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RESUMO 

Os índices de radiação solar no Brasil, são considerados de alto potencial energético e térmico, este é um 
dos fatores para a energia solar crescer tanto no Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos. Mas o sol, 
como uma boa fonte de calor, também acaba por aquecer aquilo que em tese não necessitava de 
aquecimento, os carros. Não é baixo o número de veículos que permanece estacionado, submetido a 
irradiação solar. Este fato faz com que a temperatura no interior dos veículos se eleve, chegando por vezes 
na casa dos 60°C. Desta forma, este estudo se propôs a realizar uma análise da distribuição térmica no 
interior de um veículo, submetido a radiação solar e ao aquecimento do volume de ar interior. Dividido em 
duas vertentes: Simulação do modelo utilizando a ferramenta PDETool, do software MatLab®, e estudo 
experimental utilizando sensores de temperatura para coleta de dados. Na simulação, foi analisado o 
aquecimento em virtude da irradiação solar, verificando, portanto, como se comportaram as temperaturas no 
interior do veículo. No modelo real, foi utilizado sensores do tipo termistores NTC de 10 kΩ, e um 
microcontrolador para coleta e armazenamento dos dados. Os resultados de temperatura obtidos através dos 
dois modelos não foram convergentes, mas pode-se observar que o comportamento e as imagens de 
gradiente colocam o modelo computacional e o experimental na mesma direção.  Desta forma conclui-se que 
a simulação respeita o comportamento térmico do objeto de estudo, necessitando de ajustes nas condições 
de contorno para obter-se resultados de temperaturas cada vez mais próximos dos resultados do modelo real. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico; Simulação computacional; Radiação; Veículo automotivo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Trânsito, lazer, percorrer grandes distâncias estão entre os principais fatores que 

levam grande parte da população mundial a permanecer no interior de veículos automotivos 
por um longo período de tempo. Deste modo, modificações e projetos que levem a melhoria 
do conforto de seus passageiros são capazes de gerar grandes reflexos na qualidade de 
vida da população. De acordo com Lee et al. (2014), a radiação infravermelha possui grande 
absortividade quando incidente em vidros temperados, comumente utilizados em carros de 
passeio, e cerca de 51% da radiação solar incidente na superfície do planeta se encontra 
nesta faixa, resultando assim em um aquecimento interno indesejado. 

Para quantificar tal interferência, Mohammed et al. (2015), posicionaram um veículo 
de passeio sob a incidência direta de luz solar, observando as variações da temperatura 

interna em comparação a temperatura ambiente (30 ºC). A realização do ensaio resultou 
em valores de temperatura próximos a 80 ºC em partes como painel e volante e 60 ºC na 
massa de ar interna. O estudo foi repetido utilizando um dissipador térmico que foi 
posicionado sobre o painel, mas alterado a posição dos vidros dianteiros, de totalmente 
fechados para 1cm de abertura. Com a utilização do dissipador, os valores registrados 
foram 40% menores em comparação a situação inicial, já para os vidros abertos a 
temperatura interna do veículo se manteve próxima à temperatura ambiente. 

Qi et al. (2017), realizaram estudos a fim de avaliar a influência da radiação solar no 
conforto térmico em cabines de veículos. Comparando os efeitos entre uma pequena 
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abertura nos vidros e o posicionamento de “sombrites”. Os resultados mostraram que a 
temperatura medida na parte interna chegaram a 56 °C em alguns pontos, obtendo uma 
diferença média de 5 ºC entre a temperatura do ar dentro e fora do carro, para o primeiro 
caso, contra aproximadamente 8 °C para o segundo, mostrando assim uma maior influência 
do vidro aberto em relação a outra alternativa. 

Os resultados obtidos nos estudos citados acima também apontaram uma maior 
concentração térmica nas áreas próximas ao para-brisas, devido a maior incidência de 
radiação direta se comparada com as outras partes do veículo, indo de encontro às 
afirmações anteriores. Além disso apresentam medidas para otimizar o conforto térmico no 
interior do veículo validadas nos ensaios realizados. Contudo, a elaboração de um modelo 
computacional validado faz-se de grande utilidade para avaliar alternativas de controle da 
temperatura, pois permite de maneira rápida alterar parâmetros de entrada e enxergar uma 
resposta aproximada dos valores práticos, direcionando assim testes de performance 
experimentais.  

No campo computacional, Al-kayiem, H. H. (2010), desenvolveu um modelo 
simplificado no software ANSYS FLUENT®, comparando os valores obtidos com dados 
experimentais coletados em um veículo de passeio. Os resultados numéricos obtidos do 
modelo, ilustraram maiores valores de temperatura nas áreas próximas ao para-brisa e 
vidro traseiro e uma maior temperatura da massa de ar na região próxima ao teto, 
ocasionado principalmente pela ação do fenômeno convectivo, fato que explica porque 
mesmo pequenas aberturas nos vidros laterais resultam em melhoras tão significativas na 
redução da temperatura interna. 

