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Simulação Numérica da Dispersão de CO2 na atmosfera a partir
de uma Chaminé Industrial

Regiani Ap. de Almeida (DEQ–UEM)& Ricardo V. P. Rezende (DEC–UEM)

Resumo: O emprego de modelos matemáticos têm auxiliado como
ferramenta complementar às técnicas observacionais nas medições
da dispersão de poluentes emitidos por chaminés ou dutos de pro-
cessos industriais como usinas termelétricas e incineradores de re-
síduos. Neste trabalho é apresentado um modelo matemático, bem
como sua solução pelo método dos volumes finitos, para a medição
da concentração de CO2 e da variação de temperatura nas proxi-
midades de uma chaminé industrial. Foram empregadas as equa-
ções de Navier-Stokes juntamente com a equação de concentração
de espécies e da energia para verificar a influência da velocidade do
vento, a concentração de CO2 e a temperatura no domínio computa-
cional contendo a chaminé. Para as condições estudadas, obteve-se
que há aquecimento e dispersão de CO2 em uma maior área do do-
mínio computacional quando a velocidade de entrada do vento é
menor.

Palavras Chave: Equação Diferencial Parcial, Dispersão de Poluen-
tes, Fluidodinâmica Computacional.
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1. Introdução

A poluição do ar é um grande problema com forte impacto
no meio ambiente e na saúde humana principalmente em áreas ur-
banas onde a emissão de poluentes é maior. O dióxido de carbono
é encontrado naturalmente na atmosfera, vários organismos o libe-
ram a partir do processo de respiração. Porém, a alta concentração
em que se encontra ajuda a causar o aquecimento do planeta, pois
o CO2 faz parte do grupo dos gases de efeito estufa, os quais ab-
sorvem uma parte dos raios do sol e os redistribuem em forma de
radiação na atmosfera. Este efeito tem se intensificado bastante de-
vido a ações humanas tais como a queima de florestas e a queima de
combustíveis fósseis por automóveis e indústrias (Toja-Silva et al.,
2018).

Os resultados do quarto relatório de avaliação das mudan-
ças climáticas do planeta (IPCC-AR4) (IPCC/ONU, 2007) apontam
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para um aumento médio global das temperaturas em até 4C até
2100 e que grande parte do aumento de temperatura nos últimos
50 anos foi provocada por atividades humanas. Ainda segundo o
IPCC-AR4, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou nos úl-
timos 650.000 anos, de 180 ppm para 300 ppm e foi estipulado um
limite máximo simbólico de 400 ppm para tal concentração.

Assim, é importante a avaliação e a previsão do comporta-
mento das liberações de poluentes na atmosfera. Para tanto, os mé-
todos experimentais de medições locais e instantâneas das emissões
de poluentes e seus efeitos na saúde humana tem sido utilizados
juntamente com modelos matemáticos. A fluido dinâmica compu-
tacional (Computational Fluid Dynamics - CFD) vem sendo empre-
gada para simular emissões de gases tanto em túneis de vento como
em áreas urbanas reais, com o aumento do poder computacional, o
CFD tornou-se uma ferramenta comum e versátil para o estudo da
poluição do ar (Vervecken et al., 2015; Takano and Moonen, 2013)
As simulações são usadas para analisar a qualidade do ar em tempo
real, administrar liberações acidentais e avaliar áreas de risco, bem
como avaliar a contribuição de uma única fonte em um conjunto de
focos poluidores.

As equações de Navier-Stokes descrevem o movimento de
um fluido em um conjunto Ω de R3. Porém existem poucas solu-
ções regulares para escoamentos com aplicação prática. Por exem-
plo, não existe uma solução analítica para o escoamento em torno
de um corpo como um carro ou um avião. E, para resolvê-las nume-
ricamente, é necessário transformar essas equações diferenciais em
equações algébricas, através da aplicação de um método numérico.
Assim, torna-se viável a simulação numérica de escoamentos sobre
diversos tipos de geometrias empregando métodos como: diferen-
ças finitas, método dos elementos finitos e dos volumes finitos. Em
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particular, no método dos volumes finitos, a integração da equa-
ção diferencial é feita na sua forma conservativa, ou seja, aquela
em que na equação diferencial as variáveis do fluxo aparecem den-
tro do operador derivada, e é feita sobre cada volume de controle
discreto no espaço e no tempo (Rezende, 2008).

