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RESUMO 

 

O método de Monte Carlo apresenta boa precisão e, quando comparado com outras 

técnicas numéricas, é de relativamente fácil implementação para a solução de problemas 

envolvendo geometrias complexas e espalhamento anisotrópico da radiação. Além disso, 

diferentemente do que ocorre para a maioria das técnicas numéricas, cujo tempo necessário 

para a execução de simulações tende a crescer exponencialmente com a medida que a 

complexidade do problema aumenta, no método de Monte Carlo, o aumento no tempo 

computacional tende a ser linear. Ainda assim, as simulações em Monte Carlo apresentam 

tempo computacional elevado para dos problemas de interesse. O modelo dos Pacotes de 

Energia Multi-espectrais permite a redução do tempo computacional associado às soluções 

através do método de Monte Carlo. O referido modelo é aqui analisado para aplicações em 

meios constituídos por espécies não participantes e vapor d’água, que é um importante 

emissor de radiação formado na combustão de hidrocarbonetos. Aspectos relacionados à 

otimização dos tempos computacionais são investigados e soluções obtidas com o modelo são 

comparadas com soluções linha-por-linha, considerado como benchmark.   

Palavras-chave: Radiação Térmica, meios participantes não homogêneos, Monte 

Carlo, função distribuição ALB, integração linha-por-linha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

AN ANALYSIS OF THE MONTE CARLO MULTI-SPECTRAL 

ENERGY BUNDLES FORMULATION APPLIED TO MEDIA 

CONSTITUTED OF WATER VAPOR 

 

The Monte Carlo method is accurate and is relatively simple to implement for the 

solution of problems involving complex geometries and anisotropic scattering of radiation as 

compared with other numerical techniques. In addition, differently of what happens for most 

of numerical techniques, for which the associated simulations computational time tends to 

increase exponentially with the complexity of the problems, in the Monte Carlo the increase 

of the computational time tends to be linear. Nevertheless, the Monte Carlo solution is highly 

computer time consuming for most of the interest problems. The Multispectral Energy Bundle 

model allows the reduction of the computational time associated to the Monte Carlo solution. 

The referred model is here analyzed for applications in media constituted for non-

participating species and water vapor, which is an important emitting species formed during 

the combustion of hydrocarbon fuels. Aspects related to computer time optimization are 

investigated the model solutions are compared with benchmark line-by-line solutions. 

Keywords: Thermal Radiation, non-homogeneous participating media, Monte Carlo, 

ALB distribution function, line-by-line integration.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radiação térmica é um dos mecanismos de transferência de calor e seu modelamento 

matemático e solução podem ser bastante complexos, dependendo do tipo de problema 

considerado e precisão desejada. As trocas de energia por radiação em meios participantes, 

que emitem, absorvem e são parcialmente transparentes à radiação, são bastante importantes 

em diversas aplicações de engenharia, principalmente em processos de combustão. Nas 

fornalhas de caldeira, motores de combustão interna e turbinas a gás as trocas radiantes 

contribuem de forma significativa para o fluxo global de energia, em alguns casos sendo o 

principal mecanismo de transferência de calor.  

Devido a sua complexidade, a solução analítica da Equação da Transferência 

Radiativa (Radiative Transfer Equation, RTE) em meios participantes, na maioria das vezes, 

não é possível. Desse modo, a simulação computacional e o modelamento numérico do 

fenômeno são de grande interesse. Entre os métodos mais comumente utilizados para a 

solução da RTE estão o método das Ordenadas Discretas (Discrete Ordinate method, DOM), 

o método dos Harmônicos Esféricos (Aproximação PN) e o método de Monte Carlo (MC). Os 

dois primeiros foram propostos, respectivamente, por CHANDRASEKHAR (1960) e JEANS 

(1978), segundo MODEST (2013); quanto ao Monte Carlo, uma revisão da literatura é 

apresentada como segue. 

O Monte Carlo é um método numérico decorrente de uma abordagem probabilístico-

estatística para a solução da equação da transferência de calor por radiação, RTE. O mesmo 

pode ser utilizado na solução de problemas em diversas áreas do conhecimento, incluindo 

aplicações tão diversas quanto a previsão do tempo e a simulação dos índices das ações na 

bolsa de valores segundo FELDICK et al. (2009). 

A base para a aplicação do método de Monte Carlo na solução de problemas de 

transferência de calor por radiação foi formulada nos anos 60 e apresentada por HOWELL 

(1965). Desde então, o método vem sendo muito utilizado na solução da transferência de calor 

por radiação. HOWELL et al. (2010) e MODEST (2013) apresentam uma vasta revisão sobre 

a aplicação do método para a solução da RTE. O método de Monte Carlo é bastante preciso e 

sua implementação para a solução de problemas envolvendo geometrias complexas e meios 

que espalham a radiação é relativamente simples quando comparado a outras técnicas de 

solução como o DOM e a Aproximação PN. 
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Um dos importantes temas de pesquisa na simulação da transferência de calor por 

radiação em meios participantes concerne à abordagem espectral, visto que as propriedades 

radiativas dos meios participantes são fortemente dependentes do espectro da radiação. 

Na integração linha-por-linha (Line-by-line, LBL) a RTE é solucionada em cada linha 

espectral. Tal procedimento é computacionalmente dispendioso, pois o espectro de 

emissão/absorção é composto por milhares de linhas. Sendo assim, inúmeros modelos 

espectrais foram propostos com a finalidade de reduzir os tempos computacionais necessários 

para a solução dos problemas de transferência de calor por radiação em meios participantes. 

O modelo espectral mais simples é o de gás cinza. Este faz uma analogia ao de 

superfície cinza, ou seja, aproxima o coeficiente de absorção como independente do 

comprimento de onda. O modelo da soma-ponderada-de-gases-cinzas (Weighted-Sum-of-

Gray-Gases, WSGG, model) proposto por HOTTEL e SAROFIM (1967), modela todo o 

espectro através de algumas bandas que possuem coeficiente de absorção uniforme, sendo 

cada banda relativa a um gás de cinza. Os coeficientes de ponderação que representam a 

contribuição de cada gás cinza correspondem à fração de energia de corpo negro na faixa 

espectral para a qual o coeficiente de absorção de gás cinza é considerado invariável. Os 

modelos de banda, por sua vez, baseiam-se no fato que o coeficiente de absorção varia muito 

mais rapidamente com o espectro do que a intensidade de corpo negro e, assim, a real 

estrutura das linhas espectrais pode ser substituída por uma estrutura de linha aproximada, em 

uma região espectral em que a intensidade de corpo negro é considerada invariável. Modelos 

de banda estreita caracterizam as linhas espectrais de absorção dentro de um pequeno 

intervalo espectral, enquanto que nos modelos de banda larga as linhas espectrais são 

aproximadas ao longo de toda uma banda de vibração-rotação. Foram propostos vários 

modelos de banda, uma visão geral pode ser encontrada em HOWELL et al. (2010) e 

MODEST (2013).   

Um tipo particular de modelo de banda são os métodos de distribuição-k. Estes são 

baseados no fato de que mesmo dentro de um pequeno intervalo espectral o coeficiente de 

absorção assume o mesmo valor uma infinidade de vezes. Nesse caso, é vantajoso reordenar o 

coeficiente de absorção em uma função monotonamente crescente dentro de uma banda, o que 

possibilita executar o cálculo do campo de intensidades uma única vez para todas as 

localizações espectrais em que o coeficiente de absorção apresenta um mesmo valor. Este é o 

caso do modelo de distribuição-k para espectro completo (Full-Spectrum k-Distribution, FSK, 
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model) no qual o coeficiente de absorção é reordenado em uma função monotonamente 

crescente. Entretanto, é permitido que a intensidade de corpo negro varie com o espectro de 

forma que uma distribuição-k é obtida para o espectro completo, ou seja, é obtida uma Full-

Spetrum K-distribution (FSK).    

A distribuição-k cumulativa FSK é equivalente à função distribuição de energia de 

corpo negro nas linhas de absorção (Absorption-line-blackbody distribution function, 

ALBDF), utilizada no modela da soma-ponderada-de-gases-cinza baseado nas linhas 

espectrais (Spectral Lines-based Weighted-sum-of-gray-gases, SLW, model), desenvolvido 

por DENISON e WEBB (1993a). A ALBDF foi proposta por DENISION e WEBB (1993b) e 

utilizada no SLW para a determinação dos coeficientes de absorção dos gases cinza e seus 

respectivos pesos. MODEST e ZHANG (2002) demostraram a equivalência entre a ALBDF e 

a distribuição-k cumulativa e aplicaram a mesma na formulação FSK. Para aplicar os métodos 

SLW e FSK em meios não homogêneos, é necessário utilizar as hipóteses de coeficiente de 

absorção correlacionado ou escalonado, conforme proposto por DENISON e WEBB (1995). 

