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RESUMO

A modelagem adequada da transferência de calor é muito importante para as engenharias
de modo geral. Este trabalha visa modelar e simular a transferência de calor em um forno mufla
hexaédrico através de uma rede de resistências térmicas que interligará as superfícies do forno,
tornando possível analisar os efeitos das radiações exercidas.

Palavras-chave: Transferência de calor, modelagem, radiação
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ABSTRACT
Proper modeling of the heat transfer is very important for the general engineering. This work
aims to model and simulate the transfer of heat in a muffle furnace through a network of thermal
resistances that interconnect the surfaces of the furnace, making it possible to analyze the effects
of radiation exercised.

Keywords: Radiation, Heat Transfer, Modeling
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1.INTRODUÇÃO
A sociedade global necessita de diversas formas de energia para a realização de tarefas
básicas e cotidianas. A energia térmica é uma das formas mais frequentemente utilizadas pela
humanidade. Torna-se vital para um engenheiro a compreensão do que é e de como se dá a
transferência de calor em diferentes situações.
Sempre que existe uma diferença de temperatura entre dois meios é observado um transito
de energia térmica, que neste caso é referenciada de calor, isso acontece espontaneamente, até
que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Essa transferência de energia térmica pode ocorrer
através de três mecanismos diferentes: a condução, a convecção e a radiação térmica
(IMCROPERA; DEWITT, 2008).
As três formas de transferência de calor podem ser observadas no funcionamento de um
forno, que é uma aplicação amplamente utilizada tanto no âmbito da culinária como no
laboratorial, na execução de pesquisas e análises químicas. Nessas aplicações tem-se, em geral,
um elemento de aquecimento, um meio de transferência de calor e um elemento a ser aquecido.
Porém, vale ressaltar que dentre as formas de transferência de calor, a radiação é a que mais
influência nos processos estudados. De acordo com Ibrahim e Salleh [3], ao se analisar um
forno com uma panela dentro, a quantidade de calor transferida pela mufla ao corpo em seu
interior proveniente dos fenômenos de convecção e condução não chegam a uma taxa de 10%
da quantidade total.
Dentre os tipos de fornos encontrados em um laboratório de química existe a mufla. Tratase de um tipo de forno usado quando se deseja o alcance de altas temperaturas, principalmente
na calcinação de substâncias. Nesse processo uma amostra é submetida a tem temperaturas a
cima de 1000ºC fazendo com que ocorram transformações fisioquímicas como a eliminação de
substâncias voláteis e a produção de óxidos. Para que um estudo como o de uma calcinação seja
bem-sucedido é essencial o conhecimento de como o material reage ao aquecimento.
Com base no apresentado, o objetivo deste trabalho é modelar e simular a transferência
de calor em um forno mufla. A importância desse estudo está associada à importância da própria
mufla como instrumento laboratorial, que pode ser utilizada no estudo de vários processos
térmicos, incluídos na produção, caracterização térmica e no controle de qualidade de produtos.
São exemplos os tratamentos térmicos: teste de ignição; queima ou calcinação de materiais;
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fusão; decomposição e digestão para análises químicas; análises gravimétricas; processos de
envelhecimento térmico e incinerações.
A transferência de calor por radiação no forno mufla pode ser descrita adequadamente
em termos do fator de forma, da potência emissiva, da irradiação, da radiosidade e da
emissividade. Já a transferência de calor por condução acontece nas paredes do forno, estando
intimamente relacionada às características dessa superfície.
1.1

Objetivos
Os objetivos gerais e específicos do trabalho são apresentados nessa sessão.

1.1.1 Objetivo Geral
O presente trabalho tem o objetivo de modelar e simular a transferência de calor em um
forno mufla.
1.1.2 Objetivos Específicos
Nessa primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso listam-se os seguintes objetivos
específicos a serem cumpridos.
1. Estudar os fundamentos da transferência de calor.
2. Estudar a definição do fator de forma na transferência de calor por radiação.
3. Estudar as condições inicial e de contorno da transferência de calor pelos diferentes
modos.
4. Apresentar um método analítico para o cálculo do fator de forma entre as superfícies de
um forno.
5. Determinar um modelo matemático para o cálculo do fator de forma entre as superfícies
internas da mufla;
6. Calcular a transferência de calor através de uma rede de resistências térmicas, que
interligarão o interior da mufla;
7. Gerar resultados a partir de uma abordagem computacional do modelo.
8. Fazer a análise dos resultados e apresentar as devidas conclusões.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capitulo tem por finalidade descrever as bases teóricas nas quais as análises
desenvolvidas nesse estudo estão fundamentadas. Possui em seu conteúdo as teorias e equações
chave que permitiram a obtenção dos resultados que serão descritos nesse artigo.
2.1 Energia e Transferência de Calor
Segundo Çengel, uma das principais leis da natureza é o princípio da conservação de
energia. De acordo com ele a energia não pode ser criada ou destruída. Acontece que durante
uma interação a energia pode mudar de uma forma para outra ou ser transferida de um lugar
para outro, mas a quantidade total de energia é conservada.
Ainda conforme Çengel, quando a energia não está armazenada em um sistema ela pode
ser entendida como uma forma dinâmica de energia, podendo ser observada à medida que
atravessa a fronteira do sistema transpondo-o ou deixando-o durante um processo. Ao se tratar
de um sistema fechado as duas únicas formas de interação de energia associadas a esse sistema
são a transferência de calor e o trabalho realizado no sistema ou pelo sistema, sendo
transferência de calor quando uma diferença de temperatura for o que rege essa interação. A
primeira lei da termodinâmica quando aplicada a um sistema fechado fala exatamente isso e
pode ser ilustrada da seguinte forma, onde ocorre troca de energia entre um sistema fechado e
o meio esterno através da fronteira.

Figura 1 – Representação da primeira lei da termodinâmica.
A expressão que representa essa lei é:
Δ𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑄 − 𝑊
(2.1)
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A energia total, Δ𝐸𝑡𝑜𝑡 , corresponde a soma da energia mecânica (cinética e potencial)
com a energia interna do sistema (térmica, química, nuclear, entre outras). Sabendo-se disso, é
possível escrever a primeira lei de uma forma mais adequada à análise da transferência de calor
se for observado que a geração de energia térmica resulta na conversão de energia. Sendo assim,
pode-se dizer que o aumento na energia total de um sistema deve corresponder à quantidade de
energia térmica e mecânica que entra no volume de controle menos a quantidade de energia
térmica e mecânica que sai, mais a quantidade de energia térmica que é gerada dentro de volume
de controle. Chega-se então a equação seguinte:
Δ𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑒𝑛𝑡 − 𝑄𝑠𝑎𝑖 + 𝐸𝑔𝑒𝑟
(2.2)
Na transferência de calor a energia térmica pode ser transferida por três diferentes modos:
por condução, por convecção e por radiação e os problemas que envolvem transferência de
calor podem ser classificados em permanentes ou transientes (ÇENGEL; GHAJAR, 2012). A
ciência que estuda esse fluxo de calor é chamada de transferência de calor.

2.2 Classificações da Transferência de Calor
A transferência de calor pode ser classificada segundo a alteração de meio como
permanente ou transiente. O regime permanente implica na ausência de variação em qualquer
ponto do meio durante um período ΔT, enquanto no regime transiente existe variação ao longo
do tempo (ÇENGEL; GHAJAR, 2012). Por exemplo, a transferência de calor através de um
forno mufla desligado é permanente quando as condições internas e externas do forno
permanecem constantes por um longo período de tempo. Já quando o forno mufla está ligado,
a temperatura em qualquer ponto dele varia com o tempo, sendo um caso de transferência de
calor transiente.
Uma outra classificação é quanto às direções da transferência de calor e do nível de
exatidão desejado. Nesse quesito os problemas podem ser classificados em unidimensionais,
bidimensionais ou tridimensionais. Na maioria das vezes os casos de transferência de calor são
tridimensionais, ou seja, a temperatura varia ao longo das coordenadas retangulares x,y e z
(INCROPERA; DEWITT, 2008), um exemplo de meio onde isso acontece é o forno mufla.
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Figura 2 – Transferência de calor tridimensional.
Em algumas situações a diferença de temperatura acontece principalmente em duas
direções e na terceira dimensão a variação é desprezível, nesses casos a transferência de calor
é bidimensional. Essa situação acontece quando é considerada uma barra infinitesimalmente
longa de seção transversal retangular, nesse caso a distribuição permanente de temperatura pode
ser representada por T(x,y).