Neste trabalho a emissão de CO2 a partir de uma chaminé
do tipo industrial foi simulada por técnicas de CFD. Foi criado um
domínio retangular contendo a chaminé e uma construção repre-
sentativa de um prédio à uma determinada distância da chaminé,
com o objetivo de analisar, delimitar e quantificar o calor e a con-
centração de gás gerados pela chaminé e que podem atingir a cons-
trução. O modelo foi resolvido pelo Método dos Volumes Finitos
baseado em Elementos (EbFVM) conforme Maliska (2004) e com o
emprego do software ANSYS CFX Release 18.1.

2. Modelagem Matemática

As equações tridimensionais de conservação da massa, quan-
tidade de movimento, energia e concentração de CO2 são dadas
pelas equações (1), (2), (3) e (4):

∂ (ρ)

∂t
+∇ · (ρu) = 0 (1)

∂ (ρu)
∂t

+∇ · (ρu⊗ u) = −∇p +∇ ·
(

µ
(
∇u +∇uT

)
− 2

3
δ∇.u

)
(2)

∂ (ρh)
∂t

+∇ · (ρuh) = ∇ · (λ∇T) + u · ∇p (3)

∂ (ρy1)

∂t
+∇ · (ρuy1) = −∇ · (ρD1∇y1) (4)

onde u ∈ R3 é o vetor velocidade; ρ é a densidade da mistura ar e
CO2; p a pressão; µ é a viscosidade, que é uma medida da resistên-
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cia de um fluido às forças de cisalhamento; δ o delta de Kronecker;
λ a condutividade térmica da mistura, que é a propriedade de um
fluido que caracteriza sua capacidade de transferir calor por con-
dução; D1 = 1.6× 10−5m2s−1 é o coeficiente de difusão molecular
do CO2 no ar; e y1 é a fração mássica de CO2; y2 é a fração más-
sica do ar que obedece à equação algébrica: y2 = 1− y1. Sendo
ainda que a densidade, a viscosidade e a condutividade térmica de
cada componente foram consideradas constantes, e para a mistura
foram calculadas de acordo com a regra de mistura ideal conforme
equações (5), (6) e (7) para a densidade da mistura, viscosidade da
mistura e condutividade térmica da mistura respectivamente:

1
ρ
=

y1

ρ1
+

y2

ρ2
(5)

1
µ
=

y1

µ1
+

y2

µ2
(6)

1
λ
=

y1

λ1
+

y2

λ2
(7)

3. Método dos Volumes Finitos Baseado em Elementos (EbFVM)

No método EbFVM, as equações diferenciais são integradas
em cada volume de controle em uma malha de cálculo criada sobre
o domínio computacional, os pontos de intersecção da malha são
denominados nós e estes definem o centro do volume de controle o
qual é montado entorno do nó. Em seguida procede-se à discreti-
zação das equações, gerando assim, um conjunto de equações algé-
bricas onde as incógnitas são os valores médios das variáveis físicas
de interesse calculados no centro das células. Finalmente a reso-
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lução dos sistemas de equações algébricos por métodos numéricos
resulta na solução sob a forma discreta dos valores das grandezas.

Esta formulação na qual o centro dos volumes de controle
são posicionados sobre os nós da malha é chamada formulação cell-
vertex. E como mostra a Figura 1, o volume de controle é formado
pelo conjunto de sub volumes adjacentes que envolvem um nó. O
fluxo que atravessa as fronteiras de um volume de controle é cal-
culado nos pontos de integração pij (onde i e j são dependentes da
enumeração dos nós na malha) na fronteira entre dois sub volumes
de controle adjacentes dentro de um mesmo elemento.

Figura 1: Montagem de um volume de controle (região interior
ao contorno azul em torno do nó N2) à partir de três elementos
triangulares e um elemento quadrangular.

As equações diferenciais (1) à (4)são integradas sobre cada
volume de controle e o Teorema de Divergência de Gauss é apli-
cado para converter integrais de volume envolvendo operadores de
divergência e gradiente em integrais de superfície, como exemplo,
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a equação (1) fica:

d
dt

∫
V

ρdV +
∫

s
ρujdnj = 0 (8)

onde V e s denotam respectivamente as regiões de integração de
volume e de superfície, e dnj são os componentes cartesianos dife-
renciais do vetor normal à superfície externa. A partir da equação
(8), depois de discretizar a integral de volume e de superfície, tem-
se:

∆V
(

ρ− ρo

4t

)
+ pi∑

(
ρuj4nj

)
pi = 0 (9)

onde agora, ∆V é o volume de controle,4t é o passo de tempo,4nj

é o vetor discreto normal à superfície externa, o subscrito pi denota
avaliação em um ponto de integração. A soma é sobre todos os
pontos de integração do volume de controle e o sobrescrito o refere-
se ao nível de tempo anterior. Assim, após todas as equações serem
discretizadas, são consideradas as condições de contorno e iniciais
e são aplicados esquemas numéricos específicos para a obtenção da
solução discreta.