Outro modelo que utiliza o conceito de função distribuição cumulativa é o modelo do Número 

de Onda Cumulativo (Cumulative Wavenumber, CW, model) proposto por SOLOVJOV e 

WEBB (2002). 

O Monte Carlo foi aplicado pela primeira vez de forma a levar em conta o 

comportamento espectral do meio por MODEST (1992). Entretanto, o espectro não foi 

considerado de forma detalhada.  

Apesar de suas vantagens em termos de precisão e relativa facilidade de 

implementação para tratar problemas complexos, o Monte Carlo apresenta o contraponto de 

ser computacionalmente bastante dispendioso. Devido a isto, até 2007 ainda não havia sido 

aplicado em conjunto com a solução LBL, que também é associada a elevado custo 

computacional. Entretanto, o continuo aumento da capacidade de processamento dos 

computadores, permitiu sua aplicação na solução LBL, o que foi realizado pela primeira vez 

por WANG e MODEST (2007). 

Associado a modelos que permitem considerar o espectro de forma detalhada, o 

método de Monte Carlo foi aplicado pela primeira vez por WANG et al. (2007), em conjunto 

com o FSK,  e por MAURENTE et al. (2007), em conjunto com a ALBDF. 

Buscando otimizar os cálculos em que o método de Monte Carlo é aplicado a casos em 

que o espectro precisa ser considerado de forma precisa, MAURENTE (2007) formulou o 
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Modelo em Monte Carlo dos Pacotes de Energia Multiespectrais (Monte Carlo-Multi-Spectral 

Bundle, MCMSB, model), o qual foi apresentado e analisado por Maurente et al. (2012). O 

MCMSB pode ser aplicado em conjunto com qualquer modelo espectral ou integração linha-

por-linha (LBL). MAURENTE et al. (2012) aplicou o MCMSB em conjunto com a ALBDF 

para modelar o espectro e verificou que o modelo proveu considerável redução nos tempos 

computacionais para os casos analisados.  

Neste trabalho o modelo dos em Monte Carlo dos Pacotes de Energia Multiespectrais 

(MCMSB) é analisado para aplicações em meios participantes constituídos por vapor d’água 

(H2O) e espécies não participantes, como oxigênio (O2) e nitrogênio (N2). O MCMSB será 

implementado em conjunto com a ALBDF, conforme a metodologia apresentada por 

MAURENTE et al. (2012). Dois aspectos serão analisados. O primeiro é referente a 

otimização em termos de tempo computacional. O segundo, a precisão do modelo quando 

aplicado em conjunto com a ALBDF. Relativamente à otimização, soluções foram obtidas 

para casos testes com o intuito de identificar o número ótimo de sub-pacotes de energia, os 

quais são específicos do MCMSB. Para a análise da precisão, resultados obtidos utilizando-se 

o modelo foram comparados com resultados benchmark, calculados linha-por-linha (LBL).  

Para a solução LBL, é necessário o conhecimento detalhado do espectro, ou seja, do 

coeficiente de absorção espectral, nas diversas condições de temperatura e concentração 

relativas a diferentes localizações no interior da câmara. Tais propriedades são obtidas de 

bancos de dados espectrais. O High Resolution Transmission, HITRAN (ROTHMAN et al., 

2013) e sua versão para altas temperaturas, o High-Temperature Molecular Spectroscopic 

Database, HITEMP (ROTHMAN et al., 2010), são dois desses bancos de dados; ambos são 

utilizados, neste trabalho, no cálculo das propriedades espectrais. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

POR RADIAÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos fundamentais relacionados à análise 

realizada no trabalho. A seção 2.1 trata da transferência de calor por radiação em meios 

participantes. Na seção 2.2 informações básicas sobre o método de Monte Carlo são 

apresentadas. Finalmente, na terceira e última seção do capítulo é apresentado o modelo em 

Monte Carlo dos Pacotes de Energia Multiespectrais (MCMSB).    

  

2.1 TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR RADIAÇÃO EM MEIOS 

PARTICIPANTES 

 

A seguir são apresentados alguns dos conceitos básicos sobre radiação térmica, os 

quais são necessários para a compreensão dos capítulos subsequentes. A seção 2.1.1 explica a 

Equação da Transferência Radiativa (RTE), enquanto a seção 2.1.2 fornece uma visão geral 

sobre os conceitos relativos à determinação das propriedades espectrais de interesse para o 

cálculo do transporte de energia por radiação.       

 

2.1.1 A Equação de Transferência Radiativa (RTE) 

 

A medida que um feixe de radiação viajando em uma certa direção ŝ e atravessa um 

elemento de meio participante com espessura ds, conforme representado na Figura 2.1, a 

radiação do feixe é absorvida pelo meio e espalhada para fora do feixe. Isso provoca uma 

diminuição na intensidade de radiação. Ao mesmo tempo, o meio emite e espalha a radiação 

de outras direção na direção ŝi, de propagação do feixe, o que causa um aumento na 

intensidade. 
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A variação na intensidade, devido aos quatro processos, a medida que o feixe de 

radiação atravessa o elemento de meio participante, é fornecida pela equação (2.1), que é a 

Equação da Transferência Radiativa (RTE):  

   
4

ˆ ˆ ˆ,
4

s

b i i i

dI
I I I d

ds

 

     




 


     s s s                (2.1) 

onde I  é a intensidade espectral de radiação; o sub-índice η é referente ao espectro, onde η é 

o número de onda, definido como 1/  , ou seja, o inverso do comprimento de onda, ; 

bI   é a intensidade de radiação espectral de corpo negro, fornecida pela Lei de Planck;   e o 

coeficiente de absorção espectral; s  é o coeficiente de espalhamento espectral;   é o 

coeficiente de extinção espectral, que é definido como s      ; ˆ( )iI s  é a intensidade 

espectral de um feixe de radiação incidindo no elemento de meio em uma direção, ŝi, diferente 

de ŝ; o sub-índice i indica uma determinada direção;  ˆ ˆ,i s s  é a função de fase do 

espalhamento espectral e id  é o intervalo de ângulo solido, que compreende o feixe de 

radiação que se propaga na direção de ŝi.  

A determinação do campo de intensidade em um meio, conforme o representado na 

Figura 2.2, é obtida através da solução da equação (2.1) para todo o volume de meio, o que 

requer o conhecimento das propriedades e condições do meio em todas as localizações no 

volume, além das condições de contorno de intensidade de radiação nas fronteiras do volume. 

Observe-se que embora a dependência em relação às coordenadas espaciais tenha sido 

suprimida da equação (2.1) por simplicidade, a intensidade depende das coordenadas 

espaciais e de duas coordenadas direcionais, além de depender do número de onda. Isso torna 

a solução analítica da equação inviável, a não ser para alguns casos unidimensionais simples, 

e numericamente dispendiosa para a maioria das aplicações. 

ŝi 

ŝ ŝ 

dA 

s s+ds 

Figure 2.1 – Feixe de radiação atravessando um elemento de meio ds. 
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Figure 2.2 – Feixe de radiação atravessando um volume de meio. Fonte: MODEST (2003). 

 

Para meios que não espalham a radiação, como é o caso de gases compostos por 

espécies moleculares, mas que não contém partículas sólidas (fuligem e cinzas), o coeficiente 

de espalhamento pode ser desprezado e o coeficiente de extinção torna-se igual ao de 

absorção: 

                                                                  (2.2) 

Nesse caso, a equação (2.1) pode ser simplificada e a RTE reduz-se a  




 II

ds

dI
b                               (2.3) 

 

2.1.2 O Espectro da Radiação 

 

Do ponto de vista quântico, quando energia é emitida por um meio, fótons são 

emitidos pelas partículas (átomos, moléculas, íons) que o constituem.  Da mesma forma, a 

absorção da radiação é relacionada à absorção de fótons.  