Figura 3 – Transferência de calor bidimensional.
Por fim, o caso é unidimensional quando a temperatura varia em uma única dimensão.
Um exemplo dessa situação é quando se pretende calcular a transferência de calor através de
uma das paredes de um forno mufla. Essa transferência ocorre quase que por completo na
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direção normal à superfície da parede, podendo-se desprezar a transferência que ocorre nas
outras direções.

Figura 4 – Transferência de calor unidimensional.
2.3 Transferência de Calor por Convecção
No caso da transferência de calor por convecção a transição do calor ocorre entre uma
superfície e um fluido em movimento que está com temperatura diferente. Nessa situação temse dois mecanismos de transferência de energia, o que ocorre devido o movimento molecular e
o que provem do movimento global do fluido (INCROPERA; DEWITT, 2008). De acordo
com Çengel e Ghajar [2], na ausência de movimento da massa de fluido a transferência de calor
acontece puramente por condução e quanto maior for a velocidade do fluido, maior será a taxa
de transferência de calor.
Fluido em movimento
T

q
Ts

Figura 5 - Modo de Transferência de calor por convecção.
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Por se tratar da transferência de calor através de um fluido, fica claro que a taxa de
transferência está fortemente relacionada não só às características da superfície como também
às propriedades desse fluido como a viscosidade dinâmica, a condutividade térmica, a
densidade e o calor específico. Por esse motivo acredita-se que o modo de transferência de
energia térmica por convecção pode ser o mais complexo da transferência de calor.
Apesar da complexidade a transferência de calor é bem representada pela lei de Newton
do resfriamento como:
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇∞ )

(𝑊)
(2.3)

Onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, 𝐴𝑠 é a área de transferência de
calor, Ts é a temperatura da superfície e T∞ é a temperatura do fluido suficientemente longe da
superfície (INCROPERA; DEWITT, 2008).
2.3 Transferência de Calor por Condução
Segundo Incropera e DeWitt [1], o processo de transferência de calor por condução ocorre
em nível atômico. A partir das interações entre as partículas de um meio sólido, líquido ou
gasoso a energia passa de células mais energéticas para as células menos energéticas da
substância quando existe uma interação entre elas.

t1>t2
t1

t2

q

Figura 6 - Modo de Transferência de calor por condução.
Em sólidos, como na parede de um forno, a transferência de calor se dá em resultado ás
vibrações das moléculas em rede, onde a energia é transportada através dos elétrons livres. A
taxa com que essa transferência de energia térmica se desloca depende da espessura, da
geometria, da diferença de temperatura e do material que compõe o meio em questão
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(ÇENGEL; GHAJAR, 2012). Relacionando todos esses termos, pode ser apresentada a equação
para a taxa de condução de calor 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 através de uma camada plana, onde (T2 – T1) equivale
à diferença de temperatura, a constante k (condutividade térmica) representa a parte referente
ao material que compõe a camada, a espessura é Δx, e a área (A) está ligada a geometria da
placa. Assim, para um problema unidimensional tem-se:
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴

𝑇1 − 𝑇2
∆𝑇
= −𝑘𝐴
∆𝑥
∆𝑥

(𝑊)
(2.4)

E para um problema multidimensional tem-se:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜
(
)+
𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚
𝑥, 𝑦 𝑒 𝑧

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜
𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒
𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚
+(
) = ( 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
)
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑥 + ∆𝑥,
𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
( 𝑦 + ∆𝑦 𝑒 𝑧 + ∆𝑧)
(2.5)

A taxa de transferência de calor por condução nas superfícies opostas pode ser expressa
como uma expansão da série de Taylor, da qual se despreza os termos de ordem superior, sendo
assim:
𝜕𝑞𝑥



Para direção x: 𝑞𝑥+𝑑𝑥 = 𝑞𝑥 +



Para direção y: 𝑞𝑦+𝑑𝑦 = 𝑞𝑦 +



Para direção z: 𝑞𝑧+𝑑𝑧 = 𝑞𝑧 +

𝑑𝑥

𝜕𝑥
𝜕𝑞𝑦
𝜕𝑦

𝜕𝑞𝑧
𝜕𝑧

𝑑𝑦

𝑑𝑧

O termo de geração de energia pode ser representado por uma fonte de energia, dado na
forma:
𝐸̇𝑔 = 𝑞̇ ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
(2.6)
Onde q é a taxa na qual a energia é gerada por unidade de volume (W/m3).
Se o material não sofre mudança de fase, a energia armazenada pode ser dada por:
𝐸̇𝑎𝑟𝑚 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝜕𝑇
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑡
(2.7)

Substituído na lei de conservação de energia, tem-se:
𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 + 𝑞̇ ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 − 𝑞𝑥+𝑑𝑥 − 𝑞𝑦+𝑑𝑦 − 𝑞𝑧+𝑑𝑧 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝜕𝑇
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑡
(2.8)

Desta forma tem-se a seguinte expressão:
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𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 + 𝑞̇ ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 − 𝑞𝑥 −
= 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝜕𝑞𝑦
𝜕𝑞𝑥
𝜕𝑞𝑧
𝑑𝑥 − 𝑞𝑦 −
𝑑𝑦 − 𝑞𝑧 −
𝑑𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

𝜕𝑇
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑡
(2.9)

Simplificando, tem-se:
𝑞̇ ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 −

𝜕𝑞𝑦
𝜕𝑞𝑥
𝜕𝑞𝑧
𝜕𝑇
𝑑𝑥 −
𝑑𝑦 −
𝑑𝑧 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
(2.10)

As taxas de calor por condução podem ser avaliadas a partir da lei de Fourier
𝜕𝑇

 Para direção x: 𝑞𝑥 = −𝑘 ∙ 𝑑𝑦𝑑𝑧 ∙ 𝜕𝑥

𝜕𝑇

 Para direção y: 𝑞𝑦 = −𝑘 ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑧 ∙ 𝜕𝑦
𝜕𝑇

 Para direção z: 𝑞𝑧 = −𝑘 ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦 ∙ 𝜕𝑧
Substituindo, tem-se:
𝑞̇ ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 +

𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
(𝑘 ∙ ) 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 +
(𝑘 ∙ ) 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑦 + (𝑘 ∙ ) 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
= 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝜕𝑇
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑡
(2.11)

Simplificado:
𝑞̇ +

𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕𝑇
(𝑘 ∙ ) +
(𝑘 ∙ ) + (𝑘 ∙ ) = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑡
(2.12)

Sendo  o operador diferencial tridimensional, pode-se rescrever a equação 2.12 da
seguinte forma:
𝜌

𝜕𝑇
𝑘
= ∇ ∙ ( ∇𝑇) + 𝑞̇
𝜕𝑡
𝐶𝑝
(2.13)

Esta equação é conhecida como equação da difusão do calor em coordenadas cartesianas.

2.3.1 Condições inicial e de contorno
Para um cálculo mais completo da transferência de calor em um meio é necessária a
consideração das condições físicas e térmicas em que se encontram as fronteiras desse meio.
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As equações matemáticas que descrevem as condições térmicas dessas fronteiras são chamadas
de condições de contorno. Caso essas condições variem com o tempo, a solução também vai
depender de uma condição a qual a fronteira se encontra inicialmente, a expressão matemática
dessa condição dá-se o nome de condição inicial e ela pode se apresentar da seguinte forma
geral (INCROPERA; DEWITT, 2008):
T(x, y, z, ) = f(x, y, z)
(2.6)
No cálculo de transferência de calor duas condições de fronteira devem ser descritas para
cada coordenada espacial do sistema que tenha transferência de calor significativa, isso porque
a equação do calor é de segunda ordem para todas as direções em que a condução do calor é
relevante (INCROPERA; DEWITT, 2008).

2.3.2 Condição de Contorno de Temperatura Especificada
A especificação da temperatura superfície é geralmente utilizada para definir as condições
de contorno devido a facilidade que se tem de conseguir essa informação. Por exemplo, quando
existe uma situação de transferência de calor unidimensional em uma parede plana de espessura
L, e as temperaturas (T1 e T2) das superfícies são conhecidas, as condições de contorno para
esse problema podem ser descritas por:
𝑇(0, 𝑡) = 𝑇1
𝑇(𝐿, 𝑡) = 𝑇2
(2.7)
As temperaturas T1 e T2 são constantes quando tratar-se de um problema de regime
permanente ou podem variar com o tempo no caso de um problema de regime transiente
(ÇENGEL; GHAJAR, 2012).