4. Domínio Computacional e Condições de Contorno

O domínio computacional tem dimensões 500m × 300m ×
100m. Dentro deste domínio foram construídos uma chaminé de
3m de diâmetro com 50m de altura e um prédio de base 25m× 40m
e 40m de altura. Os detalhes da geometria considerada juntamente
com suas dimensões podem ser vistos na Figura 2.
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Figura 2: Geometria do domínio computacional

A partir do software ICEM-CFD, uma malha foi gerada com
aproximadamente 250 mil elementos tetraédricos e 56 mil nós. De-
talhes das superfícies da malha podem ser vistos na Figura (3).

Figura 3: Vistas da malha tetraédrica empregada

As condições de contorno para as equações (1)-(4) na su-
perfície de entrada do domínio, foram de velocidade de entrada do
vento u∞ prescrita e da mistura de gases que saem da chaminé u0,
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a direção da velocidade é perpendicular à entrada do domínio. Fo-
ram analisados três casos, nos quais u∞foi variada em 1 m/s, 2 m/s
e 3 m/s, respectivamente, e nas laterais do domínio foi prescrita a
temperatura de 26,850C (300 K), e fração de 0% de CO2. A veloci-
dade na saída da chaminé, u0 = 2 m/s foi mantida constante em
todas as simulações. Ainda na saída da chaminé foi considerada
uma fração de CO2 de 98% e 2% de ar. A temperatura com a qual o
fluxo sai da chaminé é de 426.850C. As condições de contorno nas
outras paredes laterais do domínio foram de abertura ou opening,
com temperatura 26,850C, fração de 0% de CO, e com pressão está-
tica prescrita nula, esta opção de condição de contorno é usada no
software quando a direção do fluxo em relação à fronteira é desco-
nhecida, e pode ocorrer fluxo reverso, fazendo-a atuar como uma
condição de entrada. A pressão de referência no domínio foi de 1
bar.

Para a inicialização da solução no domínio foi considerada
velocidade e pressão nulas, temperatura de 26,850C e fração de 0%
de CO2.

4.1. Detalhamento Numérico. O Ansys CFX usa uma método
ILU (Incomplete Lower Upper) com AMG (Algebraic Multigrid),
para resolver o sistema discreto de equações que é linearizado. É
um solver iterativo no qual a solução exata das equações é aproxi-
mada durante várias iterações. O método iterativo é preferido, pois
o sistema é em sua natureza não-linear e a cada ciclo iterativo, a ma-
triz de coeficientes é atualizada com os novos campos disponíveis.
Logo, o uso de métodos diretos com solução exata seria ineficaz, e
computacionalmente mais custoso. O sistema linearizado de equa-
ções discretas, pode ser escrito na forma de matricial:
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[A] [ϕ] = [b] (10)

onde [A] é a matriz dos coeficientes, [ϕ] é o vetor solução e [b]
armazena as condições de contorno, iniciais e os valores disponíveis
das iterações anteriores.

Para a solução do sistema linear foi empregado o passo de
tempo 4t = 0.8 s , foi usado esquema de advecção high resolution
e esquema transiente foi um Euler regressivo de segunda ordem.
Para avaliar a convergência, balanços de fluxo são avaliados du-
rante a montagem das equações de conservação e, são baseados na
solução do tempo anterior. O critério de convergência é baseado
nestes balanços de fluxo (ANSYS, 2017). E a convergência reque-
rida depende do propósito da simulação, Para o ANSYS CFX, um
erro abaixo de 10-4é considerado suficiente para muitas aplicações
de engenharia e é o que foi considerado neste trabalho. Para o cál-
culo de todas as simulações foi usado um processador Intel Core
i7-7700HQ CPU 2.80 GHz e memória RAM de 16 GB e sistema ope-
racional de 64 bits. Para um tempo físico de análise de 50 min, o
tempo computacional para cada simulação foi de 3,93 horas. Para
o pós-processamento dos resultados foi usado o software ANSYS
CFD-Post Release 18.1.