Moléculas e átomos que constituem um meio podem ocupar apenas estados de energia 

quânticos permitidos. Estes estados são relacionados aos modos pelos quais as partículas 

podem armazenar energia. Por exemplo, um átomo apresenta diferentes estados eletrônicos, 

que são relacionados aos orbitais permitidos para os elétrons que orbitam o seu núcleo 

positivo. Moléculas, por sua vez, podem estar em diferentes a níveis de energia eletrônicos, 

vibracionais, translacionais e rotacionais. Quando uma transição ocorre entre dois estados de 
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energia quânticos permitidos, o fóton emitido ou absorvido contém uma quantidade de 

energia bem definida, que é a diferença de energia entre os dois estados.   

A Figura 2.3 mostra um diagrama esquemático de potencial de energia e transições 

para uma molécula diatômica. 

 

  

Figure 2.3 – Diagrama de energia potencial e transições para uma molécula diatômica. Fonte: MAURENTE 

(2007) 

 

O fóton associado a transições entre estados quânticos permitidos apresenta número de 

onda bem definido, o qual é fornecido através da seguinte relação: 

p i j ije e e hc                                                         (2.4) 

onde 
pe  é a energia do fóton, ie  e je  são respectivamente os estados de maior e menor 

energia na transição, h é a constante de Planck, cujo valor é 6.62607×10
-34

 J.s, c é a 

velocidade da luz no vácuo e 
ij , é o número de onda do fóton associado à transição. Essas 

transições entre estados de energia quânticos específicos resultam em linhas bem definidas de 

emissão e absorção de energia radiativa, as chamadas linhas espectrais.  

 Nem todas as transições de energia ocorrem entre estados quânticos específicos. Por 

exemplo, quando há ionização o elétron livre pode estar associado a qualquer nível de 
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energia. Nesse caso, o espectro da radiação é contínuo e linhas espectrais bem definidas não 

podem ser identificadas. Outros mecanismos de emissão e absorção que resultam em espectro 

contínuo são inelásticos, nos quais um elétron livre interage com um íon, um átomo ou uma 

molécula, transferindo parte de sua energia, mas não sendo absorvido.  

 A radiação contínua adquire maior importância em aplicações que envolvem plasmas 

a altas temperaturas, onde os processos de ionização ocorrem em taxas elevadas. Entretanto, 

nas aplicações em problemas de combustão em que na maioria dos casos as máximas 

temperaturas são menores que 2500 K, as transições de linha são consideravelmente mais 

importantes que aquelas associadas à radiação contínua.  

 Embora as transições entre estados de energia quânticos permitidos sejam associadas a 

linhas espectrais específicas, alguns fenômenos físicos provocam o alargamento das linhas, 

tornando o espectro contínuo, porém apresentando um pico de energia no entorno do número 

de onda, ij , associado a transição entre os estados específicos i e j. 

A Figura 2.4 representa uma linha que sofreu processo de alargamento.  

 

 

Figure 2.4 – Alargamento de linha espectral pelos processos mais importantes. Fonte: MODEST (2013) 

 

Diferentes fenômenos podem provocar o alargamento de linha, são eles: (1) o 

alargamento natural, devido à incerteza relativa aos níveis exatos de energia, ie  e je , 

decorrente do princípio de incerteza Heisenberg; (2) o alargamento devido ao efeito Doppler, 

em função do movimento das partículas emissoras e absorvedoras; (3) o alargamento devido 
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ao efeito Stark, que ocorre na presença de fortes campos elétricos, e (4) o alargamento por 

colisão, que ocorre em função da colisão entre as partículas, o que perturba os estados de 

energia. O último fenômeno de alargamento de linha o alargamento por colisão, é o mais 

significativo nas condições encontradas em câmaras de combustão e, por isso, é o único 

considerado no presente trabalho. 

O coeficiente de absorção espectral,  , associado a uma espécie química que 

constitui um meio participante é relacionado à seção transversal de absorção espectral, ,absC  , 

através da seguinte relação: 

,absNC                                                          (2.5) 

onde N é o número de densidade da espécie química. 

Para um meio constituído por uma mistura de espécies, o coeficiente de absorção do 

meio pode ser obtido por    

, ,

1

J

j abs j

j

N C 


                                                 (2.6) 

onde o sub-índice j é referente à espécie química e J é o número total de espécies químicas na 

mistura que constitui o meio.  

A seção transversal de absorção espectral de uma espécie química pode ser obtida 

através do somatório de todas as suas linhas espectrais. Para o caso do alargamento por 

colisão as linhas espectrais são modeladas através do perfil de Lorentz e a seção transversal de 

absorção pode ser calculada como  

 



i ii

ii
abs

S
C

22,





                                              (2.7) 

onde iS  e i  são a intensidade e o número de onda referente a linha i, os quais são fornecidos 

pelos bancos de dados do espectro. A quantidade i  é a meia largura da linha i, que, segundo 

ROTHMAN et al. (2013), pode ser calculada pela equação (2.8): 

 0
auto ar,1

in

i ,i i

T
Y Y

T
  

 
      

 
                                    (2.8) 
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onde 0T  é a temperatura de referência (296K), T a temperatura do meio, Y a fração molar da 

espécie no meio, in  o coeficiente de dependência da temperatura, auto ,i  é a meia largura 

relativa às colisões entre as moléculas da espécie i e ar,i  é a meia largura devido à colisão das 

moléculas do gás com moléculas de espécies homopolares que não participam das trocas 

radiantes , como o  N2, e que são usualmente chamadas de moléculas de ar. Assim como Si e 

in , as quantidades in , auto ,i  e ar,i  devem ser obtidas de bancos de dados do espectro. Nesta 

pesquisa todos os dados foram obtidos a partir dos bancos de dados HITRAM e HITEMP. 

A rigor, deviríamos utilizar um coeficiente de dependência da temperatura para as 

colisões entre as moléculas da espécie considerada, auton , e outro para as colisões da espécie 

considerada com as moléculas do ar, arn . No entanto, os bancos de dados, HITRAN e 

HITEMP disponibilizam apenas arn . Assim, utiliza-se a seguinte aproximação proposta por 

ROTHMAN et al. (1998): i ar auton n n  .  

Utilizando a metodologia acima descrita é possível gerar a distribuição espectral do 

coeficiente de absorção para diversas espécies químicas encontradas em problemas de 

combustão. Como exemplo, a Figura 2.5 mostra o coeficiente de absorção espectral para uma 

mistura gasosa a 1500 K constituída por 10% de dióxido de carbono e 20 % de vapor de água. 

O resultado apresentado foi obtido através da utilização do , o HITRAM para a parte referente 

ao H2O e o HITEMP para a parte referente ao CO2. As condições de temperatura e 

concentrações foram as mesmas consideradas por WANG et al. (2007), cujo espectro está 

apresentado na Figura 2.6. 

 

Figure 2.5 – Distribuição do coeficiente de absorção espectral da mistura gasosa 10% CO2 + 20% H2O. 
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Figure 2.6 – Distribuição do coeficiente de absorção espectral da mistura gasosa 10% CO2 + 20% H2O. Fonte: 

WANG et al. (2007) 

 

2.2 O MÉTODO DE MONTE CARLO 

 

O método Monte Carlo é um método numérico decorrente de uma abordagem 

probabilístico-estatística, que tem aplicação em diversas áreas, incluindo a transferência de 

calor por radiação. Os conceitos fundamentais do método, que envolvem a aplicação das 

função frequência, função densidade de probabilidades e função distribuição cumulativa, bem 

como os princípios relacionados a sua implementação e utilização são aqui apresentados 

através da sua aplicação a um exemplo simples. Em seguida, é demonstrado como o método 

pode ser formulado para um problema de transferência de calor por radiação. 

 

2.2.1 Conceitos fundamentais relativos à aplicação do método de Monte Carlo 

 

O exemplo que será apresentado aqui é o mesmo utilizado por SIEGEL e HOWELL 

(1972) para explicar os fundamentos do Monte Carlo. 

Um arqueiro atira flechas em um alvo circular de 10 m de raio r. Este está dividido em 

cinco regiões circulares, cada uma relativa a um intervalo de raio, Δr = 2 m, conforme 

mostrado na Figura 2.7. 
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Figure 2.7 – Alvo do Arqueiro. 

 

Depois de atiradas 165 flechas, é possível verificar a distribuição das mesmas nas 

regiões do alvo. Admita-se que a habilidade do arqueiro é tal, que a distribuição das flechas 

em cada uma das regiões do alvo é aquela mostrada na Figura 2.7. 

