”:

(4.1)

FIG. 4.7 – Curvas de 1.
A temperatura adimensional 1 proporciona um meio para estimativa da relação que
diz respeito à diferença entre as temperaturas interna e externa do ar e a temperatura da base,
sendo essa relação uma consequência da transferência de parte da energia do interior da
chaminé, proveniente da base, ao ar no interior da chaminé. Constatou-se que, para essa
relação, não houve diferença significativa entre as situações consideradas, fato que se explica
pela relação entre as paredes “oeste” das chaminés, onde a superfície opaca atingiu maior
temperatura em comparação à superfície transparente, e a relação entre as temperaturas das
bases, com a chaminé transparente alcançando valores superiores à opaca, conforme
demonstrado na figura 4.8.
O valor do adimensional “2”, utilizado para construção das curvas apresentadas na
figura 4.8, é matematicamente definido por:
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(4.2)

FIG. 4.8 – Curvas de 2.
Assim como no caso de 1, o adimensional 2 constitui um parâmetro útil para
comparação dos desempenhos térmicos das chaminés, destacando uma relação entre a pintura
das superfícies e a perda ou ganho de energia pelo ar no interior das chaminés.
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Na figura 4.9 apresentam-se as curvas de velocidade média de escoamento do ar na
saída das chaminés, medidas com o anemômetro de fio quente.

FIG. 4.9 – Velocidade do escoamento no interior da chaminé.

As diferenças de velocidade mínima e máxima entre as duas chaminés foram de 0,08
m/s e 0,14 m/s, respectivamente. A maior velocidade de escoamento do ar no interior da
chaminé transparente foi uma consequência da condição térmica de suas superfícies,
conforme discussão anterior.

54

Observam-se, na figura 4.10, as curvas relativas ao fluxo médio de ar no interior das
chaminés.

FIG. 4.10 – Fluxo de ar no interior da chaminé.

Refletindo o resultado obtido na velocidade, o fluxo de ar no interior da chaminé
transparente foi superior ao da opaca. As diferenças de fluxo de ar mínima e máxima entre as
duas chaminés foram de 3,2 m³/h e 4,0 m³/h, respectivamente.
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4.2 COMPARAÇÃO COM EQUAÇÕES SEMI-EMPÍRICAS

Inserindo-se os dados de temperatura obtidos nos ensaios e as medidas geométricas
das chaminés nas equações (2.1), de Bansal et al., e (2.2), de Toledo, foram obtidas as curvas
representadas nas figuras 4.11 e 4.12, respectivamente.

FIG. 4.11 – Fluxos determinados com base na relação de Bansal, Eq. (2.1).

Os resultados obtidos por meio da Eq. (2.1) não se adequaram aos resultados
experimentais. Esse fato pode ser explicado em função da diferença entre as geometrias
consideradas: enquanto nos casos considerados nos experimentos as chaminés tinham
geometria piramidal, Bansal et al. (1993) utilizaram uma chaminé em formato de coletor solar
plano em posição inclinada.
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FIG. 4.12 – Fluxos determinados com base na relação de Toledo (Eq. 2.2).

Verifica-se na figura 4.12 que os resultados experimentais se aproximaram daqueles
obtidos por meio da relação proposta por Toledo (1999), sugerindo a possibilidade de
utilização da Eq. (2.2) para descrição do fenômeno.

A temperatura de saída do ar é o único termo da Eq. (2.2) que difere entre as duas
chaminés. Como a temperatura de saída do ar na chaminé opaca é maior (ver fig. 4.5), o fluxo
determinado pela relação de Toledo será maior para esse tipo. Isso explica a inversão
observada na ordem de disposição das curvas representadas na fig. 4.12. Atribui-se esse
resultado à ocorrência de recirculação do ar no interior da chaminé utilizada nos
experimentos.

Nas figuras 4.13 e 4.14 apresentam-se, respectivamente, os resultados médios das
medições de velocidade do escoamento e do fluxo de ar induzido nas chaminés, obtidos
durante os três dias de ensaios em campo.
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FIG. 4.13 – Velocidades medidas no experimento em campo.

FIG. 4.14 – Fluxos medidos no experimento em campo.
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Como podem ser observados nos gráficos, os dados obtidos nos experimentos
realizados em campo atingiram valores superiores aos dados obtidos nos ensaios realizados no
interior do laboratório. Pode-se atribuir esse fato à influência do vento (“efeito tiragem”)
sobre as chaminés.

