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Resumo. Desde os anos 1980, a produção, processamento, transporte e utilização de energia 

têm recebido grande atenção, uma vez que estão diretamente associados aos impactos 

ambientais. Simultaneamente foram expressas preocupações sobre a natureza não sustentável 

das atividades humanas, e grandes esforços passaram a ser dedicados à produção de energia 

a partir de fontes renováveis. Dentre as fontes renováveis de energia destaca-se a energia 

solar. Um dispositivo relativamente novo que utiliza energia solar é a chaminé solar. Este 

trabalho apresenta uma análise numérica do escoamento turbulento no interior de uma 

chaminé solar, utilizando-se as técnicas de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), 

considerando-se as hipóteses de regime permanente e temperaturas prescritas. A análise do 

escoamento de ar no interior da chaminé foi realizada através de um modelo matemático 

envolvendo as equações de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, 

além das equações de transporte das grandezas turbulentas. Foram avaliados dois modelos 

de advecção diferentes, Upwind e High Resolution. Os resultados foram comparados com 

dados experimentais. Observou-se que a utilização do modelo Upwind não permitiu a 

caracterização adequada dos perfis de velocidade e temperatura do escoamento. 

Palavras-chave: Simulação numérica, Chaminé solar, Modelos de advecção. 
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1  INTRODUÇÃO 

As últimas décadas têm sido marcadas pelo aumento da demanda energética, sendo este 

crescimento associado ao crescimento populacional e ao crescente consumo energético. 

Juntamente a isso, as preocupações ambientais vieram à tona e as fontes de energia renováveis 

têm recebido grande atenção. Simultaneamente foram expressas preocupações sobre a 

natureza não sustentável das atividades humanas e grandes esforços passaram a ser dedicados 

à produção de energia a partir de fontes renováveis. 

Dentre as fontes de energia renováveis destaca-se a energia solar, por ser uma fonte 

economicamente barata, abundante e não prejudicial ao ambiente. Neste contexto, surge a 

chaminé solar, um dispositivo novo que utiliza a energia proveniente do Sol e combina as 

tecnologias de coletores solares, chaminés e em alguns casos turbinas. Parte da radiação solar 

que atinge o dispositivo atravessa a cobertura e promove o aquecimento do solo. O solo 

aquecido transfere calor por convecção natural para a massa de ar sob o coletor que por sua 

vez, escoa ascendentemente em direção à chaminé, devido a forças de empuxo causadas por 

gradientes de temperatura. Este escoamento pode ser utilizado para acionar turbinas e 

conseqüente produzir energia elétrica ou para secar produtos agrícolas através de pequenas 

adaptações. As principais características da chaminé estão apresentadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Esquema do protótipo de chaminé solar 

Fonte: Ferreira (2004) 

 

Segundo Koonsrisuk e Chitsomboon (2013), em 1981, um protótipo de chaminé solar foi 

construído em Manzanares (Espanha) para produzir 50 kW. A instalação operou entre 1982 e 

1989, sendo conectada à rede local nos três últimos anos. O resultado do projeto foi 

satisfatório, demonstrando a viabilidade e confiabilidade do projeto. 

A partir disso, vários estudos foram voltados para as chaminés solares, envolvendo 

análises experimentais, globais e numéricas. O estudo experimental mais relevante sobre o 
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assunto foi à instalação piloto em Manzanares (Espanha), citada e tomada como referência em 

diversos trabalhos. Outros trabalhos experimentais são encontrados, como Zhou e outros 

(2007), Ketlogetswe e outros (2008), Maia e outros (2009) e Kasaeian e outros (2011). Nas 

análises globais, que se concentram na determinação de parâmetros como potência, vazão e 

temperatura de saída, destacam-se Larbi e outros (2010), Zhou e outros (2010) e Nizetic e 

Klarin (2010). Pesquisas envolvendo a simulação numérica do escoamento, objetivando a 

descrição dos campos de velocidade e temperatura também foram desenvolvidas. Maia e 

outros (2009) apresentaram uma análise numérica do escoamento turbulento transiente dentro 

de uma chaminé solar utilizando-se a técnica de volumes finitos e o modelo padrão k-ε. Um 

protótipo de pequenas dimensões foi construído para a validação do modelo matemático e 

metodologia numérica usada e ainda avaliar os parâmetros geométricos. A análise mostrou 

que os parâmetros mais importantes são o diâmetro e a altura da torre. 