2.3.3 Condição de Contorno de Convecção
A condição de contorno de convecção mostra que a transferência de energia térmica
continua a fluir de um corpo para um meio exterior na mesma taxa em que incidiu no corpo
anteriormente. Além disso, o modo de transferência de calor muda de convecção para condução
quando incide na superfície e volta a ser convecção quando deixa a superfície. Trata-se de um
balanço de energia onde a condução de calor na superfície em determinada direção é igual à
convecção de calor na mesma direção.
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Para a transferência de calor unidimensional que acontece em uma parede de espessura
L, por exemplo, as condições de contorno podem ser escritas como:
−𝑘

𝜕𝑇(0, 𝑡)
= ℎ1 [𝑇∞1 − 𝑇(0, 𝑡)]
𝜕𝑥
(2.8 a)

e
−𝑘

𝜕𝑇(𝐿, 𝑡)
= ℎ2 [𝑇(𝐿, 𝑡) − 𝑇∞2 ]
𝜕𝑥
(2.8 b)

Onde h1 e h2 são os coeficientes de transferência de calor por convecção e T∞1 e T∞2 são
as temperaturas nos meios que rodeiam as superfícies 1 e 2 da parede (ÇENGEL; GHAJAR,
2012).

2.4

Transferência de Calor por Radiação
A terceira forma de como pode se dar a transferência de calor é a radiação térmica. Esta

se dá em qualquer superfície que apresente temperatura diferente de zero, pois trata-se da
energia que é liberada por ondas eletromagnéticas sem a necessidade de contato entre os corpos
(INCROPERA; DEWITT, 2008).

q1

q2

Figura 7- Modo de Transferência de calor por convecção

No âmbito da transferência de calor o que mais interessa a esse estudo é a radiação
térmica. Trata-se daquela que é emitida por qualquer corpo sólido, líquido ou gasoso, que tenha
sua temperatura superior ao zero absoluto. Este modo de transferência de calor acontece na
velocidade da luz, não sofre atenuação no vácuo e não necessita da presença de um meio
material para acontecer.

12

Em 1864 o físico James Clerk Maxwell postulou que cargas aceleradas ou variações de
correntes elétricas criam campos elétricos e magnéticos, estes campos são chamados de
radiação eletromagnética e são a representação da energia que a matéria emite como efeito das
mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas. A radiação térmica engloba
as radiações visível, infravermelha e uma parte das radiações ultravioleta (ÇENGEL; GHAJAR,
2012).
A taxa de radiação térmica é proporcional ao aumento da temperatura, visto que a
temperatura é uma medida da agitação das moléculas e estas possuem cargas que, por sua vez,
emitem radiação quando estão em movimento acelerado.

2.4.1 Condição de Contorno de Radiação
A condição de contorno de radiação pode ser determinada através do balanço de energia
na superfície e mostra que a troca de radiação em uma direção na superfície corresponde em
igual quantidade à condução de calor na superfície nessa mesma direção.
Quando uma parede de espessura L tem transferência de calor significativa somente na
direção x, as condições de contorno de radiação nas superfícies dessa parede podem ser
expressas como:
−𝑘

𝜕𝑇(0, 𝑡)
4
= 𝜀1 𝜎[𝑇𝑐𝑖𝑟,1
− 𝑇(0, 𝑡)4 ]
𝜕𝑥
(2.9 a)

e
−𝑘

𝜕𝑇(𝐿, 𝑡)
4
= 𝜀2 𝜎[𝑇(0, 𝑡)4 − 𝑇𝑐𝑖𝑟,2
]
𝜕𝑥
(2.9 b)

2.4.2 Corpo Negro e Corpo Cinza
O outro aspecto que influencia nessa taxa é a composição do corpo, Como a composição
da matéria de diversos corpos varia justamente pela infinita combinação de átomos e moléculas,
é possível inferir que a radiação emitida por cada corpo varia de acordo com sua composição
final. Para servir como padrão na comparação das características radioativas de corpos reais foi
criado o conceito de corpo negro. Um corpo que possui a característica ideal de ser um perfeito
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emissor e um perfeito absorvedor de radiação, independente do comprimento de onda e da
direção, é denominado corpo negro (ÇENGEL, 2012).
De acordo com Incropera (2008) as três principais características do corpo negro são:


Toda a radiação incidente é absorvida pelo corpo negro, independente do comprimento
e da direção da onda, sendo assim, nenhuma parcela da radiação sofre reflexão;



O corpo negro emiti maior energia que qualquer outra superfície quando na mesma
temperatura e comprimento de onda;



O corpo negro é um emissor difuso, isto é, a radiação que ele emite depende do
comprimento de onda e da temperatura, mas independe da direção.

A taxa máxima de radiação emitida por um corpo negro é dada pela lei de StefanBoltzmann como:
q = AσT 4 (W/𝑚2 )
(2.10)
Onde A é a área da superfície, T representa temperatura e a letra grega σ representa a
constante de Boltzman e vale 5,670x10−8 (W/m2 . K 4 ).
Diferente do corpo negro, o corpo cinza, que também é um conceito irreal, absorve
parcialmente a radiação que o atinge e pode emitir radiação em diferentes níveis. Além disso,
nele a emissividade é monocromática e depende exclusivamente da temperatura, assim a taxa
missiva total desse corpo pode ser dada por:
q = AσT 4 (W/m 2 )
(2.11)
Onde é a emissividade da superfície e tem valor entre zero e um, sendo o valor um
exclusivo para o corpo negro.
Em 1879 Joseph Stefan determinou experimentalmente a chamada potência emissiva do
corpo negro, representada por Eb e expressa por:
Eb (T) = T 4 (W/m 2 )
(2.12)
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2.4.3 Fator de Forma
Sendo a transferência de calor por radiação oriunda das propriedades de radiação, da
temperatura e da orientação entre os corpos, observa-se a necessidade da elucidação do conceito
de fator de forma, que é o parâmetro que trata da parte referente a orientação e geometria dos
corpos.
O fator de forma Fij é definido como a fração de radiação que deixa a superfície i e atinge
a superfície j. Para o desenvolvimento da expressão geral do fator de forma, duas superfícies
diferencias difusas (𝑑𝐴1 e 𝑑𝐴2) devem ser consideradas de acordo com a figura 8.

Figura 8 - Geometria para determinação do fator de forma entre duas superfícies.
Tendo S como a distância entre 𝑑𝐴1 e 𝑑𝐴2, 𝜃1 e 𝜃2 representando os ângulos entre a
normal da superfície (n1 e n2) e a linha de radiação e sendo 𝑑𝜔 o ângulo sólido, a expressão
geral do fator de forma é dada pela equação:
1

𝐹𝑖𝑗 = 𝐹𝐴𝑖 →𝐴𝑗 = 𝐴 ∫𝐴 ∫𝐴
𝑖

𝑗

𝑖

cos 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑗
𝜋𝑆 2

𝑑𝐴𝑖 𝑑𝐴𝑗
(2.13)

Conhecendo essa expressão, existem algumas propriedades do fator de forma que
precisam ser entendidas, segundo Incropera (2008) elas são a relação de reciprocidade e a regra
da soma.
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A relação de reciprocidade é utilizada para determinar um fator de forma a partir de outro
já conhecido. Ela é dada por:
𝐴𝑖 𝐴𝑖𝑗 = 𝐴𝑗 𝐹𝑗𝑖
(2.14)
Ao se tratar de uma cavidade fechada outra relação importante deve ser levada em
consideração: a regra da soma. De acordo com Incropera (2008) essa regra pode ser aplicada a
qualquer superfície no interior da cavidade e existe pelo fato de que toda a radiação que deixa
a superfície 𝑖 deve ser interceptada pelas superfícies da cavidade. Essa regra é expressa por:
𝑁

∑ 𝐹𝑖𝑗 = 1
𝑗=1

(2.15)

2.4.4 Rede de Resistências Térmicas
Segundo Çengel (2012) a potência emissiva (E) é a taxa na qual a energia de radiação é
emitida por unidade de área da superfície emissora e a irradiação é o fluxo de radiação incidente
sobre uma superfície. Esta última é representada pela letra G. A radiosidade é definida como a
energia de radiação total que deixa a superfície por unidade de tempo e por unidade de área.
Ela é representada pela letra J. Já emissividade é a razão entre a radiação que é emitida pela
superfície e a radiação emitida por um corpo negro, considerando os dois operando a mesma
temperatura. A emissividade é representada pela letra grega ε.
Admitindo-se que cada superfície do forno mufla seja isotérmica, que tenha radiosidade
e irradiação uniformes, e que o meio no interior do forno não interaja no processo de
transferência de calor, então, a radiosidade para cada superfície pode ser avaliada a partir da
resolução do seguinte sistema linear.
𝑁

𝐽𝑖 − 𝐽𝑗
𝐸𝑏𝑖 − 𝐽𝑖
=∑
−1
(1 − 𝜀𝑖 )/𝜀𝑖 𝐴𝑖
(𝐴 𝐹 )
𝑗=1

𝑖 𝑖𝑗

(2.16)
A fim de proporcionar uma melhor visualização da troca de calor por radiação em uma
cavidade, o balanço de energia radiativa pode ser representado por uma rede de resistências
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térmicas. Em comparação com uma rede eléctrica, Ebi e Ji são semelhantes ao potencial e Qi e
qij são semelhantes à corrente e à resistências, respectivamente.
A rede de resistências térmicas é construída com base nos passos:


Identificação dos nós associados à radiosidade de cada superfície;



Ligar os nós um ao outro através das devidas resistências;



Conectar aos os nós de radiosidade os poderes emissivos de corpo negro
associados à temperatura de cada superfície.