4.3 COMPARAÇÃO COM A 1ª LEI DA TERMODINÂMICA

Para verificar os resultados das medições das vazões, foram feitas comparações entre
os dados obtidos nos experimentos realizados no interior do laboratório e àqueles derivados
da 1ª lei da Termodinâmica (equação da conversação da energia).
Para determinação da vazão (m³/s), utilizou-se a equação da 1ª lei da Termodinâmica
aplicada a um volume de controle:
̇

̇

̇ (

)

(

)

(4.3)

Sendo:
̇

– Fluxo de calor que passa pelo volume de controle (W)
̇

– Trabalho realizado pelo volume de controle (W)

̇ – Fluxo de massa do volume de controle (kg/s)
- Entalpia específica (kJ/kg)
– Velocidade do ar (m/s)
– Altura (m)
– Gravidade local (m/s²)
O valor de

̇ (descarga mássica, medida em kg/s) na Eq. 4.1 é convertido em ̇

(vazão, medida em m³/s) por meio da seguinte transformação:
Onde o termo devido à potência mecânica ( ̇ ) foi eliminado por não existir energia
cruzando a superfície de controle da chaminé na forma de potência mecânica. A variação das
energias cinética e potencial também foi desprezada por serem de baixa magnitude. Assim, a
equação ficou reduzida à forma:
̇
̇

(4.4)
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Sendo:
̇

– Fluxo de calor que passa pelo volume de controle (W)
̇ – Fluxo de massa do volume de controle (kg/s)
- Entalpia específica (kJ/kg)

Para determinar o fluxo de calor teórico, utilizou-se a equação da transferência de
calor convectivo:
(4.5)
Sendo:
– Calor transferido por convecção (W)
– Coeficiente médio de transferência de calor convectivo (W/m².K)
– Área da base da chaminé (m²)
– Diferença entre as temperaturas da placa e de entrada do ar (K)

Para obtenção do coeficiente convectivo, utilizou-se a relação:
(4.6)
Onde:
– Número de Nusselt médio (adimensional)
– Coeficiente de transferência de calor convectivo (W/m².K)
L – Comprimento característico (m)
k – Coeficiente de transferência de calor por condução (W/m.K)

O valor de L foi calculado segundo procedimento sugerido por Özisik (1985), sendo
matematicamente definido por:
(4.7)

O cálculo do valor médio do número de Nusselt pode ser feito por meio da relação:

(4.8)
Sendo Gr é o número de Grashof (adimensional), “c” e “n” constantes e Pr o número
de Prandtl (adimensional). O valor de Pr pode ser obtido por interpolação de dados de tabelas
disponíveis na literatura. Os valores de “c” e “n” dependem do domínio do produto entre Gr e
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Pr, que também determinará se o escoamento classifica-se como laminar ou turbulento,
segundo Özisik (1985).
O numero de Grashof é determinado pela equação:

(4.9)

Onde:
Gr – Número de Grashof (adimensional)
g – Aceleração da gravidade (m/s²)
Tfilme – Temperatura de filme (K)
Tbase – Temperatura da base (K)
Tentrada do ar – Temperatura de entrada do ar (K)
L – Comprimento característico (m)
ν – Viscosidade cinemática do ar (m²/s)

A temperatura de filme (T filme) é a temperatura média do ar fora da camada limite do
escoamento, valor que será tomado como base para os cálculos das propriedades do ar no
escoamento, sendo dado por:
(4.10)

Os valores das propriedades viscosidade cinemática (ν), coeficiente de condutividade
térmica (k), número de Prandtl (Pr) e entalpia específica (h) foram obtidos por meio de
interpolação de dados disponíveis nas tabelas termodinâmicas disponíveis em van Wylen
(1976) e Ozisik (1985). O valor da temperatura de filme foi estabelecido considerando-se a
temperatura média da base e a temperatura média do ar na entrada da chaminé, ou seja:

(4.11)

O número de Grashof foi determinado por:
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(4.12)

Por meio de interpolações dos dados obtidos em tabelas, chega-se aos valores da
viscosidade cinemática e do número de Prandtl, respectivamente dados por ν = 17,157x10 – 6
para a chaminé transparente e Sendo ν = 17,134x10-6 e

m²/s e

para

a chaminé opaca.

O produto Gr.Pr foi determinado por:

(4.13)

O valor obtido para o produto Gr.Pr, segundo Ozisk (1985), permite classificar o
escoamento

no

interior

da

chaminé como

Consequentemente, os valores das constantes serão:

turbulento
e

para as duas chaminés.
. Assim, aplicados à

Eq. (4.8), as constantes permitiram que se determinasse o valor médio do número de Nusselt,
dado por:

(4.14)

A partir da obtenção do valor de k, por meio de interpolação de dados tabelados (que
resultou em k = 0,027 W/m.K para as duas chaminés), e do valor médio do número de Nusselt
(determinado pela eq. 4.14) , foi obtido o coeficiente convectivo (hm), ou seja:
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;
(4.15)