Sangi e outros (2011) utilizaram o software comercial Fluent para simular o escoamento 

bidimensional axi-simétrico em uma chaminé solar, com o modelo de turbulência k-ε. Dados 

experimentais da instalação de Manzanares foram usados para validação do modelo. Xu e 

outros (2011) avaliaram a influência da radiação solar, da queda de pressão da turbina e da 

perda de energia do sistema na eficiência do dispositivo. Um modelo bidimensional para a 

chaminé solar foi usado juntamente com um modelo para a camada de armazenamento de 

energia sob o dispositivo. Os autores também validaram o modelo matemático com os 

resultados experimentais de Manzanares. 

Guo e outros (2014) investigaram os efeitos da radiação solar, da queda de pressão na 

turbina e da temperatura ambiente sobre o desempenho de chaminés solares. Para isto, foi 

implementado um modelo tridimensional que incorpora a radiação, a carga solar e o modelo 

de turbina foram analisados, comparando com os dados experimentais de Manzanares. Os 

autores concluíram que a taxa de transferência de calor por radiação é um fator importante 

que deve ser considerado na análise, assim como a radiação solar e a queda de pressão na 

turbina. No entanto, a variação de temperatura ambiente parece ter um efeito insignificante 

sobre o aumento da temperatura do ar, mas afeta significativamente a velocidade do ar. 

Patel e outros (2014) investigaram a influência de parâmetros geométricos, considerando-

se uma chaminé solar com altura da torre e diâmetro do coletor fixos, no desempenho da 

chaminé utilizando-se o software ANSYS-CFX. A altura da base do coletor, o diâmetro de 

saída do coletor e o diâmetro da garganta da chaminé foram variados para diferentes alturas 

da entrada do coletor e ângulos de divergência. O estudo conclui que uma chaminé com 

divergência é melhor que uma reta ou convergente em termos de vazão mássica e taxa de 

transferência de calor. 

Este trabalho apresenta uma análise numérica através das técnicas de volumes finitos do 

escoamento de ar em uma chaminé solar. A turbulência foi avaliada com o modelo k-ε, sendo 

consideradas as hipóteses de regime permanente e condições de contorno prescritas. Foram 

comparados dois modelos de advecção, Upwind e High Resolution, já que apesar dos dois 

métodos solucionarem o problema de maneira fisicamente consistente, os altos gradientes são 

visualizados de maneiras distintas. Uma vez que o escoamento no interior de uma chaminé 
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solar é gerado por gradientes torna-se fundamental a escolha de modelo de advecção que 

represente com fidelidade o escoamento no interior do dispositivo. Os resultados foram 

comparados com dados experimentais da literatura de um protótipo instalado na cidade de 

Belo Horizonte. 

2  MODELAGEM MATEMÁTICA 

As equações governantes do problema são as equações de conservação da massa, da 

quantidade de movimento linear e da energia, como descrito a seguir (VERSTEEG E 

MALALASEKERA, 2007): 
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Nas equações anteriores, ρ e  representam a massa específica e a viscosidade absoluta 

do ar, t o tempo, v


 o vetor velocidade, p a pressão, E a energia, k  a condutividade efetiva, T 

a temperatura. Os termos S representam os termos fontes da equação, sendo o índice M para 

denotar a equação de momentum e o índice E a equação da energia. O termo   representa a 

função de dissipação da energia. 

O escoamento no interior da chaminé solar é turbulento. Sabe-se que os movimentos 

turbulentos são caracterizados por flutuações tridimensionais, transientes e instantâneas das 

propriedades. Para os valores instantâneos das propriedades, as equações anteriores poderiam 

ser usadas tanto para escoamentos em regime laminar como em regime turbulento. No 

entanto, a aplicação das equações para escoamentos turbulentos implicaria em se trabalhar 

com as equações sempre na forma tridimensional e para regime transiente. Para a maior parte 

dos problemas de interesse em engenharia, é suficiente a descrição do escoamento médio. 