A equação 2.16 expressa o balanço de radiação no nó de radiosidade da superfície i, onde
a corrente que entra no nó deve ser igual a corrente que sai, ou seja, a taxa de transferência de
radiação para a superfície i deve ser igual a taxa líquida de transferência de radiação de i para
todas as outras superfícies. Ainda nessa equação cada componente pode ser representado por
um elemento da rede, sendo (Ji – Jj) o potencial motriz e (Ai Fij)-1 uma resistência espacial ou
geométrica. A figura 9 exemplifica a configuração do balanço de radiação em cada nó
mostrando a situação no nó da superfície 1.
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Figura 9 - Balanço de radiação no nó referente à superfície 1.

2.4.5 Método das linhas cruzadas
Para problemas práticos de engenharia, é comum encontrar situações onde o objeto de
estudo possui uma seção transversal e uma dimensão muito maior que as outras, tais como dutos
e canais. Essas geometrias, segundo Çengel (2012), podem ser convenientemente consideradas
como geometria bidimensionais, pois as interações de transferência de calor entre suas
extremidades podem ser consideradas nulas.
Essas geometrias podem ser modeladas como infinitamente longas, e para determinar seu
fator de forma, utiliza-se o método das linhas cruzadas. Esse método foi concebido em 1950
por H.C. Hottel e é extremamente eficiente para a determinação do fator de forma, além de
poder ser aplicado para diversas geometrias.
Sua formulação é bem simples e pode ser demonstrada com o auxílio da figura a seguir:
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Figura 10 – Representação do método das linhas cruzadas.

Hottel conseguiu provar que o fator de forma entre duas superfícies perpendiculares pode
ser calculado como

𝐹𝑖→𝑗 =

∑(𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) − ∑(𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)
2 × (𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑖)
(2.17)

Adaptando para a figura 10, temos

𝐹𝑖→𝑗 =

(𝐿5 + 𝐿6) − (𝐿3 + 𝐿4)
2 × (𝐿2)
(2.18)

Nesse estudo, este método é aplicado de forma a considerar a mufla estudada como um
canal de seção transversal quadrado, cuja a profundidade do mesmo é considerada como sendo
muito maior que as outras dimensões, tornando possível a análise desse fenômeno como um
caso bidimensional.

3. METODOLOGIA NUMÉRICA
Este capitulo tem como objetivo descrever os métodos utilizados para modelar e resolver
o problema descrito de maneira numérica com o auxílio do software matlab 2014, aplicando
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sobre o mesmo a teoria base para a solução de problemas que envolvam os fenômenos de
transferência de calor.
3.1 Método de Volumes de Controle Baseado em Elementos (CVFEM)
Este método é comumente utilizado para resolver problemas que envolvem fenômenos
cujo o objeto de estudo são partículas em escoamento fluidizado, tais como transferência de
calor e massa além da própria mecânica dos fluidos. Ele é aplicado afim de obter os volumes
de controle elementares a partir de uma malha não-estruturada (Maliska, 2004). Para isso,
dispõe-se de algumas técnicas.
Uma das técnicas de obtenção de volumes de controle de malhas não-estruturadas é o
método das medianas, que é utilizado nesse estudo, onde os volumes são gerados a partir de
uma de uma malha descritiva que utiliza elementos finitos triangulares em duas dimensões.
Esse processo de obtenção dos volumes é encontrado na metodologia CVFEM desenvolvida
por Baliga & Patankar (1988).
Existem inúmeros métodos que podem ser empegados para a análise de problemas
difusivos de transferência de calor. Neste trabalho foi adotado o CVFEM pois nele verifica-se
uma robustez desejada, devido suas características conservativas (Maliska, 2004).
3.1.1 Malha numérica
O primeiro passo do método consiste na criação de uma malha numérica, que é
fundamentalmente uma representação discreta do domínio geométrico no qual o problema
físico é resolvido. O CVFEM utilizado neste trabalho emprega malhas não-estruturadas
construídas com base em elementos triangulares de três nós. A malha de volumes de controle é
obtida a partir da malha de elementos finitos através da ligação de pontos localizados no
baricentro dos elementos aos pontos médios das faces dos elementos, conforme apresentado na
figura 11. Os elementos triangulares são divididos em três subtriângulos de áreas idênticas. O
volume de controle é constituído pela união de vários subvolumes de controle que
compartilham um mesmo nó. Os nós internos aos volumes de controle são associados às
variáveis dependentes do problema. Assim, os pontos nodais são considerados entes
geométricos representativos dos volumes finitos.
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Figura 11 - Volume de controle poligonal e método das medianas no baricentro para a malha
utilizada.
3.1.2 Interpolação das variáveis
O segundo passo do método CVFEM consiste na aproximação de cálculo da variável de
interesse no domínio em função de seus valores nodais. No CVFEM isto é realizado através de
interpolação sobre a malha de elementos finitos. Uma maneira de se obter os valores de  no
elemento é através de interpolação linear é a seguinte:
  AX  BY  C

(3.1)
Parâmetros geométricos e os valores de  nos três pontos nodais do elemento são
utilizados para determinação das constantes da equação da seguinte forma:

AL  Y231  Y312  Y123  D L
(3.2)

B L  X 321  X 132  X 213  D L
(3.3)

C L   X 2Y3  X 3Y2 1   X 3Y1  X 1Y3 2   X 1Y2  X 2Y1 3  D L
(3.4)

D L  X 2Y3  X 3Y2  X 3Y1  X 1Y3  X1Y2  X 2Y1
(3.5)
Onde: Yij  Yi  Y j e X ij  X i  X j
As derivadas de  são dadas por:
L
X

 AL

L

e Y

 BL
(3.6)

21

3.1.3 Integração da equação de difusão permanente utilizando o cvfem
A integração da equação de difusão de calor é apresentada abaixo. Além disso, é utilizado
o teorema da divergência de Guass para transformação da integral de volume para superfície:

   kT dV   kT  ndA

V

A

(3.7)
O vetor normal a superfície de controle dado como:

nA  yoai  xoa j
(3.8)
No CVFEM todos os cálculos serão baseados nos elementos finitos e as integrais sobre
os elementos serão representadas por matrizes locais. A integração sobre domínio inteiro é
representada por uma matriz global que é obtida somando-se as contribuições de cada elemento,
ou seja, de cada matriz local. Este procedimento facilita a obtenção da matriz global e não afeta
o princípio de conservação, pois quando a contribuição de todos os elementos for contabilizada
a contribuição de todos os volumes de controle também terá sido feita.
 contribuiç ão de outros elementos 
o
c


kT  ndA  kT  ndA  kT  ndA   associados ao no i

a
o
  condições de contorno, se aplicável 
A









(3.9)
Realizando o produto escalar de T 
o

T
T
i
j com nA  yoai  xoa j :
x
y
T

 kT  ndA  k x y
a

oa

k

T
xoa
y

(3.10)
E sabendo que as derivadas são calculadas como:
o

 kT  ndA  kA
a

L


x

 AL e


y

 B L pode-se escrever:
,

yoa  kB L xoa

(3.11)
Substituindo os valores de A L e B L , dados na equação (3.6), na equação (3.11),
encontra-se:
o