  

 

Figure 2.8 – Histograma da distribuição das flechas no alvo. 

 

Observe-se que todas as 165 flechas atingiram o alvo. Se F (r) é o número de flechas 

que atingiu o alvo a uma distancia r±(Δr/2) de seu centro, o número de flechas por intervalo 

de raio em cada região, calculado pela equação (2.9), é a função frequência  
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( )
( )

F r
f r

r



                              (2.9) 

Aproximando a função frequência por uma curva polinomial, obtemos f (r) = r², no 

intervalo 0 ≤ r ≤ 10 e f (r) = 0 em qualquer outro intervalo, supondo que o arqueiro nunca 

erra o alvo.   

 A distribuição média das flechas em todo o alvo pode ser expressa pela normalização 

da função frequência, que é a divisão da mesma pela área sobe a curva de frequência, ou seja, 

a função densidade de probabilidade, P(r): 

* *

( )
P( )

( )d

f r
r

f r r









                  (2.10) 

Utilizando a aproximação proposta acima para a função frequência, obtém-se 

10

*2 *

0

² 3 ²
P( )

1000
d

r r
r

r r

 



                              (2.11) 

A função distribuição cumulativa, R(r), é fornecida por  

* *( ) ( )d

r

R r P r r


                   (2.12) 

Assim, a distribuição cumulativa de probabilidades fornece a probabilidade de um 

certo evento, cuja densidade de probabilidade é P(r), ocorrer em um intervalo entre ˗∞ até r. 

No caso do exemplo do arqueiro, valores negativos para o raio não fazem sentido e podemos 

dizer que a função distribuição cumulativa, R(r), fornece a probabilidade de uma flecha 

acertar o alvo na região entre zero até um certo valor de r. A função distribuição cumulativa 

varia de 0 até 1, pois a probabilidade de um evento ocorrer no intervalo ˗∞ ≤ r ≤  +∞ será 1.  

Utilizando a função densidade de probabilidade fornecida pela equação (2.11), obtém-

se a seguinte distribuição cumulativa:  

    
2 3

0

3( )

1000 1000

r
r r

R r dr


                             (2.13) 

 A função distribuição cumulativa pode ser invertida, ou seja, pode-se apresentar r 

como uma função de R. Para o caso do exemplo, obtém-se  
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  3( ) 10r R R                                       (2.14) 

 A equação (2.14) pode ser diretamente utilizada para simular em Monte Carlo o 

lançamento das flechas pelo arqueiro. Relações matemáticas que demonstram esse fato podem 

ser encontradas em HOWELL et al. (2010).  

Obtendo-se um valor randômico para R no intervalo entre 0 e 1 e utilizando a equação 

(2.14), encontra-se uma posição r em que a flecha atinge o alvo, na simulação em Monte 

Carlo. Simulando um grande número de lançamentos de flechas, obtém-se a distribuição das 

posições r em que a flecha atinge o alvo, que deverá se aproximar da obtida com a função 

frequência, f(r) = r². De fato, se infinitas flechas forem lançadas, a função frequência será 

exatamente reproduzida. Como exemplo, a Tabela 2.1 mostra resultados obtidos simulando-se 

o lançamento de flechas. Observando os resultados, podemos perceber que para o caso em 

que um maior o número de flechas foi lançadas na simulação, o resultado para a distribuição 

de flechas em cada região ficou mais próximo do analítico, apresentado na Figura 2.8. 

 

 

Tabela 2.1 - Resultados dos exemplo e simulações. 

Região do Alvo Resultados do 

exemplo da Figura 

2.8 

Resultados para a 

simulação com 165 

flechas 

Resultados para a 

simulação com 

165.000 flechas 

1 0,8% 0,606% 0,786% 

2 5,6% 5,454% 5,592% 

3 15,2% 15,151% 15,333% 

4 29,6% 21,818% 29,492% 

5 48,8% 56,969 % 48,794% 
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2.2.2 Monte Carlo aplicado à radiação térmica  

 

Os procedimentos apresentados na seção anterior podem ser aplicados à simulação da 

transferência de calor por radiação. Nesse caso, utiliza-se o conceito de pacotes de energia. A 

transferência de calor por radiação entre superfícies, entre uma superfície e um meio 

participante ou entre duas regiões distintas de um meio participante é calculada simulando-se 

a emissão e a absorção de pacotes de energia. O balanço de energia é, então, obtido 

contabilizando-se todos os pacotes emitidos e absorvidos por uma determinada superfície ou 

região de meio participante.   

Como demonstração, nesta seção é apresentado o procedimento para simular a 

emissão de pacotes de energia por um elemento de área de uma superfície negra.  

O elemento tem área dA, temperatura T e sua emissividade é ε =1, pois estamos 

supondo a superfície é negra. A potência (quantidade de energia por unidade de tempo) que é 

emitida por dA pode ser expressa na forma da equação (2.15). 

4dq T dA                               (2.15) 

onde   é a constante de Stefan-Boltzmann, que tem o valor 5.6704×10
-8

 W/(m² K
4
). 

Assumindo que a energia total emitida por unidade de tempo é transportada por N pacotes de 

energia, a energia de cada pacote w é 

dq
w

N
                                               (2.16) 

onde N é o número de pacotes. Sabendo que a intensidade de radiação espectral de corpo 

negro é função do comprimento de onda λ e da temperatura T, , ( ,T)bI  , a potência emitida 

por dA no intervalo de comprimento de onda d  no entorno de λ e no intervalo de ângulo 

solido dω no entorno de ω pode ser calculada pela seguinte equação 

 , ,( , ) ( ,T)cos( ) ( ,T)cos( )b bdq I d sAd d I dA en d dd                     (2.17)  

onde dω = sen(θ)dθdϕ. 

 A potência emitida por dA no intervalo de comprimento de onda d  no entorno de λ e 

no intervalo de ângulo dθ no entorno de θ pode ser obtida integrando a equação (2.17) em ϕ, 

de 0 a 2π, o que resulta na equação (2.18). 



17 

 

,( , ) 2 I ( ,T)cos( ) ( )bdq sen dAd d                                 (2.18) 

Admitindo-se que a frequência de emissão dos pacotes de energia F(λ1→λ2,θ1→ θ2) 

em quaisquer comprimentos de onda, λ1 até λ2, e quaisquer ângulos, θ1 até θ2, seja dada pela 

equação (2.19): 

2 2

1 1

,

1 2 1 2

2 I ( ,T)cos( ) ( )
( , )

b sen dAdq
F d d

w w

 



 

   
           ,         (2.19)                  

a função frequência será  

,2 I ( ,T)cos( ) ( )
( , )

b sen dA
f

w

   
                                  (2.20) 

Com a função frequência dada pela equação (2.20), a probabilidade de emissão de um 

pacote de energia no intervalo de comprimento de onda d , no entorno de λ, e no intervalo 

de ângulo dθ, no entorno de θ, pode ser calculado como 

*
,

2 4

* *

0

2 I ( ,T)cos( ) ( )( , )
( , )

( , )

b sen d df d d
P d d

T
f d d





        
   


   





 

 

        (2.21) 

Por simplicidade, assumimos que a função densidade de probabilidade é uma função 

do produto de funções do ângulo θ e do comprimento de onda λ, como na equação (2.22). 

1 2( , ) ( ) ( )P                                                        (2.22) 

Assim a probabilidade de emissão no intervalo de comprimento de onda d  no 

entorno de λ pode ser obtida a partir da integração da equação (2.21), como na equação (2.23). 

/2

,/2

0

4

0

2 I ( ,T)cos( ) ( )

( ) ( , )

bd sen d

P d d P d
T




     

     


 


                (2.23)                    

Adotando a hipótese anterior, equação (2.22), a função distribuição cumulativa foi 

separada para o comprimento de onda λ e para o ângulo θ, como pode ser visto nas equações 

(2.24) e (2.25). 

* *

,

0
04

0

I ( ,T)

R ( )

b d

P d F
T





 

  

 




  


                             (2.24) 
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* * * *

0 0 0

R ( , ) 2 cos( ) ( ) ²( )P d d sen d sen

 

        


                     (2.25) 

Para conhecer a trajetória correta de um pacote de energia precisamos do ângulo ϕ, 

que pode ser determinado utilizando a equação (2.26), pois a emissividade é independente 

deste. 