5. Resultados e Discussão

5.1. Validação do Modelo. Conforme o trabalho de Mahjoub Said
et al. (2005), que fez um estudo numérico e experimental da magni-
tude da velocidade e da pluma de um poluente em níveis próximos
ao topo de uma chaminé, em condições similares às do presente tra-
balho, porém empregando o modelo de turbulência Reynolds Stress
Model. Foram comparadas as características geométricas da pluma
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Figura 4: Comparativo da magnitude da velocidade na saída da
chaminé; (A) Trabalho de Mahjoub Said et al. (2005); (B) Este traba-
lho.

do poluente a partir das linhas de corrente do escoamento e da
magnitude da velocidade na região da saída da chaminé. A Figura
4 mostra os campos de velocidade para o trabalho experimental da
literatura (A) e do presente trabalho (B) para a condição de con-
torno u∞ = 2 m/s sendo u0 = 4 m/s. Pode-se observar na figura
que há boa concordância, tanto no campo de velocidade quanto nos
padrões das linhas de corrente do escoamento. A magnitude da ve-
locidade máxima do presente trabalho foi de 0.37 m/s (ou 9, 1%)
maior que a do trabalho da literatura, isto pode ser devido à reso-
lução da malha e tamanho do domínio, visto que o domínio usado
no presente trabalho é maior, porém mantêm a proporcionalidade
retendo a similaridade hidrodinâmica. Ainda assim, sem conside-
rar um modelo de turbulência, o resultado deste estudo mostrou-se
viável.

5.2. Distribuição de Temperatura. Como dito acima, foi consi-
derada uma temperatura na saída do gás da chaminé de 426,85C.
Para a condição u∞ = 1 m/s e u0 = 2 m/s Na Figura 5 aparece
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um volume rendering da pluma térmica. Espacialmente, as tempera-
turas da pluma térmica caem rapidamente na região em torno da
saída da chaminé de 426,850C para 500C em cerca de 10 m, porém
o CO2 chega até o prédio ainda com uma temperatura de aproxi-
madamente 27,20C em todas as condições. A partir da altura de 60
m há um maior aumento da temperatura vindo da chaminé. Para
delimitar melhor a pluma de gás foi criada uma iso-superfície, que
é o contorno da pluma térmica e representa a região do domínio
na qual a temperatura é constante e igual à 28C. Ainda na Figura 5
foi criada uma linha de amostragem de 100 m de altura (com esfe-
ras amarelas) à frente do prédio para calcular como a temperatura
varia com a altura naquela posição.

Figura 5: Distribuição de temperatura para u∞ = 1 m/s em t =50
min.

Para as três condições de velocidades do vento u∞ estuda-
das, esta variação se encontra na Figura 6, na qual pode-se ver que
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quando a velocidade do vento é menor, a temperatura na frente do
prédio localizado à 270 m da chaminé é maior. A 40 m de altura,
que é a altura do prédio considerado praticamente não há variação
de temperatura quando é aumentada a velocidade do vento, ∼0,40C
de aumento para os três casos estudados. Mas se houver um outro
prédio naquele mesmo local com 70 m de altura por exemplo, ha-
verá aumento na temperatura de 3,050C para u∞ = 3 m/s, 1,550C
para u∞ = 2 m/s e apenas 1,050C u∞ = 3 m/s . Então, as áreas
residenciais naquela área com prédios mais altos experimentariam
um maior aumento da temperatura.

Figura 6: Variação da temperatura com a altura à frente da constru-
ção para u∞ = 1, 2 e 3m/s, em t =50 min.

5.3. Distribuição da Concentração de CO2 Quanto à dispersão
de CO2, para o tempo de simulação considerado, que foi de 50 mi-
nutos,há um comportamento similar ao da temperatura, ou seja,
com o aumento da velocidade do vento, há menor concentração do
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poluente no local da construção considerada. Isto pode ser visto no
gráfico da Figura 8 que mostra a concentração mássica em um perfil
vertical de CO2 (sobre a mesma linha indicada na Figura 5), para os
três casos da velocidade do vento, sendo este comportamento é ob-
servado somente para alturas maiores que 40m. Valores relevantes
de concentração do gás são observados apenas para alturas maiores
que 30m, próximo ao chão os valores são muito próximos de zero
como se pode ver também na Figura 8que mostra a nuvem de CO2

formada à frente da chaminé para u∞ = 1 m/s .