Para tal, um procedimento comumente utilizado é a aplicação da média de Reynolds nas 

equações, ou seja, trabalha-se com as médias de Reynolds das equações de Navier-Stokes, 

RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) (WARSI, 2006). Neste procedimento, as 

propriedades instantâneas são substituídas pela soma de seu valor médio com a flutuação da 

propriedade e é tirada uma média temporal das equações resultantes. As equações resultantes 

após o processo de média temporal são bastante semelhantes às equações já apresentadas, 

exceto pela presença de alguns termos adicionais que podem ser interpretados como tensões 
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adicionais causadas pela turbulência, no caso das equações do movimento, ou taxas adicionais 

de transferência de calor, no caso da equação da energia. É necessário, portanto, modelar as 

tensões turbulentas. No presente trabalho, foi utilizado o modelo de turbulência k-ε. Este 

modelo utiliza o conceito de viscosidade turbulenta    que é calculado por (VERSTEEG E 

MALALASEKERA, 2007): 
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Onde os termos   ,k, 𝜀, representam uma constante empírica, a energia cinética 

turbulenta e dissipação da energia cinética turbulenta, respectivamente. 

Segundo Versteeg e Malalasekera (2007), o modelo k-ε permite que os efeitos de 

transporte das propriedades turbulentas sejam avaliados através da solução de equações de 

transporte para a energia cinética turbulenta, k, e para a dissipação da energia cinética 

turbulenta, ε. As equações de transporte que permitem a caracterização de k e ε são, 

respectivamente: 
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Onde kG  representa a geração de energia cinética turbulenta devido aos gradientes de 

velocidade média, bG  a geração de energia cinética turbulenta devido às flutuações, MY a 

contribuição da dilatação flutuante na turbulência compressível. 1C , 2C  e 3C  são 

constantes. kS e S  são termos definidos pelo usuário. 

De acordo com ANSYS (2012), as constantes assumem os seguintes valores: 

 

          
                 

                 
                 

                  
                  

 

 

Percebe-se que as equações anteriormente apresentadas possuem termos convectivos e 

difusivos. Na análise numérica do problema, as equações devem ser discretizadas. Assim, é 

necessário utilizar funções de interpolação para expressar os valores das incógnitas do 

problema e de suas derivadas nas faces dos volumes de controle. Nos cálculos, utiliza-se um 
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número finito de células ou volumes de controle e os resultados só são confiáveis quando o 

esquema de discretização possuir certas propriedades fundamentais (Versteeg; Malalasekera, 

2007). De acordo com Maliska (2004), a aproximação numérica dos termos difusivos não traz 

grandes problemas de estabilidade para o método numérico, e em geral pode-se usar o 

esquema de diferenças centrais. No entanto, os termos convectivos devem receber maior 

atenção.  

Segundo Verardi (2008), para a discretização do termo advectivo é necessário que 

correlacione o valor da variável contida no nó situado no lado oposto ao sentido do 

escoamento com o valor da variável contida no ponto de integração através de uma função de 

aproximação. Dependendo do valor desta função têm-se os diferentes esquemas de 

interpolação. No presente trabalho foram avaliados os esquemas Upwind e High Resolution. 

O esquema de primeira ordem - UDS (Upwind Difference Scheme) ocorre quando a 

função de aproximação é nula. Este método leva em conta a direção do escoamento e é uma 

metodologia robusta, ou seja, numericamente estável. Porém, traz uma alta dissipação 

embutida nos altos gradientes, sendo caracterizado, portanto, como um esquema que possui 

difusão numérica e uma menor precisão (VERARDI, 2008; MALISKA, 2004). A Figura 2 

ilustra este esquema, onde ψ representa uma variável genérica do escoamento. 

 

 

Figura 2: Esquema Upwind 

Fonte: Maliska (2004) 

 

O esquema High Resolution apresenta alta precisão, pois próximo da descontinuidade ele 

se reduz à primeira ordem. Oscilações numéricas não são introduzidas (Verardi, 2008). 

Segundo ANSYS (2012), o valor nodal da função de aproximação é tomado como sendo o 

valor mínimo de todos os valores dos pontos de integração em torno do nó e este valor não 

pode exceder uma unidade (VERARDI, 2008; MALISKA, 2004). 