2 R                                                             (2.26) 

As equações (2.24) e (2.25) podem ser invertidas de forma que forneçam ( )R  e 

( )R . Então, as mesmas e a equação (2.26) podem ser utilizadas para determinar o 

comprimento de onda λ e os ângulos θ e ϕ dos pacotes de energia emitidos na simulação em 

Monte Carlo, conforme o procedimento descrito na seção anterior, gerando-se números 

randômicos no intervalo entre 0 e 1, para R , R  e R . 

 

2.2.3 Monte Carlo Linha-por-Linha 

 

Quando o método de Monte Carlo é utilizado em soluções linha-por-linha, a função 

distribuição cumulativa para a determinação do coeficiente de absorção espectral,  , pode 

ser obtida através da seguinte equação: 

4

0

b

P

R I d
T



  


 

 
                                           (2.27) 

onde P  é o coeficiente de absorção médio de Planck.  

 Com o coeficiente de absorção obtido randomicamente, utilizando-se a equação 

(2.27), a função distribuição cumulativa para a determinação da localização, lκ, em que um 

pacote é absorvido ao longo do caminho s em um meio uniforme pode ser obtida através da 

solução da equação (2.28): 

0

exp

l

R ds


 
 

   
 
                                          (2.28) 
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O método de Monte Carlo tende a ser computacionalmente dispendioso; entretanto, o 

tempo computacional tende a aumentar apenas linearmente a mediada que a complexidade do 

problema aumenta, o que não acontece para outras técnicas numéricas. Segundo MODEST 

(2013), há ainda outras duas grandes vantagens em se utilizar o Monte Carlo na solução LBL 

de problemas de transferência de calor por radiação: (1) é possível tornar o método 

consideravelmente mais eficiente se os números de onda de emissão e os coeficientes de 

absorção espectral puderem ser determinados eficientemente para meios compostos por 

mistura de gases e (2) o armazenamento de dados não é excessivo. Para determinar 

eficientemente os números de onda de emissão e os coeficientes de absorção espectral em 

uma mistura, o seguinte procedimento pode ser adotado.  

Considerando que os coeficientes de absorção das espécies químicas individuais em 

uma mistura são aditivos, como na equação (2.29) 

, , jj p j

j j

p        e ,p j p j

j

Y
p



 


                                (2.29) 

onde p  é o coeficiente de absorção espectral baseado em pressão, /j jY p p , sendo que Yj 

e pj são respectivamente a fração molar e a pressão parcial da espécie j e p é a pressão total da 

mistura, é possível obter a função distribuição cumulativa e por conseguinte a relação de 

números randômicos para a mistura gasosa pela equação  abaixo: 
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                           (2.30) 

onde ,p j  é o coeficiente de absorção médio de Planck baseado em pressão da espécie j e o 

número randômico para a determinação do número de onda da espécie j, R𝜂,j, pode ser obtido 

através da equação (2.31) 
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                      (2.31) 

 A equação (2.29) fornece uma relação direta entre os números randômicos 

relacionados aos coeficientes de absorção de qualquer uma das espécies individuais, , jR , e o 

número randômico, R , relativo ao meio composto pela mistura. Isso possibilita uma 

considerável economia de tempo de processamento em simulação LBL em Monte Carlo.  

 Se a pressão total é fixa, ambos, os números randômicos das espécies, vindos da 

equação (2.30), e o coeficiente de absorção baseado em pressão são funções apenas do 

número de onda, temperatura e concentração das espécies. 

, , ( ,T, )j R j jR f Y  ,     , , ( ,T, )p j R j jf Y        1,2,...., Jj     (2.32) 

onde J é o número de espécies. , jR  e ,p j  são funções apenas da temperatura e do número 

de onda. Nesse caso, a equação (2.29) pode ser utilizada para fornecer qualquer coeficiente de 

absorção da mistura relacionando-se o número de onda com o coeficiente de absorção da 

espécie.  

 Com o equacionamento apresentado acima para meios compostos por mistura de 

diferentes espécies químicas, o esforço computacional e os bancos de dados, necessários para 

a execução dos cálculos das trocas radiantes aumentam apenas linearmente com o aumento do 

número de espécies, o que não aconteceria se fosse necessário gerar um R  para cada  (Y1, 

Y2, Y3,..., YJ) resultante de cada possível combinação de espécies compondo a mistura. 

 

2.3 FORMULAÇÃO EM MONTE CARLO DOS PACOTES DE ENERGIA 

MULTIESPECTRAIS (MCMSB) 

 

Nesta seção é apresentada a formulação em Monte Carlo dos Pacotes de Energia 

Multi-espectrais (Monte Carlo-Multi Spectral Energy Bundles, MCMSB), a qual é analisada 

no presente trabalho. O texto a seguir foi obtido do trabalho apresentado por MAURENTE 

(2007), onde o modelo foi originalmente proposto.    
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 Contabilizar o comportamento espectral em problemas de troca de calor por radiação 

através do método de Monte Carlo requer a emissão de uma quantidade de pacotes de energia 

maior do que aquela que seria necessária no caso de um meio monocromático. Além da 

localização e das direções de emissão, o intervalo espectral associado à radiação transportada 

por um pacote de energia é determinado randomicamente e, portanto, está associado a uma 

incerteza estatística. De uma mesma localização no meio são emitidos em uma certa direção 

diversos pacotes de energia, que deverão ser absorvidos ao longo do caminho, na direção de 

emissão. Os pontos em que os pacotes são absorvidos no meio podem ser determinados 

randomicamente ou continuamente, MODEST (2003). Em qualquer um dos processos tanto a 

emissão quanto a absorção da energia são dependentes dos pontos e direções de emissão, que 

são associados a uma incerteza estatística. Quanto maior for o número de pacotes emitidos, 

menor será a incerteza associada ao resultado obtido para as trocas radiantes. 

Quando o efeito espectral não é contabilizado, a energia transportada por todos os 

pacotes é associada a um único valor de coeficiente de absorção. A probabilidade de emissão 

de pacotes de energia que transportam radiação associada a este coeficiente de absorção 

especifico é sempre igual a 1, não havendo imprecisão estatística relacionada à determinação 

desta grandeza. A Figura 2.9 representa uma trajetória possível para um pacote 

monocromático emitido de um ponto no meio. 

 

 

Figure 2.9 – Trajetória possível para um pacote monocromático qualquer. 
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Por outro lado, caso o comportamento espectral seja levado em conta, de cada 

localização e direção de emissão, pacotes de energia associados a diferentes intervalos 

espectrais devem ser emitidos. O coeficiente de absorção relacionado aos mesmos depende do 

intervalo espectral e, portanto, há uma incerteza estatística associada. Assim, para o caso do 

modelamento do comportamento espectral, a incerteza estatística relacionada ao resultado é 

maior que para o caso de gás cinza (para um mesmo número de pacotes emitidos), pois é 

multiplicada pela incerteza relacionada ao intervalo espectral. Dessa forma, a incerteza 

associada à caracterização geométrica (pontos e direções de emissão) é multiplicada pela 

incerteza relacionada à caracterização espectral. 

O modelo dos pacotes multiespectrais busca reduzir o efeito sinergético de aumento na 

incerteza provocado pela combinação das incertezas associadas às características geométricas 

e espectrais, através da dissociação dessas incertezas. A ideia consiste em construir um pacote 

de energia multiespectral composto por vários sub-pacotes, cada qual associado a um único 

intervalo espectral, conforme representado na Figura 2.10. 

 

 

Figure 2.10 – Trajetória possível para um pacote multiespectral. 

 

Assim, se um pacote multiespectral for constituído por infinitos sub-pacotes, este 

contém todas as informações necessárias para caracterizar o espectro de emissão. Todos os 

pacotes constituídos por infinitos sub-pacotes seriam idênticos e teriam probabilidade de 

emissão igual a 1, em uma mesma localização e na mesma direção. Para um meio participante 
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espectral uniforme, as probabilidades de emissão e de absorção de um pacote constituído por 

infinitos sub-pacotes, em qualquer localização, seria a mesma que para um meio 

monocromático com coeficiente de absorção igual ao coeficiente de absorção médio do meio 

espectral. Portanto, a incerteza estatística relacionada aos resultados das trocas radiantes seria 

a mesma para o meio espectral e para o meio monocromático.  