 

 
Figura 1: Resultados da simulação numérica em ANSYS FLUENT® 

Fonte: Al-kayiem, H. H. (2010) 

 
Moon, et al. (2016), comparam diversos modelos numéricos para a simulação da 

distribuição de temperatura no interior de veículos estacionados sob o sol. Dentre os 
modelos avaliados, a maior proximidade com os dados experimentais considerados foi 
obtida na aplicação do modelo SDOM (Spectral DO Radiation Model), que não adota as 
simplificações do “modelo de radiação cinza” para tratar as emissões de superfícies cinzas. 
Além da verificação do gradiente de temperatura desenvolvido, a simulação também 
abrangeu considerações sobre as correntes de ar no interior do veículo com o ar 
condicionado em operação. O estudo revelou a formação de fluxos circulares separados no 
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compartimento da frente e na região das pernas dos passageiros e a passagem de ar para 
o compartimento traseiro através do vão entre os dois bancos da frente e também próximo 
ao teto, região de maior concentração de calor segundo estudos anteriores. 

 

 
Figura 2: Formação de fluxos de ar no interior do veículo. 

Fonte: Moon, et al. (2016) 

 
Dança, et al. (2018) obtiveram resultados semelhantes, avaliaram a influência da 

presença humana no gradiente de velocidades do escoamento das correntes de ar 
condicionado em um veículo automotivo. A simulação mostrou grandes alterações no perfil 
de velocidades do escoamento entre os casos com e sem a presença do modelo humano, 
que se refletem consequentemente na distribuição da temperatura. As diferenças se dão 
principalmente pela formação de vórtices nas regiões do pescoço e cabeça do passageiro 
e na barreira física imposta pelo corpo, obstruindo a passagem de ar para parte traseira da 
cabine. 

Os resultados dos artigos expostos até o momento confirmam a relevância da 
pesquisa, onde justifica-se que o conhecimento do gradiente de temperatura com a 
incidência de irradiação solar é fundamental para um estudo posterior de conforto térmico 
dentro de cabines veiculares. O mal-estar causado às pessoas ao acessar um veículo que 
permaneceu durante um longo período de tempo exposto a incidência de calor, contribui 
para que esta pesquisa, inspire soluções para a remoção rápida e eficaz da massa de ar 
quente que se acumula na parte superior do veículo. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A metodologia experimental consiste no monitoramento térmico do interior de um 

veículo estacionado exposto a irradiação solar durante um determinado período de tempo. 
Os sensores utilizados foram termistores NTC de 10 kΩ, através deles, os dados foram 
enviados para um microcontrolador (Atmega328), e gravados em um cartão SD. 

O algoritmo de leitura no monitoramento de dados consiste nos seguintes comandos: 

• Leitura e soma dos valores dos sensores; 

• Contagem do número de leituras de temperatura; 

• A cada dois minutos o microcontrolador retorna a média de leitura durante 
este tempo. 

• As medias são gravadas no cartão SD.  
Os 6 sensores foram posicionados conforme a figura 3. 
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Figura 3: Posicionamento dos sensores no interior do veículo. 

Fonte: Autores. 

 
Para modelagem do sistema foi utilizado a ferramenta PDETool do software 

MATLAB. Para a modelagem é necessária uma geometria da parte interna do veículo, com 
as faces onde representa os vidros do veículo bem definidas. A geometria criada está na 
figura 4(a) onde as faces, “43”, “39”, “26”, “21”, “34” e “30”.  

 
 
 

 
 (a) (b) 

Figura 4: (a) Geometria do interior do veículo; (b) Malha para solução computacional. 
Fonte: Autores 

 
Após a criação da geometria no programa, foi gerado a malha computacional para 

realizar a simulação. Figura 5. A mesma possui 59067 nós, 130310 elementos, geometria 
quadrática, possuindo tamanho máximo por elemento de 0.1316 m, e mínimo de 0.0658 m  
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Figura 5: Malha para solução computacional. 

Fonte: Autores. 

 
A ferramenta PDETool, não apresenta soluções para aquecimento por radiação, 

para realizar a simulação foi utilizado a equação 1. Que prevê o fluxo de calor realizado 
através de uma janela de vidro (LAMBERTS, 2016). 