De acordo com Marques (2005) o emprego do esquema Upwind para aproximação dos 

termos convectivos elimina o problema do aparecimento de coeficientes negativos na equação 

discretizada, o que pode implicar na divergência da solução, e reduz as oscilações numéricas 

em problemas convectivos dominantes garantindo que a solução seja estável. Entretanto o uso 
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desse esquema conduz à difusão numérica e apesar da solução do problema ser fisicamente 

consistente, os altos gradientes são visualizados. O esquema High Resolution consegue 

reduzir a incidência de erros de discretização, como os “fenômenos de falsa difusão” e 

oscilações não-físicas apresentadas em regiões de gradientes elevados (PFLUCK, 2010). 

3  METODOLOGIA 

O presente trabalho baseou-se nos estudos publicados por Ferreira (2004) e Maia (2005), 

considerando-se uma chaminé solar com uma torre de 12,3 m de altura e 1 m de diâmetro e 

um coletor com diâmetro de 25 m e altura em relação ao solo variando de 0,05 m na entrada 

até 0,5 m de altura no restante da cobertura (Fig. 3). 

Foi definida uma condição de contorno de temperatura prescrita para o solo, uma vez que 

não se efetuou um tratamento solarimétrico para se conhecer as condições reais de insolação 

na chaminé solar. As condições de regime permanente e temperaturas prescritas são as 

principais hipóteses simplificadoras adotadas neste trabalho que o afastam das condições 

reais. Partindo de dados experimentais, foram determinadas as temperaturas de entrada, da 

cobertura e do solo. A vazão mássica foi determinada através de resultados experimentais da 

velocidade. De acordo com Maia (2005) o escoamento no interior da chaminé pode ser 

considerado adiabático, por isto, foi utilizada a condição de chaminé isolada. A figura 3 

apresenta um desenho esquemático definindo as condições adotadas. 

 

 

Figura 3 – Condições de contorno adotadas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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O domínio de solução envolveu uma fatia de 30° de revolução da chaminé solar em torno 

de seu eixo de simetria (Fig. 4), sendo então resolvido o escoamento tridimensional no 

dispositivo.  

 

Figura 4 – Geometria utilizada para simulação no software ANSYS 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O software ANSYS-CFX 14.5 foi utilizado para a análise do escoamento. O computador 

utilizado para as simulações foi um Intel Xeon de 32 GB de memória. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste trabalho foi realizado um teste de malha com três malhas distintas, sendo essas 

cada vez mais refinadas, para avaliar o erro de discretização de domínio. Além disto, avaliou-

se o erro de discretização das equações de transporte e conservação através do teste de três 

resíduos, 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

. A convergência do problema foi avaliada para três variáveis, a 

temperatura na cobertura Tcob, a temperatura na junção Tjun e a temperatura na chaminé Tcha.
 

O tempo de simulação para a malha mais refinada foi de aproximadamente 6,2h, devido à 

complexidade do escoamento no interior da chaminé. 

Na Tabela 1 são apresentados os números de nós e de elementos presentes em cada 

malha, bem como os indicadores que definem a qualidade da malha. De acordo com ANSYS 

(2012) a qualidade dos elementos é uma variável métrica que varia entre 0 e 1, sendo que o 

valor 1 indica um cubo perfeito ou quadrado enquanto o valor 0 indica que o elemento tem 

um volume de zero ou negativo. De acordo com ANSYS (2012) é recomendado que a 

qualidade dos elementos da malha para malhas simples deve estar acima de 0,3 e para malhas 

complexas acima de 0,15. O Y
+
 é um parâmetro adimensional utilizado para determinar uma 

distância específica a partir de uma parede através da camada limite para o centro de um 

elemento situado na parede, para o modelo de turbulência k-ε deve ser menor que 30. 
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Observando a Tabela 1, é possível perceber que em todas as malhas estes critérios foram 

atingidos.  

 

Tabela 1. Malhas e fatores de qualidade da malha 

 Malha 1 Malha 2 Malha 3 

Número de nós 413.066 707.427 1.444.692 

Número de elementos 1.421.194 2.585.584 5.703.131 

Qualidade dos elementos 0,6612 0,7036 0,7511 

Y
+
 médio Upwind 7,1682 7,0260 6,8791 

Y
+
 médio High resolution 6,3134 6,4610 6,6677 

 

Nas Tabelas 2, 3 e 4 são apresentados os resultados para os testes de resíduos das 

variáveis através do monitoramento dos pontos Tcob, Tjun e Tcha quando a convergência foi 

atingida, para cada uma das malhas. 