No modelo dos pacotes de energia multiespectrais, a incerteza estatística relacionada 

aos resultados será tanto menor quanto maior for o número de sub-pacotes utilizados para 

compor o pacote multiespectral. Contudo, a mesma redução não será verificada para o tempo 

de processamento computacional. O tempo necessário para a caracterização de um pacote de 

energia multiespectral é diretamente proporcional ao número de sub-pacotes que o 

constituem. Existe, portanto, um número ótimo de sub-pacotes que deverá resultar no tempo 

de processamento mínimo. 

Na primeira seção é apresentado o procedimento para a simulação da emissão de um 

pacote de energia multiespectral. Nas seções seguintes, é demonstrado como simular a 

absorção de pacotes multiespectrais nos processos contínuo e discreto randómico. Por último, 

apresenta-se como adaptar o método de Monte Carlo aplicado à função distribuição ALB para 

incorporar o modelo dos pacotes de energia multiespectrais. 

 

2.3.1 Emissão de pacotes de energia multiespectrais 

 

Em simulações através do método de Monte Carlo em meios espectrais, o número 

randômico através do qual pode ser determinado o comprimento de onda da radiação 

transportada pelo pacote na emissão, λ, é segundo MODEST (1992): 

,4

0

b

P b

R I d
T



  


 

 
                                                    (2.33) 

onde   é o coeficiente de absorção espectral no local da emissão, ,bI  é a distribuição de 

Planck para intensidade de radiação de corpo negro e P , é o coeficiente de absorção médio 

de Planck. Segue que a energia transportada por um pacote emitido pelo elemento de volume, 

dV, é 
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                                                     (2.34) 

ou, para um volume finito, 

4
4 41

4 P b
P P b

V
P P

T V
E T dV

N N

 
                                             (2.35) 

Sendo que PN  é o número total de pacotes emitidos por V e cada pacote é associado a um 

comprimento de onda específico relacionado à R .  

O pacote de energia multiespectral é composto de NP,S sub-pacotes, cada qual 

associado a um comprimento de onda específico e transportando a quantidade de energia EP,S. 

Assim, a energia transportada pelo pacote multiespectral é 

   
P,S

, ,

1

N

P P S j

j

E E


                                                          (2.36) 

onde , ,P S jE  é a energia do j-ésimo sub-pacote. Para que a energia transportada pelo pacote 

multiespectral seja equivalente a que seria transportada por um pacote convencional, 

fornecida pela equação (2.35), a energia dos sub-pacotes é 

4

P, ,

,
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(N N )

P b
S j

P P S

T V
E

 
                                                       (2.37)  

O intervalo espectral associado a cada sub-pacote pode ser determinado através da equação 

(2.33). Note-se que, de acordo com a equação (2.37), o número de pacotes de energia 

emitidos, que é associado a cada intervalo espectral Δλ, é sempre o mesmo. 

 

2.3.2 Absorção de energia no modelo dos Pacotes de Energia Multiespectrais 

 

Para pacotes de energia tradicionais (associados a um único intervalo espectral), a 

absorção pode ser determinada, segundo MODEST (1992), randomicamente através da 

equação (2.38): 

,

0

exp

l

lR dl 
 

   
 
                                                    (2.38) 
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onde ,lR   é um número randômico entre 0 e 1. 

Se o meio é uniforme a solução da equação (2.38) é 

,ln(1 )ll R                                                             (2.39) 

que fornece uma localização exata para a absorção de um pacote de energia. Entretanto, se o 

coeficiente de absorção 
,l   varia com a localização, dependendo da temperatura e 

concentrações das espécies químicas, a solução da Equação (2.38) requer a utilização de 

procedimentos numéricos. Neste estudo foi proposto que a não uniformidade seja aproximada 

através da divisão do meio em pequenas zonas para as quais as propriedades possam ser 

consideradas uniformes. Assim, à medida que um pacote percorre um caminho no interior do 

meio, este deverá percorrer pequenos segmentos de caminho uniformes, nos quais a Equação 

(2.39) pode ser utilizada. 

Além do processo discreto randômico tradicional descrito acima, o cálculo da 

absorção da energia pode ser executado através da utilização de um esquema de 

particionamento de energia, MODEST (2003), no qual a energia é absorvida continuamente 

sem a utilização de procedimentos randômicos. Esse processo de absorção continua melhora a 

eficiência do método de Monte Calo na solução de problemas em meios participantes 

espectrais. 

O processo de absorção de energia no modelo dos pacotes multiespectrais pode ser 

melhor descrito para o caso de absorção contínua. Assim, optou-se por apresentar o 

equacionamento referente à absorção da energia transportada por pacotes multiespectrais para 

o processo de absorção continua. Mais adiante o procedimento é estendido para a absorção 

discreta e randômica. 

 

Processo de absorção contínuo 

 

À medida que um pacote multiespectral percorre um segmento de caminho uniforme, 

l, a energia de cada sub-pacote é continuamente absorvida. A fração da energia do j-ésimo 

sub-pacote que é absorvida em l é 

  , , ,1 expA S j S jF l   
 

                                                  (2.40) 
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onde ,S j  é o coeficiente de absorção relacionado ao comprimento de onda da radiação do j-

ésimo sub-pacote. Segue que a energia remanescente no j-ésimo sub-pacote é 

, , , , , , , ,P S j P S j A S j P S jE E F E                                                 (2.41) 

Portanto, após um pacote multiespectral percorrer um segmento de caminho l, a energia 

transportada em cada sub-pacote deve ser atualizada através da Equação (2.41). A energia do 

pacote multiespectral é recalculada através da Equação (2.35) e dos valores atualizados de 

quantidade de energia transportada pelos sub-pacotes. Toda a energia que foi extraída do 

pacote multiespectral deve ser contabilizada como absorvida pelo volume de meio que 

contem o segmento de caminho de comprimento l. O pacote multiespectral, com o valor de 

quantidade de energia atualizado, se mantém viajando e entra no próximo segmento de 

caminho, o qual pode ter propriedades diferentes daquelas do anterior. O procedimento é 

repetido até que toda a energia do pacote multiespectral seja absorvida. 

 

Processo de absorção discreto randômico 

 

Nesta seção, é apresentado um artificio que permite calcular a absorção de energia de 

pacotes multiespectrais através de processos tradicionais discretos randômicos. 

A probabilidade de um pacote de energia ser absorvido ao percorrer um segmento de 

caminho de meio participante pode ser interpretada como a fração da energia que seria 

absorvida em um processo contínuo. Assim, para determinar se um pacote de energia é 

absorvido dentro de um segmento, pode-se gerar um número randômico e compará-lo com a 

probabilidade de absorção, se o número randômico é inferior à probabilidade de absorção, 

considera-se que o pacote é absorvido. 

A Equação (2.40) fornece a fração da energia do j-ésimo sub-pacote que é absorvida 

em um segmento de caminho uniforme l. A fração da energia de todo o pacote multiespectral 

que é absorvida em l é 

P,S

, ,

1

N

A A A S j

j

P F F


                                                         (2.42) 

No processo de absorção discreto, os pacotes de energia são absorvidos por inteiro. A 

Equação (2.42) fornece a probabilidade da energia transportada por um pacote multiespectral 
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ser absorvida em um segmento de caminho uniforme l1. Se a Equação (2.42) é utilizada em 

um processo discreto randômico para determinar se os pacotes de energia são absorvidos em 

l1, após a contabilização de diversos pacotes de energia, a quantidade de energia absorvida é 

obtida. Os pacotes que não são absorvidos vão para o próximo segmento de caminho, l2. Da 

mesma forma, contabilizando-se todos os pacotes de energia que entram em l2, obtém-se a 

quantidade correta de energia que chega a esse próximo segmento. 

Embora a Equação (2.42) possa ser utilizada para fornecer os valores corretos de 

quantidade de energia e, consequentemente, frações de energia absorvida em l1 e que chega a 

l2, a absorção não é uniformemente distribuída nos comprimentos de onda e a Equação (2.42) 

não fornece nenhuma informação a respeito desse fato. A distribuição de energia correta nos 

sub-pacotes, cada qual associado a um diferente comprimento de onda, é fornecida pela 

Equação (2.43): 

, ,

, ,

,

P S j

A S j

P S

E
F

E
                                                            (2.43) 

onde , ,P S jE  e ,P SE  são respectivamente os valores atualizados da energia transportada pelo j-

ésimo sub-pacote e por todo o pacote multiespectral, que são obtidos através das Equações 

(2.41) e (2.35). 