 kT  ndA  D
a

k
L

(yao y32-xao x23 )T1 

k
k
(yao y13-xao x31 )T2  L (yao y21-xao x12 )T3
L
D
D

(3.12)
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Realizando procedimento de integração similar para o fluxo total através da superfície
oc

resulta em:
c

 kT  ndA  D

k

o

L

(yco y32-xco x23 )T1 

k
k
(yco y13-xco x31 )T2  L (yco y21-xco x12 )T3
L
D
D

(3.13)
Somando as equações (xx) e (xx) e reagrupando os termos, finalmente pode-se
expressar o fluxo combinado de convecção difusão em função dos valores nodais,
Considerando o volume centrado em 1:



o



c

kT  ndA  kT  ndA  D11T1  D12T2  D13T3

a

o

(3.14)
Considerando o volume centrado em 2:



o

b



a

kT  ndA  kT  ndA  D21T1  D22T2  D23T3
o

(3.15)
E considerando o volume centrado em 3:



o

c



b

kT  ndA  kT  ndA  D31T1  D32T2  D33T3
o

(3.16)
Como base nos Dij pose-se montar a matriz dos coeficientes globais “A”. Assim um
sistema de equações é derivado na forma: AT=B, onde A é a matriz dos coeficientes e B o vetor
dos termos independentes. A solução do sistema algébrico é facilmente obtida no Matlab e
fornece as temperaturas nas posições dos nós da malha.
Conforme apresentado, cada equação integral sobre um volume de controle

Vi

está

associada a uma equação algébrica da seguinte forma:

   kT dV  a T   a
i i

Vi

nbTnb

 bi  0

nb

(3.17)
Onde o termo “i” está associado ao nó do volume de controle e “nb” está associado aos
nós vizinhos “i”.

3.1.4 Integração da equação de conservação de energia transiente
A equação transiente de conservação da energia para transferência de calor sem termos
de fontes pode ser escrita como:
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 k

T
    T 


t
 cp


(3.18)
Considerando somente o termo transiente da equação de conservação, a integração deste
termo pode ser aproximada como:



Vi



T
T T0
dV  Vi
t
t

(3.19)
Onde T representa a temperatura no instante futuro e o termo T 0 a temperatura no tempo
atual.
A equação da conservação da energia pode ser aproximada de duas formas:
Forma
Implícita
Forma
Explicita

Vi

Vi

Ti  Ti 0
 aiTi 
t

a

Ti  Ti 0
 aiTi 0 
t

a

nbTnb

 bi

nb

o
nbTnb

 bi

nb

Tabela 1- Equações aproximadas da conservação de energia
Na forma explicita as equações algébricas não precisam ser resolvidas. Pois é possível
isolar as a temperaturas

Ti das equações algébricas. O que deve reduzir o esforço

computacional. Porém, neste caso, existe um limite para o tamanho do passo de tempo “ t ”.
Valores grandes provocaram instabilidades de impediram à obtenção dos
Já na forma implícita não é possível isolar os

Ti .

Ti das equações algébricas, é necessário

resolver o sistema de equações para cada passo de tempo. O bom desta abordagem está
associado à estabilidade. Valores grandes de t não provocaram instabilidades que impeçam a
obtenção dos campos de
também crescentes dos

Ti . Evidentemente valores crescentes de t estarão associados a erros

Ti .

Este trabalho utiliza a forma implícita de solução.
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3.1.5 Condições de contorno
As condições de contorno consideradas neste trabalho são de temperatura especifica, de
fluxo devido convecção e de fluxo devido à radiação.

Condição de contorno de convecção
A condição de contorno devido convecção é ajustada adicionando alguns termos as
equações algébricas de contorno. Neste caso, considerando a taxa convectiva como
Qconv  hAi Ti  T  ,

então para que o balanço de energia seja fechado, a equação algébrica

associada ao contorno deve ficar como:
aiTi 



anbTnb  bi  Vi

nb

Ti  Ti 0
 hAi Ti  T 
t

(3.20)
Como alguns termos são implícitos, então é melhor organizar a equação da seguinte
forma:

Vi


 hAi Ti 
 ai 
t





anbTnb  bi  Vi

nb

Ti 0
 hAiT
t

(3.21)
Deste modo os termos

Vi
t

e hAi reforçam os termos da diagonal do sistema de

equações.

Condição de contorno de radiação

A condição de contorno devido radiação também é ajustada adicionando alguns termos
as equações algébricas de contorno. Considerando que a taxa radiativa é dada como
Qrad 

Ebi  J i
, então para que o balanço de energia seja fechado para equação de contorno
1   i   i Ai 

tem-se:

Vi


 hAi Ti 
 ai 
t




nb

anbTnb  bi  Vi

Ti 0
Ebi  J i
 hAiT 
1   i   i Ai 
t

(3.22)
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O termo radiativo é considerado totalmente explicito, por isso os termos Ebi e J i foram
0
calculados com base nos Ti .

Condição de temperatura especificada

A condição de temperatura especificada consiste em modificar as equações algébricas.
Desta forma, para uma temperatura Tespecificada especificada, a condição de contorno é ajustada
como:
Vi
T0
Ebi  J i


 hAi  Ti 
anbTnb 
bi  Vi i  hAiT 
 ai 



t

t
1

 i   i Ai 

nb
este termoé 









este termoé igualado a unidade

este termoé zerado

igualado a
Tespecificada

este termoé zerado

(3.23)
Ou seja: Ti  Tespecificada . Esta equação entra no sistema de equações a ser resolvido.
3.2 Cálculo Numérico da Radiosidade e do Fator de Forma
Para a realização desse estudo, os cálculos numéricos de Radiosidade e de Fator de Forma
aplicam a formulação teórica apresentada na linguagem própria do software utilizado para a
realização da analise numérica.
3.2.1 Cálculo Numérico da Radiosidade
Para exemplificar o procedimento de solução da equação 3.3 uma malha com dois
elementos finitos triangulares será utilizada (apresentada na figura xx).
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0 1 0 1  coordenada x de cada nó
P  0 0 1 1  coordenada y de cada nó
1 2 3 4  numeração de cada nó

1 2 3 4  primeiro nó de cada segmento
E  2 3 4 1   segundo nó de cada segmento
1 2 3 4  numeração de cada segmento

1
T  2
4


Figura 12 - Malha com dois elementos
finitos.

1
4
3


elementos

Com base na malha quatro superfícies são identificas, identificadas pelos segmentos da
matriz E. Assim, a equação 3.3 pode ser escrita para as quatro superfícies:
Eb1  J1



Eb 2  J 2



J  J3
J 2  J1
J  J2
J  J4
 2
 2
 2
1  A2 F21  1  A2 F22  1  A2 F23  1  A2 F24 

Eb3  J 3



J 3  J1
J  J2
J  J3
J  J4
 3
 3
 3
1  A3 F31  1  A3 F32  1  A3 F33  1  A3 F34 

1  1  1 A1 

1   2   2 A2 
1   3   3 A3 

J  J3
J1  J1
J  J2
J  J4
 1
 1
 1
1  A1F12  1  A1F12  1  A1F13  1  A1F14 

Eb 4  J 4
J  J3
J  J1
J  J2
J  J4
 4
 4
 4
 4
1   4   4 A4  1  A4 F41 1  A4 F42  1  A4 F43  1  A4 F44 

(3.24)
As equações acima podem ser rearranjadas colocando em evidência os Ji:

a11J1 

Eb1
1
1
1
J2 
J3 
J4 
1  1  1 A1 
1  A1 F12 
1  A1 F13 
1  A1 F14 



Eb 2
1
1
1
J 1  a 22 J 2 
J3 
J4 
1   2   2 A2 
1  A2 F21 
1  A2 F23 
1  A2 F24 



Eb3
1
1
1
J1 
J 2  a33 J 3 
J4 
1   3   3 A3 
1  A3 F31 
1  A3 F32 
1  A3 F34 



Eb 4
1
1
1
J1 
J2 
J 3  a 44 J 4 
1   4   4 A4 
1  A4 F41 
1  A4 F42 
1  A4 F43 
(3.25)
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Onde:


1
1
1
1
a11  




 1   1   1 A1  1  A1 F12  1  A1 F13  1  A1 F14 


1
1
1
1
a22  




1  A2 F21  1   2   2 A2  1  A2 F23  1  A2 F24 


1
1
1
1
a33  




1  A3 F31  1  A3 F32  1   3   3 A3  1  A3 F34  



1
1
1
1
a44  



1  A4 F41  1  A4 F42  1  A4 F43  1   4   4 A4  

(3.26)
As equações podem ser arranjadas em uma matriz:
1
1
1
Eb1




a11







1  A1F12 
1  A1F13 
1  A1F14 




1



A
1
1
1



 J 
1
1
1
1
E


b
2


 
a22



 1  A2 F21 
1  A2 F23 
1  A2 F24   J 2  1   2   2 A2  


 J   
Eb 3
1
1
1



a33

 3  














1



A
1
A
F
1
A
F
1
A
F

3
3 3
3 31
3 32
3 34   J 4 




E
1
1
1
b4


a44
 1  A F   1  A F   1  A F 
 J

1   4   4 A4  
4 42
4 43

441



B

A

(3.27)
De forma mais compacta pode-se escrever AJ  B . Esta equação pode ser resolvida de
forma direta no Matlab como: J  A \ B .