 

Tabela 2. Teste de resíduos das variáveis para malha 1 

Resíduo 
Tcob [K] Tjun [K] Tcha [K] 

UPWIND HR UPWIND HR UPWIND HR 

10-4 302,78 302,43 303,64 304,88 303,13 303,96 

10-5 302,67 302,39 303,64 305,32 303,05 304,3 

10-6 302,67 302,38 303,64 305,35 303,05 304,31 

 

Tabela 3. Teste de resíduos das variáveis para malha 2 

Resíduo 
Tcob [K] Tjun [K] Tcha [K] 

UPWIND HR UPWIND HR UPWIND HR 

10
-4

 302,82 302,47 303,85 304,69 303,27 304,01 

10
-5

 302,82 302,42 303,79 305,18 303,15 304,40 

10
-6

 302,82 302,42 303,79 305,22 303,14 304,42 

 

Tabela 4. Teste de resíduos das variáveis para malha 3 

Resíduo 
Tcob [K] Tjun [K] Tcha [K] 

UPWIND HR UPWIND HR UPWIND HR 

10
-4

 302,82 302,49 304,14 304,73 303,48 303,97 

10
-5

 302,83 302,41 304,03 305,29 303,28 304,12 

10
-6

 302,83 302,41 304,03 305,3 303,26 304,14 

 

Percebe-se, dos resultados anteriores, que para todas as malhas, o resíduo de 10
-6

 já se 

apresentou convergido. Além disso, as diferenças observadas entre os resultados das malhas 2 

e 3 são muito pequenas, podendo-se considerar, desta maneira, que os resultados para a malha 

3 com resíduo de 10
-6

 representam os resultados do problema, sendo estes resultados 

apresentados nas figuras seguintes. 

A Figura 5 apresenta a distribuição das linhas de corrente ao longo do escoamento. Na 

cobertura é possível observar a formação de recirculações devida à geometria na entrada da 
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cobertura. O modelo High Resolution permite uma melhor visualização das linhas de corrente. 

Utilizando-se o modelo Upwind, embora as recirculações possam ser visualizadas o fenômeno 

não é visualizado em sua integralidade. 

 

 
Figura 5. Distribuição das linhas de corrente. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A massa de ar admitida no dispositivo é gradualmente aquecida conforme escoa em 

direção ao centro do coletor, como é possível observar na Figura 6, atingindo valores de 

305,60 K no centro do coletor para o modelo Upwind. Já para o modelo High Resolution a 

temperatura no centro do coletor atingiu valores de 310,00 K.  

 

 
Figura 6. Distribuição da temperatura na cobertura. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 7. Distribuição de temperatura na junção. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Após deixar o coletor, o ar se dirige à junção, elo entre o coletor e a chaminé. Na junção, 

devido à redução da área da seção, ocorre um aumento da velocidade e da temperatura do 

escoamento, atingindo no centro da junção temperaturas de até 305,10 K para o modelo 

Upwind e 309,40 K para o modelo High Resolution (Fig. 7). 

Na torre, mantém-se o mesmo comportamento geral do perfil de temperaturas observado 

para a junção, com maiores valores no centro e menores na periferia, como mostrado na 

Figura 8. O escoamento de ar ao entrar na chaminé é acelerado, devido à redução da área. A 

partir de então os valores de velocidades no eixo de simetria não sofrem grandes variações, 

como ilustrado na Figura 9. Observa-se que o modelo High Resolution conseguiu prever 

melhor os gradientes de velocidade na parede, o que não foi observado para o modelo 

Upwind. A temperatura máxima para o escoamento no interior da chaminé pelo modelo 

Upwind foi de 303,30 K, já para o modelo High Resolution a temperatura máxima foi de 

308,10 K.  

 

 
Figura 8. Distribuição da temperatura na chaminé. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 9. Variação da velocidade ao longo da chaminé. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 10 apresenta a distribuição de temperatura ao longo do dispositivo em uma 

seção longitudinal. Uma vez que a temperatura do solo é imposta constante, o ar se aquece em 

direção ao eixo de simetria, atingindo valores máximos. Além disto, como foi utilizada a 

condição de chaminé isolada termicamente (Brasil, 2000), o perfil de velocidades na torre 

permaneceu constante. O modelo High Resolution prevê uma maior parte da massa de ar 

dentro do coletor que permanece próxima a temperatura ambiente. 
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A Figura 11 apresenta a distribuição de temperatura na lateral da chaminé com detalhe 

para a junção, onde se observa novamente o aumento da temperatura do escoamento na 

direção do centro da chaminé. O modelo High Resolution apresentou valores de temperatura 

maiores no centro da junção, percebendo melhor os gradientes de temperatura nesta região. 