Assim, se o pacote de energia multiespectral não é absorvido, a Equação (2.43) pode 

ser utilizada para ajustar a distribuição da energia remanescente nos sub-pacotes. Entretanto, a 

energia total transportada pelo pacote multiespectral permanece a mesma determinada no 

processo de emissão. Desse modo, a energia de cada sub-pacote remanescente pode ser 

calculada utilizando-se as frações obtidas com a Equação (2.43) através da seguinte relação: 

, , , ,P S j P A S jE E F                                                          (2.44) 

onde PE  é a energia do pacote multiespectral como calculada no processo de emissão. 

 

2.3.3 Modelo dos Pacotes de Energia Multiespectrais no Método de Monte Carlo 

Aplicado à função distribuição ALB. 

 

O modelo dos pacotes de energia multiespectrais foi apresentado de forma abrangente. 

Assim, no equacionamento apresentado acima, o comportamento espectral é considerado 
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através da distribuição ao longo dos comprimentos de onda a partir do equacionamento 

fundamental referente à utilização do método de Monte Carlo a meios espectrais como 

proposto por MODEST (1992). Para a utilização do modelo no método de Monte Carlo 

aplicado à ALBDF, o equacionamento apresentado deve ser ligeiramente modificado. A 

principal mudança é relativa á maneira como a radiação é distribuída nos sub-pacotes. Ao 

invés de cada sub-pacote transportar radiação associada a um intervalo de comprimento de 

onda, a radiação deve ser associada a intervalos de seções transversal de absorção obtidos 

com a ALBDF. Outra alteração é referente à quantidade de energia transportada pelos 

pacotes. De acordo com a formulação proposta aqui para a aplicação do método de Monte 

Carlo à ALBDF, a energia transportada pelos pacotes varia, sendo dependente do intervalo de 

coeficiente de absorção molar referente à radiação do pacote. Assim, no método de Monte 

Carlo aplicado à ALBDF, em cada sub-pacote a quantidade de energia é dependente do 

intervalo da seção transversal de absorção (do qual depende o intervalo espectral da radiação). 

A quantidade de energia transportada pelo j-ésimo sub-pacote é 
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                                                          (2.45) 

A equação acima difere da Equação (2.37) apenas no coeficiente de absorção, ao invés de ser 

utilizado o coeficiente de absorção médio de Planck, é utilizado o coeficiente de absorção 

relativo, ao intervalo da seção transversal de absorção, associado à radiação transportada pelo 

j-ésimo pacote, o qual é determinado utilizando-se a ALBDF, conforme o procedimento 

descritos por MAURENTE et al. (2007). 

Na Equação (2.39), utilizada para determinar randomicamente a absorção de um 

pacote de energia no caminho de segmento l, o número randômico é referente à distribuição 

da radiação relativa aos valores da seção transversal de absorção obtida a partir da ALBDF e 

não de comprimentos de onda, como anteriormente. Assim, é pertinente reescrevê-la da 

seguinte forma: 

,ALBln(1 )ll R                                                          (2.46) 

onde ,ALBlR  é um número randômico associado a um valor da seção transversal de absorção 

obtida a partir da ALBDF. 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE DA FORMULAÇÃO EM MONTE 

CARLO DO MODELO DOS PACOTES DE ENERGIA 

MULTIESPECTRAIS 

 

Resultados foram obtidos para casos teste específicos com o intuito de analisar a 

formulação em Monte Carlo do Modelo dos Pacotes de Energia Multiespectrais (MCMSB). 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o MCMSB pode ser utilizado para a solução 

linha-por-linha (LBL) ou em conjunto com modelos espectrais. A análise apresentada neste 

trabalho concerna ao MCMSB aplicado em conjunto com a função distribuição ALB, o qual, 

por simplicidade, será doravante chamado de MCMSB-ALB. O meio analisado é constituído 

por vapor d’água (H2O) e espécies químicas não participantes.  

Dois aspectos relativos ao MCMSB-ALB são analisados. O primeiro concerne à 

otimização em termos de tempo computacional; o segundo, à precisão. A seção 3.1, abaixo, 

apresenta os resultados e a análise relativos à otimização computacional; enquanto que na 

seção 3.2 resultados obtidos com o MCMSB-ALB são comparados com resultados 

benchmark obtidos com o método de Monte Carlo aplicado à solução linha-por-linha, 

doravante chamado de método MC-LBL.  

 

3.1 RESULTADOS E ANÁLISE RELATIVOS À OTIMIZAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Conforme descrito no capítulo 2, seção 2.3, há um número ótimo de sub-pacotes para 

o qual o tempo de processamento computacional será minimizado. Maurente et al. (2012) 

encontraram o número ótimo de sub-pacotes para um caso específico, o qual consistia de uma 

cavidade cilíndrica em que as distribuições de temperatura e concentrações de vapor d’água 

(H2O), dióxido de carbono (CO2) e espécies químicas não participantes eram representativas 

das encontradas em câmaras de combustão. Os resultados apresentados aqui foram obtidos 

com o objetivo de estender a análise para situações mais gerais, porém restritas a meios em 

que a espécie participante é o H2O. Para tanto, quatro casos teste, conforme apresentado a 

seguir, foram elaborados.  
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Todos os casos teste nesta seção consistem de uma camada de meio uniforme, 

unidimensional, com 1 m de espessura, contido por duas paredes paralelas negras infinitas, 

ambas com temperatura igual a 400 K, como na Figura 3.1. A temperatura e a concentração 

de H2O no meio são baseadas naquelas que podem ocorrer em problemas de combustão. Mais 

especificamente, as temperaturas e concentrações foram baseadas nos resultados apresentados 

por SILVA et al. (2007), que resolveram acopladamente as combustão, turbulência, 

convecção e radiação em uma câmara de combustão cilíndrica com raio igual a 0,25 m e 

comprimento igual a 1,7 m. 

 

 

Figure 3.1 – Placas paralelas de comprimento L e altura infinita que contem o meio participante. Fonte: 

MAURENTE (2007) 

 

Os valores máximos e mínimos de temperatura e fração molar de H2O obtidos no 

referido trabalho foram selecionados para utilização nos casos teste propostos aqui. Os quatro 

casos teste consistem de combinações entre os valores máximo e mínimo das temperaturas e 

concentrações molares de H2O. A geometria considerada foi dividida em zonas para a solução 

numérica, conforme a metodologia apresentada por MAURENTE et al. (2008). Nos quatro 

casos, o meio uniforme considerado como uma zona de volume e cada uma das paredes 

negras foi considerada como sendo um zona de superfície. Abaixo são especificadas as 

condições de temperatura e concentração para cada caso teste.  

 

Caso Teste 1 

No caso teste 1 a temperatura do meio é 1900 K e a fração molar de H2O é de 0,26, 

que são aproximadamente os valores máximos obtidos por SILVA et al. (2007).  
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Caso Teste 2 

 O caso teste 2 é similar ao 1. Entretanto, os valores considerados para a temperatura e 

a fração molar de H2O, são respectivamente 600 K e 0,036, que são aproximadamente os 

valores mínimos que ocorrem na câmara de combustão cilíndrica.  

  

Caso Teste 3 

 Nos dois casos teste anteriores, os valores considerados para a temperatura e a fração 

molar do H2O eram realísticos e representativos de duas regiões de uma câmara de 

combustão, a saber, a região onde ocorrem a máxima temperatura e a máxima concentração 

de H2O e a região onde ocorrem a mínima temperatura e a mínima concentração de H2O. No 

caso teste 3, o máximo valor de temperatura é considerado simultaneamente com a mínima 

fração de H2O. Essa combinação de temperatura e concentração de H2O não ocorre de fato na 

câmara de combustão abordada por SILVA et al. (2007). Entretanto, temperaturas elevadas 

ocorrem em regiões do meio em que frações molares de H2O são menores que 0,26. Assim, os 

casos 1 e 3 podem ser tomados como dois casos extremos de concentração de H2O em regiões 

em que a temperatura é elevada.     

 

Caso Teste 4 

 Neste caso teste considera-se a mínima temperatura em conjunto com a máxima fração 

molar de H2O. Da mesma forma que no caso teste 3, a combinação de temperatura e 

concentração considerada no caso teste 4 não ocorre da fato na câmara de combustão. 

Entretanto, os casos 2 e 4 podem ser tomados como casos extremos relativos à concentração 

de H2O em regiões em que a temperatura é baixa. O conjunto de casos 1, 2, 3 e 4, não inclui 

todas as possibilidades de temperatura e fração de H2O que podem ocorrer em sistemas de 

combustão, mas incluem os casos extremos que ocorrem em uma câmara de combustão típica. 