De forma genérica os termos de A podem ser calculados como:
Os termos fora da diagonal, ou seja i  j , são calculados como aij   Ai Fij .
Os termos na diagonal, para cada termo i: aii 

n
 i Ai
  Ai Fij , para Fii  0 .
1   i j 1

Os termos independentes de J, para cada i: bi   i Ai Ebi   i Ai Tbi4 .
1  i

1  i

3.2.2 Cálculo Numérico do Fator de Forma
Os fatores de forma necessários para os cálculos podem ser calculados com base no
método das linhas cruzadas.
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Com base na malha já apresentada um exemplo de cálculo do fator de forma será
apresentado: o fator de forma do segmento 1 (formado pela conexão dos nós 1 ao 2) para o
segmento 3 (formado pela conexão dos nós 3 ao 4).
Nota-se que as linhas cruzadas são formadas da seguinte forma:
 1 2 3 4  primeiro nó de cada segmento
E   2 3 4 1  segundo nó de cada segmento
1 2 3 4
 numeração de cada segmento

Linha cruzada 1 (Lc1): formada pela ligação do primeiro nó de um segmento com o
primeiro nó de um outro segmento. Ou seja, linha formada pela ligação do nó 1 ao nó 3.
Linha cruzada 2 <Lc2>: formada pela ligação do segundo nó de um segmento com o
segundo nó de outro segmento. Ou seja, linha formada pela ligação do nó 2 ao nó 4.
Já as linhas não cruzadas são formadas da seguinte forma:
 1 2 3 4  primeiro nó de cada segmento
E   2 3 4  1   segundo nó de cada segmento


 numeração de cada segmento
1 2 3 4

Linha não cruzada 1 (Lnc1): formada pela ligação do primeiro nó de um segmento com
o segundo nó de um outro segmento. Ou seja, linha formada pela ligação do nó 1 ao nó 4.
Linha não cruzada 2 <Lnc2>: formada pela ligação do segundo nó de um segmento com
o primeiro nó de outro segmento. Ou seja, linha formada pela ligação do nó 2 ao nó 3.
O tamanho do segmento de referência, Lsegmento , será dado pela linha que liga o nó 1 ao nó
2.
O fator de forma que liga o segmento 1 ao segmento 3 pode ser calculado como:
F13 

Lc1  Lc 2  Lnc1  Lnc 2
2 Lsegmento

O procedimento acima descrito é facilmente escrito na linguagem do matlab com base na
matriz E para qualquer par de segmentos.

4. DESCRIÇÃO DO FORNO MUFLA
De acordo com o fabricante Fornitec, o forno tipo mufla F2 - DM Monofásico utilizado
nesse ensaio possui características técnicas essenciais para análise do fenômeno de
transferência de calor por radiação. A tabela seguir resume as principais características
utilizadas para a abordagem computacional.
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Modelos

Volts

Temp

Watts

Amp

Câmara Útil (A x L x P)

F1 - DM Monofásico

220

1200°

2200

10

100x120x150

F2 - DM Monofásico

220

1200°

4400

20

150x150x300

F2 - DM/T Trifásico

220

1200°

4400

12

150x150x300

F3 - DM/T Trifásico
220
1200°
6000
18
200x200x400
Tabela 2 - Dados do Forno Mufla. Fonte Fornitec

Figura 13 - Forno mufla da marca Fornitec modelo F2 (Fornitec).

O formato da mufla, como citado anteriormente, é hexaédrico, ou seja, esta possui seis
superfícies a serem analisadas. Conforme os valores cedidos pelo fabricante, as dimensões úteis
desse forno são 15x15x30 cm. As espessuras de suas paredes possuem aproximadamente 2,5
cm. Outro ponto importante para a análise é a temperatura que a mufla em questão pode aquecer
as amostras inseridas em seu interior. De acordo com o fabricante, esse equipamento consegue
atingir uma temperatura máxima de 1200º C. Por fim, o último detalhe que será levado em
consideração para a realização desse estudo é o material utilizado para a construção do forno.
Segundo o fabricante, o equipamento em questão é fabricado utilizando basicamente uma chapa
de aço-carbono.
Para realizar o estudo da transferência de calor por radiação, foi necessária a identificação
das superfícies do forno e dos modos como estão ligadas umas as outras, para o cálculo dos
devidos fatores de forma. A base do forno foi denominada superfície 1 (cor cinza claro), a
superfície superior foi denominada superfície 6 (cor cinza claro), a superfície na qual existe a
abertura da mufla é denominada superfície 3 (aberta), a que corresponde ao fundo é denominada
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superfície 4 (cor cinza escuro) e as restantes são as superfícies 2 e 5 (cor roxo claro),
respectivamente. A figura 6 ilustra o modelo adotado.

Figura 14 - Modelo da disposição das superfícies no forno.

Conhecendo as medidas geométricas da mufla, é necessária a determinação do valor da
emissividade do material utilizado. De acordo com Pertence (2004), a emissividade das
superfícies da mufla varia entre 0,66 e 0,9. Neste estudo o valor adotado foi de 0,8; o que pode
ser verificado na tabela 3 a seguir.

Material

Temp (°C)

Emissividade

Alumínio (chapa comercial)

100

0,09

Alumínio (oxidado)

90 - 500

0,20 - 0,31

Latão (chapa laminada)

25

0,06

Latão (chapa oxidada a 600 °C)

200 - 600

0,61 - 0,69

Cobre (comercial)

25

0,07

Cobre (oxidado)

25

0,78

Cobre (aquecido a 600 °C)

200 - 600

0,57

Aço (inoxidável polido)

100

0,07

Ferro fundido (polido)

200

0,21

Aço inoxidável AISI 310 (altamente oxidado)

220 - 520

0,90 - 0,97

Aço carbono (tubo ou chapa novos)

25

0,66

Aço carbono ou baixa liga (oxidado a 600 °C)

200 - 600

0,80

Chapa de aço carbono (superfície áspera)

40 - 400

0,94 - 0,97
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Tijolo refratário

1000

0,75

Tijolo refratário magnesítico
1000
0,38
Tabela 3 - Emissividade de alguns materiais (Pertence, 2004).

5. SIMULAÇÕES
Esta parte do trabalho tem como proposito simular um caso com os fenômenos de
transferência de calor tipicamente observados no forno mufla, ou seja, transferência de calor
por difusão através de paredes sólidas, transiente, com condições de contorno convectivas em
todas as paredes e condições de contorno radiativas nas paredes internas.
Algumas considerações precisaram ser tomadas, uma vez que a simulação exata dos
fenômenos de transferência de calor é extremamente complexa. As principais considerações
tomadas foram:
1. A dimensão de profundidade do forno mufla foi considerada como sendo muito
maior que as outras dimensões. Com isso é possível considerar que a influência
dessa dimensão sobre as outras é praticamente nula. Esse fenômeno pode ser
observado em tubo e em canais de escoamento. Essa consideração permite
realizar a análise de um problema de forma bidimensional.
2. Parte dos cálculos é implícita e parte é explicita. A transferência de calor por
difusão através das paredes é considerada transiente implícita. Já as radiosidades
são calculadas com base em temperatura conhecidas, o que caracteriza um
cálculo explicito. Assim, o campo de temperaturas avança no tempo de forma
implícita em função de condições de contorno de radiação calculadas de forma
explicita.
3. O aquecimento interno ocorre através de um termo de fonte volumétrico, que
modela a resistência elétrica interna da mufla. Foi considerado que a resistência
elétrica, ou seja, que a fonte de calor está situada em apenas uma das paredes. No
caso em questão, a parede selecionada foi a parede lateral situada a esquerda.
4. Todas as paredes (internas e externas) estão sendo consideradas com uma
temperatura inicial de 25ºC.