 
𝑞 = 𝑈(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) + 𝐹𝑆. 𝑅𝑆 (1) 
 
Onde “q” é o fluxo de calor, “U” é a transmitância térmica (W.m-2.K-1), RS é a radiação 

solar incidente (W.m-2), “FS” é o fator solar, Text é a temperatura externa do vidro (°C), Tint 
é a temperatura interna do vidro (°C). Os parâmetros adotados para a simulação foram, 
U=5,7 [W.m-2.K-1], FS=0,28; Text=55,5°C; Tint=55,2°C; RS=0,694.10-3 [W.m-2], para o fluido 
ar foram definidas também , densidade 1,1614 [kg.m-3]; condutividade térmica 26,3 [W.m-

1.K-1] e calor específico 1,007.10³ [kJ.kg-1.°C-1]. 
Os valores de transmitância térmica e fator solar do vidro (LAMBERTS, 2016) e 

densidade, condutividade térmica e calor especifico do ar (INCROPERA; DEWITT, 2002), 
são tabelados. Os valores para temperatura interna e externa do vidro são valores medidos 
no ensaio e o valor de radiação solar incidente foi retirado da central meteorológica da 
Universidade Estadual de Maringá, local onde o veículo ficou estacionado durante o ensaio. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi realizado o monitoramento das temperaturas no interior do veículo e após 50 

minutos de exposição, chegou-se nos resultados expressos na figura 6. 
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Figura 6: Resultados experimentais para os 6 sensores. 

Fonte: Autores. 

 
Os sensores estão organizados conforme a figura 3. O sensor 0 no painel frontal, o 

sensor 1 na região central banco do motorista, o sensor 2 na região central do banco do 
passageiro, o sensor 3 na região central do veículo, fixo no assoalho, o sensor 4 na região 
central do banco traseiro esquerdo e o sensor 5 na região central do banco traseiro direito. 

O gráfico permite uma ideia superficial da distribuição de temperatura no interior do 
veículo, que condiz com o gradiente esperado, com temperaturas mais elevadas na parte 
superior do carro. 

A simulação resultou na representação tridimensional com a distribuição de 
temperatura cromática. O tempo de simulação foi ajustado para 50 minutos, tempo no qual 
os sensores ficaram em operação no interior do carro. A representação tridimensional com 
o gradiente de temperatura está presente na figura 4(a) e o corte bidimensional no eixo y 
está representado na figura 4(b). 

 

 
(a)   (b) 

Figura 7: Resultados computacionais [K]. (a) Representação tridimensional; (b) Corte 
bidimensional. 

Fonte: Autores. 

 
A distribuição de temperatura mostrada condiz com o esperado e com os valores 

experimentais, mostrando claramente um aquecimento elevado na região dos vidros, 
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devido a incidência direta da radiação solar e a transparência do material. É possível 
observar também um leve aquecimento na região mais próxima ao teto, devido ao processo 
convectivo.  

Uma comparação quantitativa aproximada pode ser feita na tabela 1, onde são 
apresentados os valores experimentais e de simulação para os mesmos pontos. 

 
Tabela 1: Resultados experimentais e computacionais [°C]. 

Sensor Experimental [°C] PDE Tool [°C] Erro [%] 

0 49,62 41 17,4 

1 46,47 32 31,1 

2 46,71 32 31,5 

3 39,03 30 23,1 

4 44,68 32 28,4 

5 43,75 32 26,9 

Fonte: Autores 

 
Os desvios apresentados são provenientes dos ajustes das condições de contorno 

da simulação, pois foi desconsiderado a angulação da incidência solar. Os fatores da 
equação de aproximação do fluxo de calor também podem ser ajustados para obter-se 
resultados mais próximos. 

 

4 CONCLUSÃO 
 
Sendo conforto térmico assunto de grande relevância na atualidade, o estudo da 

distribuição térmica no interior de veículos também se mostra tema de elevado grau de 
importância. Os resultados experimentais obtidos mostraram uma curva de aquecimento 
similar as observadas na literatura, coincidindo os pontos de maior concentração de calor 
e gradiente térmico. Em escala absoluta, os valores resultantes do modelo não tiveram uma 
proximidade tão grande em valor, apresentando variação média de 26,4% m relação aos 
valores empíricos. Porém a validação do modelo para o gradiente térmico pode ser 
realizada, uma vez que as zonas de maior temperatura identificadas coincidem com a 
distribuição térmica observada tanto no experimento quanto na literatura, temperaturas 
mais elevadas na parte frontal e próximas ao teto. Também foi observado um erro próximo 
em todos os pontos medidos, isso mostra que a nossa simulação condiz com o que 
acontece na realidade, necessitando de alguns ajustes de parâmetros. 

Após alguns ajustes o modelo desenvolvido então permitirá o estudo de novas 
alternativas de refrigeração, focadas em um melhor conforto térmico e uma melhor 
eficiência energética. Como próximos trabalhos, tópicos como a otimização da simulação, 
buscando melhorias nos parâmetros do modelo de temperatura média utilizado e a 
implementação de outros modelos encontrados em literatura poderiam aproximar ainda 
mais os resultados, levando a uma maior assertividade das melhorias propostas. No campo 
experimental uma metodologia com mais sensores será estudada, junto com a aquisição 
de dados com o aparelho de condicionamento de ar-condicionado em funcionamento para 
avaliação do desempenho do mesmo. 

(SEVILGEN; KILIC, 2013) 
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