Figura 7: Fração Mássica de CO2 em t = 50min.

Segundo recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA, 2003) , a concentração de CO2 em ambientes
interiores não deve ultrapassar 1000 ppm (equivalente à 1 kg/m).
Visto que podem haver impactos diretos e mensuráveis na saúde
humana, como por exemplo, de que a baixa renovação de ar pode
resultar em sonolência e perda de produtividade até mesmo em
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Figura 8: Concentração de CO2 em relação a altura à frente da
construção para u∞ = 1, 2 e 3m/s.

indivíduos saudáveis. No presente estudo, a concentração máxima
de CO2 observada foi de 1,92 kg/m3 o que equivale à 1920ppm na
saída da chaminé (conforme Figura 9) ficando em torno de 12ppm
à uma distância de 270m da chaminé e à 70m de altura para a
condição u∞ = 1m/s. Apesar de serem baixos os níveis do gás
observados, caso haja um grande número de pontos de emissão
similares ao considerado, os níveis de CO2 em ambientes próximos
aos focos emissores podem vir a ser preocupantes.

A Figura 9 mostra a influência local do vento na pluma de
CO2 lançada pela chaminé, a partir de mapas de contorno centrais
coloridos pela concentração mássica e mostra ainda os campos ve-
toriais de velocidade para as três condições estudadas. Quando
a velocidade do vento aumenta, a pluma se curva até se tornar
quase horizontal em relação ao solo. Com o aumento da veloci-
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dade do vento a pluma se espalha diminuindo sua extensão, sendo
assim, maior sua dispersão no ambiente circundante. Observando
os vetores velocidade, percebe-se bem a maior curvatura da pluma
quando a velocidade do vento u∞ aumenta, ainda a magnitude
da velocidade nas proximidades da chaminé ficaram em torno de
1,6m/s para a primeira condição; 2,1m/s para a segunda condição;
e 3,14m/s para a terceira condição.

Figura 9: Influência da velocidade do vento na pluma em t = 50 min:
Fração mássica de CO2 e campo de vetores velocidade; (A)u∞ =

1 m/s ; (B)u∞ = 2 m/s e (C)u∞ = 3 m/s.

Finalmente a Figura 10 mostra como evolui com o tempo a
porcentagem de CO2, amostrada em um ponto localizado no topo
do prédio à frente da chaminé (ponto em amarelo da Figura 8). Há
variação crescente de fração mássica após t = 10 min de simulação,
pode-se dizer que este é o tempo que o gás leva para atingir o
ponto no topo do prédio. A fração aumenta de 0% em t = 10 min
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para 0,25% em t = 17 min. Depois há oscilações com pequenos
decréscimos de CO2 até 0,22% em t = 50 min.

Figura 10: Evolução da fração mássica de CO2 no tempo em um
ponto do domínio em t = 50 min.

6. Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo estudar a disper-
são de CO2 em um domínio computacional fictício contendo uma
chaminé industrial. Um modelo matemático foi apresentado e sua
solução foi obtida a partir da fluidodinâmica computacional. O mo-
delo foi validado a partir de um trabalho da literatura. Na sequên-
cia foram escolhidas três condições de velocidade de entrada do
vento no domínio mantendo fixa a velocidade de saída do gás da
chaminé.

Observou-se que com o aumento da velocidade do vento,
há menor propagação de CO2, bem como são observadas menores
valores de temperatura pelo domínio. Observou-se uma velocidade
máxima de 3,14m/s dentro do domínio computacional quando foi
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considerada a maior velocidade de entrada do vento, neste caso
também houve maior dispersão de poluente para fora do domínio.

Apesar de serem obtidas baixas concentrações de CO2 pró-
ximo ao prédio considerado, em grandes centros industriais nos
quais há grande número de emissores de CO2 e grande concentra-
ção de prédios ao redor, há necessidade de buscar meios para a
diminuição destas emissões.

Considerou-se o vento entrando no domínio em apenas
uma direção e perpendicular à superfície de entrada, para traba-
lhos futuros propõe-se estudar o problema com o vento entrando
em um ângulo de 50C a 100C (graus) para determinar se isto pode
causar maiores variações nos campos de temperatura ou de concen-
tração do que no presente estudo.
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