 

 
Figura 10. Distribuição da temperatura ao longo da chaminé em um corte lateral. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 11. Distribuição da temperatura ao longo da chaminé em um corte lateral com 

detalhe para a junção. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Tabela 6 é apresentada a comparação entre os resultados numéricos para cada modelo 

de advecção e os resultados experimentais, obtidos por Ferreira (2004) e Maia (2005), do 

escoamento de ar no interior de uma chaminé solar no dia 23 de Outubro de 2003 na cidade 

de Belo Horizonte. 

 

Tabela 6. Comparação entre os resultados numéricos e experimentais 

 Tcob [K] Tcha [K] 

Experimental 308,5 307,5 

Upwind 302,83 303,26 

High resolution 302,41 304,14 

 

Quando comparados os resultados numéricos com os dados experimentais, percebem-se 

grandes diferenças. Em termos percentuais, para a temperatura do escoamento no interior da 

cobertura o modelo Upwind apresentou erro relativo à malha 1 de 1,84%, já o modelo High 
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Resolution apresentou 1,97% de erro relativo. Para a temperatura do escoamento do ar no 

interior da chaminé foi observado um erro relativo à malha 1 de 1,38% para modelo Upwind e 

de 1,09% para o modelo High Resolution. 

5   CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma análise numérica do escoamento permanente de ar no 

interior de uma chaminé solar, para condições de contorno de temperatura prescrita para as 

paredes do solo e da cobertura e de isolamento térmico para a chaminé. Foi utilizado o 

software comercial Ansys/CFX, com o modelo de turbulência k-ε. Foram avaliados dois 

modelos de advecção: Upwind e High Resolution. 

Foi feito um teste de malhas no qual se considerou que os resultados convergiram, sendo 

capazes de representar os fenômenos do escoamento para a malha mais refinada. Para ambos 

os modelos de advecção estudados, observou-se que o escoamento apresentou pequenas 

velocidades sob a cobertura, aumentando em direção ao centro da chaminé. Este 

comportamento é explicado pela redução da área de escoamento. Na chaminé, o perfil de 

velocidades quase não se altera. Uma vez que é adotada uma condição de temperatura fixa no 

solo, o ar que entra à temperatura ambiente recebe calor do solo à medida que se desloca em 

relação ao eixo de simetria, tendo a sua temperatura aumentada neste sentido. O perfil de 

temperaturas na chaminé não sofre grandes alterações, devido à imposição de paredes isoladas 

termicamente nesta região. 

Quando se comparam os modelos de advecção estudados, percebe-se que, embora o 

comportamento descrito em ambos seja compatível fisicamente com o comportamento 

esperado, o modelo Upwind apresentou uma maior dificuldade para prever os gradientes de 

velocidade e temperatura. Pode-se concluir, portanto, que a utilização do modelo High 

Resolution é mais indicado para a solução de problemas com altos gradientes. 

Em relação aos dados experimentais disponíveis para validação do modelo, foram 

observadas diferenças significativas entre as temperaturas avaliadas. Este comportamento 

pode ser atribuído às condições de contorno adotadas e ao modelo de turbulência utilizado. 

Foi adotada uma temperatura fixa para o solo, quando se sabe que a temperatura do solo varia 

ao longo da cobertura. As diferenças observadas poderiam ser minimizadas se fosse utilizada 

uma expressão para a variação desta temperatura. No entanto, dispunha-se de apenas um valor 

médio para a temperatura do solo, igual ao valor adotado. O modelo de turbulência utilizado é 

o modelo mais comumente utilizado para simulação do escoamento em chaminés solares. 

Entretanto, este modelo apresenta algumas deficiências, especialmente em problemas com 

variações de direção do escoamento. Pretende-se, em estudos posteriores, avaliar a influência 

do modelo de turbulência utilizado na solução do problema. 
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