Aplicando-se o resultado (4.15) na Eq. 4.5, chega-se ao valor da quantidade de calor
transferida por convecção livre, dada por:

(4.16)

Finalmente, a partir da 1ª lei da Termodinâmica, e considerando-se desprezíveis as
variações das energias cinética e potencial dentro do volume de controle, foram determinadas
as entalpias específicas do ar na entrada e saída da chaminé:
̇
̇

(4.17)

Interpolando-se os valores das entalpias específicas relativas às temperaturas de
entrada (26°C para as duas chaminés) e saída do ar (38°C para a chaminé transparente e
40,2°C para a opaca), chegou-se à descarga mássica produzida pela chaminé:
̇

(

)
(4.18)

̇

(

)

Resultando em
̇

̇

(4.19)
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Considerando-se a densidade do ar a 27 °C igual a 1,17 kg/m³ (ÖZISIK, 1985) e
convertendo-se o tempo de segundos para horas, chega-se a:



33,8 m³/h



27,7 m³/h

Os resultados obtidos pela aplicação da 1ª lei da Termodinâmica foram próximos aos
dados de fluxo de ar medidos nos ensaios em laboratório, já que os valores medidos foram de
aproximadamente 22 m³/h para a chaminé transparente e de 18 m³/h para a chaminé opaca.
Também houve concordância no que diz respeito aos valores superiores de fluxo de ar
induzido pela chaminé transparente
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5. CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados, foi possível concluir que:

(a) Os resultados dos experimentos foram compatíveis com os obtidos pela literatura, sendo
superiores em alguns casos, principalmente para os experimentos em campo;

(b) a base absorvedora de energia térmica da chaminé transparente atingiu valores de
temperatura superiores àqueles registrados na base da chaminé opaca, fato explicado pela
maior passagem de radiação térmica visível através das paredes transparentes;

(c) devido à propriedade do material adotado, a parede da chaminé opaca absorveu maior
quantidade de radiação térmica visível e, assim, a temperatura da sua parede “Oeste” atingiu
valores superiores àqueles atingidos pela mesma parede da chaminé transparente;

(d) mesmo que sua superfície externa tenha atingido temperaturas mais elevadas, a chaminé
opaca não induziu fluxos de ar maiores que aqueles verificados na chaminé transparente, pois
apenas uma parcela da energia incidente foi transferida (na forma de radiação infravermelha)
ao interior da chaminé opaca, sendo o restante perdido para o meio por convecção na face
externa;

(e) a temperatura do ar na saída da chaminé opaca foi maior que na transparente,
conseqüência do fluxo de ar mais intenso induzido na chaminé transparente, que promoveu
maior renovação de ar;

(f) na comparação entre os resultados experimentais e aqueles obtidos por meio das equações
semi-empíricas, a relação de Bansal (1993) não se adequou ao problema considerado,
resultado atribuído à diferença de geometrias;

65

(g) a relação de Toledo (1999) proporcionou resultados próximos àqueles obtidos nos
experimentos, apesar de apontar fluxos maiores para chaminé opaca em relação à
transparente;

(h) em relação à inversão de resultados (i.e., maior fluxo na chaminé opaca), observado
quando da aplicação da relação de Toledo (1999), em comparação aos resultados obtidos
experimentalmente (onde o maior fluxo foi obtido na chaminé transparente), acredita-se que
essa situação pode ser explicada em função da recirculação de ar, maior no caso da chaminé
opaca do experimento (conforme resultado da simulação);

(i) a diferença entre as geometrias consideradas (Toledo = chaminé de seção reta;
experimento = chaminé tronco-piramidal) também pode ter contribuído para a inversão de
resultados observados quando da aplicação da relação de Toledo (1999).

(j) Os resultados obtidos nos experimentos em campo confirmaram o melhor desempenho das
chaminés sob influência dos ventos, bem como os maiores valores de fluxo e velocidade do
escoamento induzidos pela chaminé transparente em relação à opaca.

(k) Os valores obtidos nas análises utilizando-se a 1ª lei da Termodinâmica ficaram próximos
dos valores medidos experimentalmente, onde também concordaram no valor maior do fluxo
de ar induzido pela chaminé transparente. As diferenças entre os resultados teóricos e
experimentais podem ser atribuídas às perdas de calor através das paredes e bases das
chaminés, às recirculações verificadas nos fluxos de ar, além de um possível estrangulamento
do escoamento nas áreas de entrada e saída das chaminés.
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6. PRÓXIMAS ETAPAS

Como próxima etapa, está previsto a realização de novos testes com as chaminés em
campo, onde serão analisados os efeitos da variação da área de entrada de ar na velocidade de
escoamento e no fluxo de ar induzidos no interior das chaminés.
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