Utilizando essas considerações, foi possível realizar as simulações que demonstram os
fenômenos de transferência de calor. Os resultados obtidos serão descritos a seguir e os códigos
utilizados estão expostos nos apêndices deste artigo.
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5.1 Malha Computacional
Para a criação da malha computacional utilizada nesse estudo, foi utilizada ferramenta
“pdetool” disponível no software MatLab 2014. Esta malha possui em sua composição
elementos semelhantes a seção transversal de área quadrada do forno mufla, como descrito
anteriormente. Ela pode ser observada na figura a seguir:

Figura 15- Malha do forno mufla
Nota-se que com esta malha é possível simular as dimensões citadas em escala de 1:60.
Tal representação não compromete a obtenção de resultados. A malha representa a seção
transversal quadrada do forno explicitando as superfícies de controle internas e externas. Ao
exportar os componentes dessa malha para a área de códigos, as superfícies de controle recebem
nomes especiais determinados pelo próprio software. Essa denominação é verificada de acordo
com a figura a seguir:
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Figura 16 - Denominação das superfícies segundo o MatLab

Em cada uma das paredes são ajustadas as devidas condições de contorno:

Paredes 1, 2,6 e 7 :
 Na condição de contorno de convecção interna a taxa é contabilizada como

Qconv,i  hi Ai Ti ,contorno  T,i  , com hi  300W / m2 K e T ,i  29C .
 Na condição de contorno de radiação a taxa é contabilizada como
Qrad 

Ebi  J i
, onde
1   i   i Ai 

4
Ebi  Ti,contonro
é calculado com base em temperaturas

conhecidas e J i é calculada com base nos Ebi .
Paredes 3, 5, 8 e 4:
 Na condição de contorno de convecção externa a taxa é contabilizada como

Qconv,e  he Ae Ti ,contorno  T ,e  , com he  200W / m2 K e T ,e  25C .
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5.2 Resultados da Simulação de Transferência de calor
É difícil separar efetivamente as três formas de transferência de calor citadas. Por isso,
todos os fenômenos são simulados simultaneamente. Como foi descrito nos capítulos
anteriores, esse estudo propõe simular a transferência de calor na mufla, o que deve gerar
campos de temperatura, taxas de transferência de calor e o tempo de aquecimento do forno.
A simulação é parada quando a temperatura no centro da parede 6 atinge o regime
3
permanente. Esta verificação é realizada com base neste critério: dT dt no centrode P6  10 .

A figura 17(a) a seguir monstra o campo inicial de temperaturas. Devido à simulação ser
transiente o campo de temperaturas se altera com o tempo. Na figura 17(b) é apresentado o
campo de temperaturas quando o regime permanente é tingido, que ocorre por volta de 7990
segundos.

(a)

(b)

Figura 17 – (a) campo de temperaturas inicial e (b) Campo de temperaturas em regime
permanente.

Nas tabelas a seguir são apresentados os dados obtidos primeiramente considerando os
efeitos da radiação e em seguida sem considerar tais efeitos. Foram analisadas as superfícies
internas do forno mufla, denominadas pelo próprio software como 1, 2, 6 e 7. As figuras 18 a
36, apresentados no apêndice B, exibem os resultados que são mostrados nas tabelas a seguir,
além de fornecerem dados utilizados nas análises realizadas. Os resultados obtidos são descritos
a seguir:
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Temperatura/
Malha

T Centro
parede 6
(ªC)
613.8397

T
superfície 6
(ºC)
597.4693

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

T Centro
parede 6
(ªC)
613.8429

T
superfície 6
(ºC)
597.472

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

T Centro
parede 6
(ªC)
613.841

T
superfície 6
(ºC)
597.4701

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

55.5134
55.5224
49.3808
Malha pouco
refinada
614.1167
604.7742
51.589
51.5981
49.9328
Malha
refinada
614.1917
608.2688
49.7255
49.7322
50.1901
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 4 - Temperaturas para simulação com passo de "5 dt" considerando radiação.
Temperatura/
Malha

55.5132
55.5227
49.3804
Malha pouco
refinada
614.124
604.7815
51.5902
51.5987
49,9332
Malha
refinada
614.1945
608.2713
49.7253
49.732
50.1897
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 5-- Temperaturas para simulação com passo de "10 dt" considerando radiação.

Temperatura/
Malha

55.5122
55.5218
49.3794
Malha pouco
refinada
614.132
604.7887
51.5908
51.5993
49.9335
Malha
refinada
614.2023
608.2786
49.7259
49.7325
50.1901
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 6 - Temperaturas para simulação com passo de "15 dt" considerando radiação.
Analisando os dados expostos nas tabelas 4, 5 e 6 é possível notar algumas características
importantes acerca dos fenômenos de transferência de calor:
1. Pode-se notar que a temperatura no interior da parede 6 do forno possui um valor
superior ao da superfície da mesma, uma vez que este ponto se encontra mais
próximo da fonte de calor sugerida.
2. Outro ponto importante é que as temperaturas nas superfícies 7 e 2 possuem
valores que podem ser considerados equivalentes, o que se justifica pelo fato
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destas apresentarem características muito semelhantes, tais como área total,
distancia da fonte, material etc.
3. Por fim, vale destacar que para as análises realizadas nas malhas mais refinadas,
a temperatura da superfície 1 é superior as temperaturas das superfícies 7 e 2, fato
que não se repete nas outras simulações, inferindo que quanto mais refinada a
malha analisada, as influencias radioativas de cada superfície de elemento
possuem efeitos mais relativos em suas proximidades do que em superfícies mais
distantes.
4. Quanto menor o passo adotado, mais próximos os valores das superfícies que não
possuem fontes, sugerindo que a transferência de calor por radiação seja uniforme
em todas as direções.
A tabela 7 a seguir indica em quanto tempo os casos analisados atingem o regime
permanente. É exibido também o tempo em que cada simulação foi realizada.
Tempo/ malha

Tempo para atingir o

Tempo para realizar a

regime permanente (s)

simulação (s)

Malha pouco refinada 5 dt

7875

507

Malha pouco refinada 10 dt

7800

529

Malha pouco refinada 15 dt

7965

533

Malha refinada 5 dt

7590

760

Malha refinada 10 dt

7910

792

Malha refinada 15 dt

7970

798

Malha muito refinada 5 dt

7590

1530

Malha muito refinada 10 dt

7920

1581

Malha muito refinada 15 dt

7990

1594

Tabela 7 - Tempo de simulação para o caso radioativo/convectivo
Estudando os dados exibidos na tabela 7, é possível notar que:
1. O tempo em que o problema exposto atinge o regime permanente está numa faixa
de 7850 s a 8000 s.
2. Quanto mais refinada a malha, mais tempo o programa leva para gerar os
resultados, porém, os resultados gerados convergem melhor para os resultados
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esperados. Esse fato se justifica ao analisarmos também as figuras que exibem os
valores de convergência, exibidos no apêndice B.
3. De modo similar, quanto menor o valor do passo adotado, mais tempo o software
leva para gerar os dados.
As tabelas 8, 9 e 10, mostradas a seguir, exibem os dados obtidos para as simulações
onde os efeitos radioativos não foram considerados
Temperatura/
Malha

T Centro
parede 6
(ªC)
675.1088

T
superfície 6
(ºC)
652.9168

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

T Centro
parede 6
(ªC)
675.115

T
superfície 6
(ºC)
652.9222

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

T Centro
parede 6
(ªC)
675.1212

T
superfície 6
(ºC)
652.9277

T Superfície T Superfície T Superfície
2 (ºC)
7 (ºC)
1 (ºC)

39.2579
39.266
28.869
Malha pouco
refinada
675.2513
662.4376
34.4972
34.5059
28.869
Malha
refinada
675.2858
666.9685
32.245
32.2522
28.8692
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 8 -Temperaturas para simulação com passo de "5 dt" sem considerar radiação
Temperatura/
Malha

39.2582
39.2663
28.8691
Malha pouco
refinada
675.2572
662.4431
34.4974
34.5062
28.864
Malha
refinada
675.2885
666.974
32.2452
32.2524
28.8692
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 9 -Temperaturas para simulação com passo de "10 dt” sem considerar radiação
Temperatura/
Malha

39.2585
39.2666
28.8691
Malha pouco
refinada
675.2633
662.4486
34.4977
34.5065
28.8691
Malha
refinada
675.2845
665.9702
32.2452
32.2523
28.8692
Malha fina
(muito
refinada)
Tabela 10 - Temperaturas para simulação com passo de "15 dt" sem considerar radiação
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Considerando as tabelas 8, 9 e 10, é possível inferir que:
1. Os valores obtidos para as temperaturas da superfície 1, em todas as simulações
são praticamente equivalentes, o que sugere que a influencia no aumento da
temperatura dessa superfície se dá basicamente por radiação.
2. Novamente, os valores das superfícies 2 e 7 são muito próximos. E ainda seguindo
a o modelo das simulações com efeitos radioativos, a temperatura do centro da
parede 6 é maior que a temperatura observada na sua superfície.
3. Por fim, o dado que merece o maior destaque se dá para o valor obtido no centro
da superfície 6 ser maior no caso não radioativo que no caso radioativo. É possível
inferir que isso ocorre pelo fato de quando se analisa o fenômeno sem considerar
os efeitos radioativos, toda a energia proveniente dos efeitos convectivos se
concentra dentro da parede, e sua transferência por esse fenômeno possui uma
eficiência menor que o fenômeno de transferência por radiação.

Por fim, é exibida a tabela 11, que possui características semelhantes as características
exibidas da tabela 7, onde são expostos os tempos gastos que as simulações atinjam o regime
permanente e o tempo gasto para que a simulação seja concluída.
Tempo/ malha

Tempo para atingir o
regime permanente (s)
9610
9880
9950
9620

Tempo para realizar a
simulação (s)
1923
1977
1991
963

Malha pouco refinada 5 dt
Malha refinada 5 dt
Malha muito refinada 5 dt
Malha pouco refinada 10
dt
9890
990
Malha refinada 10 dt
9960
1022
Malha muito refinada 10
dt
9850
657
Malha pouco refinada 15
dt
9900
661
Malha refinada 15 dt
9960
665
Malha muito refinada 15
dt
Tabela 11 - Tempos de simulação para caso apenas convectivo

39

As informações exibidas na tabela 11 são base para as seguintes aferições:
1. Similarmente a análise da tabela 7, algumas considerações observadas referentes
ao grau de refinamento e valor de passo relacionados ao tempo gasto para realizar
as simulações são repetidas nesse caso.
2. A principal diferença observada é que a faixa de tempo em que o sistema entre
em regime permanente possui valores entre 9600 s e 1000s. Esse fato indica que
o fenômeno de transferência de calor por radiação possui um papel importante na
otimização de transferência global.

6. CONCLUSÕES
O cálculo completo da transferência de calor em um forno mufla é bem complexo e
trabalhoso, pois envolve a geometria do forno, potência emissiva, irradiação, radiosidade,
emissividade, material de fabricação, diferença de temperaturas, entre outros elementos. Tantos
parâmetros a serem analisados tornam inviável a realização desse cálculo através de soluções
analíticas. Para resolver problemas como este existem diversas ferramentas de cálculo numérico
que facilitam a obtenção dos resultados e poupam tempo. Este trabalho propõe uma
metodologia numérica implementada no software matlab 2014 para realizar um estudo da
transferência de calor que ocorre no funcionamento de um forno mufla.
A transferência de calor por radiação térmica é o modo de transferência de calor mais
relevante quando analisado um sistema onde o meio é um forno, sendo responsável por mais de
90% da troca de energia térmica. Neste trabalho o cálculo da taxa de radiação foi feito por meio
do fator de forma, uma rede de resistências térmicas e pelo método de volumes de controle
baseado em elementos. Foi implementada também a taxa de condução nas paredes do forno,
analisando o sistema de forma bidimensional e definindo as condições inicial e de contorno.
Para isso foi criada uma malha que imita a seção transversal do forno mufla, onde foram feitas
todas as simulações.
Os resultados mostraram que as paredes que possuem características como área total,
distancia da fonte de calor e material muito semelhantes são afetadas de forma equivalente, que
a transferência de calor por radiação é uniforme em todas as direções e que a influencia no
aumento da temperatura da superfície oposta a fonte de calor se dá basicamente por radiação.
Como previsto a transferência de calor por condução se mostrou muito inferior à transferência
de calor por radiação e quando simulado o caso sem radiação toda a energia proveniente dos
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efeitos convectivos se concentrou dentro da parede. Foi observado também que quanto mais
refinada for a malha analisada, mais os resultados gerados convergem para os resultados
esperados.
Por fim, se espera que os dados e resultados obtidos no presente trabalho sejam base para
que os estudos que serão realizados no trabalho de conclusão de curso 2. Para esse trabalho
futuro, deseja-se aplicar os estudos apresentados nesse trabalho inicial em situações reais, onde
os modelos matemáticos aqui expostos sejam comprovados experimentalmente.
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APENDICES
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APENDICE A: Imagens das malhas utilizadas
O presente apêndice apresenta as figuras geradas pelo software MatLab, descrevendo
como o forno mufla foi modelado e como foi realizado o refinamento da malha. Vale lembrar
que as dimensões utilizadas para as simulações obedecem uma proporção de 1:60 referente a
escala real.

Figura 18 – Malha inicial pouco refinada
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Figura 19 – malha refinada

Figura 20 - Malha Fina utilizada
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APENDICE B: Mapas de Temperatura
As figuras a seguir representam os resultados obtidos pelas simulações realizadas e
servem de base para as analises apresentadas. Essas imagens foram geradas pelo próprio
software MatLab.

Figura 21 - Simulação ao passo 5 dt de malha pouco refinada com radiação
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Figura 22 - Simulação ao passo 5 dt de malha refinada com radiação
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Figura 23 - Simulação ao passo 5 dt de malha fina com radiação
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Figura 24 - Simulação ao passo 10 dt de malha pouco refinada com radiação
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Figura 25 - Simulação ao passo 10 dt de malha refinada com radiação
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Figura 26 - Simulação ao passo 10 dt de malha fina com radiação
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Figura 27 - Simulação ao passo 15 dt de malha pouco refinada com radiação
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Figura 28 - Simulação ao passo 15 dt de malha refinada com radiação
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Figura 29 - Simulação ao passo 15 dt de malha fina com radiação
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Figura 30 - Simulação ao passo 5 dt de malha pouco refinada sem radiação
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Figura 31 - Simulação ao passo 5 dt de malha refinada sem radiação
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Figura 32 - Simulação ao passo 5 dt de malha fina sem radiação
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Figura 33 - Simulação ao passo 10 dt de malha pouco refinada sem radiação
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Figura 34 - Simulação ao passo 10 dt de malha refinada sem radiação
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Figura 35 - Simulação ao passo 10 dt de malha pouco fina sem radiação
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Figura 36 - Simulação ao passo 15 dt de malha pouco refinada sem radiação
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Figura 37 - Simulação ao passo 15 dt de malha refinada sem radiação
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Figura 38 - Simulação ao passo 15 dt de malha fina sem radiação
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APENDICE C: Gráficos de convergência
Os gráficos gerados pelo software MatLab apresentados no presente apêndice
tem como objetivo demonstrar o grau de convergência das simulações realizadas e serviram de
base para as análises realizadas.
Os gráficos estão seguindo a ordem em que o problema foi apresentado: primeiro os
casos onde haviam sido considerados os efeitos radioativos e em seguido as simulações onde
esses efeitos não foram considerados.

Gráfico 1 - (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha pouco refinada com radiação

Gráfico 2- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha refinada com radiação
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Gráfico 3- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha fina com radiação

Gráfico 4- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha pouco refinada com radiação

Gráfico 5- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha refinada com radiação
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Gráfico 6- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha fina com radiação

Gráfico 7- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha pouco refinada com radiação

Gráfico 8- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha refinada com radiação
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Gráfico 9- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha fina com radiação

Gráfico 10- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha pouco refinada sem radiação

Gráfico 11- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha refinada sem radiação
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Gráfico 12- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 5 dt na malha fina sem radiação

Gráfico 13- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha pouco refinada sem radiação

Gráfico 14- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha refinada sem radiação

68

Gráfico 15- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 10 dt na malha pouco fina sem radiação

Gráfico 16- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha pouco refinada sem radiação

Gráfico 17- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha refinada sem radiação
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Gráfico 18- (a) Temperatura superfície e no interior da parede com a fonte. (b) Temperatura nas demais
paredes. Simulação com passo a 15 dt na malha fina sem radiação