Em cada um dos casos teste, foi calculado o fluxo de calor do gás para a parede. A Tabela 3.1, 

mostra o resultado para o fluxo de calor na parede para diferentes números de sub-pacotes 

utilizados nas simulações. 

Os resultados foram considerados convergidos quando o intervalo de confiança (I.C.), 

relacionado à incerteza estatística, atingiu um valor menor que 0,9 % com confiança de 95%. 

Como pode ser verificado na quarta coluna mostrada na tabela, o número de pacotes de 
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energia necessários para se chegar ao valor desejado para o intervalo de confiança foi tanto 

menor quanto maior o número de sub-pacotes utilizados na simulação. O tempo 

computacional necessário para a realização da simulação é apresentado na última coluna da 

tabela. 

Os resultado do tempo de processamento em função do número de sub-pacotes, 

apresentados na Tabela 3.1, podem ser visualizados na Figura 3.2. Como pode ser verificado, 

ocorre um mínimo consideravelmente acentuado no tempo de processamento, quando o 

número de sub-pacotes utilizados na simulação é igual a 8 (oito). 

 

Tabela 3.1 – Resultados obtidos para o Caso Teste 1, temperatura igual a 1900K e fração molar de H2O igual a 

0,26. 

Nº de Sub-

Pacotes 

qméd(kW/m
2
) Intervalo de 

Confiança 

(I.C.%) 

Nº de 

Pacotes 

Emitidos 

Tempo 

Total(s) 

1 116.2353 ±0,858998084 2.090.000 11.62207 

2 116.4141 ±0,858136686 1.390.000 8.751657 

3 116.2073 ±0,858633838 1.220.000 8.408454 

4 116.1432 ±0,856873842 870.000 6.349241 

5 116.0086 ±0,857189295 820.000 6.567642 

6 116.0084 ±0,858897459 750.000 6.380441 

7 116.1445 ±0,851157394 480.000 4.352428 

8 116.2249 ±0,849851452 430.000 4.056026 

9 116.1814 ±0,853675201 450.000 4.602029 

10 116.6752 ±0,855827202 630.000 6.536442 

20 116.6027 ±0,855964828 580.000 9.063658 

50 116.0482 ±0,851288344 370.000 11.24767 
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Figure 3.2 – Tempo de processamento em função do número de sub-pacotes utilizados na simulação para o 

Caso Teste 1, temperatura igual a 1900 K e fração molar de H2O igual a 0,26. 

 

Resultados similares são apresentados abaixo para os demais casos teste. 

Para o Caso Teste 2, o tempo mínimo de processamento foi encontrado quando 9 

(nove) sub-pacotes foram utilizados na simulação. Entretanto, conforme pode ser verificado 

por inspeção da Figura 3.3 e da Tabela 3.2, não há uma diferença expressiva em relação ao 

tempo de simulação em que foram utilizados 8 (oito) sub-pacotes. 
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Figure 3.3 – Tempo de processamento em função do número de sub-pacotes utilizados na simulação para o 

Caso Teste 2, temperatura igual a 600K e fração molar de H2O igual a 0,036. 
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Tabela 3.2 – Resultados obtidos para o Caso Teste 2, temperatura igual a 600K e fração molar de H2O igual a 

0,036. 

Nº de Sub-

Pacotes 

qméd(kW/m²) Intervalo de 

Confiança 

(I.C.%) 

Nº de 

Pacotes 

Emitidos 

Tempo 

Total(s) 

1 0.7956902 ±0,89954608 9.090.000 53.99195 

2 0.7929364 ±0,899920851 4.790.000 31.62140 

3 0.7969498 ±0,898161967 3.520.000 25.44376 

4 0.7957305 ±0,898030175 3.370.000 26.22377 

5 0.7946879 ±0,899334191 2.960.000 24.75736 

6 0.7947482 ±0,899983164 2.430.000 21.49694 

7 0.7969837 ±0,897132526 2.230.000 19.35972 

8 0.7977324 ±0,899198779 1.990.000 19.09452 

9 0.7932937 ±0,897296928 1.810.000 18.04932 

10 0.7992879 ±0,898912645 2.300.000 24.02415 

20 0.7944694 ±0,895566274 1.480.000 22.44854 

50 0.7972597 ±0,89960649 1.170.000 33.61821 

 

No terceiro caso teste, o tempo de processamento mínimo ocorreu quando 7 (sete) sub-

pacotes foram utilizados, conforme pode ser verificado através das Tabelas 3.3 e da Figura 

3.4. 

Avaliando os resultados para os três primeiros casos teste, percebe-se que na média, o 

número ótimo de sub-pacotes foi 8 (oito).  Entretanto, o mesmo não se verifica para o último 

caso teste, neste último caso o número de sub-pacotes que resulta no menor tempo de 

processamento computacional é 3 (três), conforme pode ser constatado através dos resultados 

apresentados na Tabela 3.4 e na Figura 3.5. Entretanto, As diferenças nos tempos não são 

muito expressivas quando se utiliza 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) sub-pacotes, o que  

demostra que para as condições consideradas neste último caso, o uso de 8 (oito) sub-pacotes 

também proporcionaria redução significativa no tempo computacional. 
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Tabela 3.3 – Resultados obtidos para o Caso Teste 3, temperatura igual a 1900K e fração molar de H2O igual a 

0,036. 

Nº de Sub-

Pacotes 

qméd(kW/m²) Intervalo de 

Confiança 

(I.C.%) 

Nº de 

Pacotes 

Emitidos 

Tempo 

Total(s) 

1 27.13353 ±0,898792011 2.480.000 16.25530 

2 27.21356 ±0,89532755 1.530.000 11.34127 

3 27.29884 ±0,893643832 1.200.000 9.874864 

4 27.26878 ±0,893244582 1.120.000 10.14007 

5 27.20925 ±0,893720702 620.000 6.240040 

6 27.28535 ±0,895096819 630.000 6.676843 

7 27.15060 ±0,897415158 440.000 5.054432 

8 27.20681 ±0,8966472 490.000 5.959238 

9 27.33724 ±0,893865657 490.000 6.333641 

10 27.38027 ±0,894942964 560.000 7.722050 

20 27.21384 ±0,894906783 370.000 7.815650 

50 27.29425 ±0,885257151 330.000 13.74369 
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Figure 3.4 – Tempo de processamento em função do número de sub-pacotes utilizados na simulação para o 

Caso Teste 3, temperatura igual a 1900K e fração molar de H2O igual a 0,036. 
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As diferenças nos tempos de processamento não são consideravelmente expressivas 

quando se utiliza 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) sub-pacotes. Assim, embora o tempo 

mínimo tenha ocorrido para um número de sub-pacotes igual a 3 (três), os resultados 

demostram que para as condições consideradas neste último caso teste, a utilização de 8 (oito) 

sub-pacotes também proporciona redução significativa no tempo computacional. 

 

Tabela 3.4 – Resultados obtidos para o Caso Teste 4, temperatura igual a 600K e fração molar de H2O igual a 

0,26. 

Nº de Sub-

Pacotes 

qméd(kW/m²) Intervalo de 

Confiança 

(I.C.%) 

Nº de 

Pacotes 

Emitidos 

Tempo 

Total(s) 

1 2.084450 ±0,899772122 9.390.000 47.11230 

2 2.076766 ±0,899966583 5.950.000 32.60421 

3 2.086608 ±0,899081188 5.340.000 31.74620 

4 2.099640 ±0,899368463 5.700.000 34.95982 

5 2.090407 ±0,899073721 5.550.000 36.30143 

6 2.080210 ±0,898548704 4.990.000 35.14703 

7 2.081634 ±0,899956476 4.690.000 34.08622 

8 2.095078 ±0,899183706 5.020.000 38.26704 

9 2.075903 ±0,899488078 4.600.000 37.11264 

10 2.099546 ±0,899065798 4.630.000 39.67105 

20 2.090859 ±0,899754598 3.970.000 49.67072 

50 2.082568 ±0,898112331 4.150.000 101.2915 
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Figure 3.5 – Tempo de processamento em função do número de sub-pacotes utilizados na simulação para o Caso 

Teste 4, temperatura igual a 600K e fração molar de H2O igual a 0,26. 

 

Em regiões em que a concentração da espécie emissora e, principalmente, a 

temperatura são altas, como considerado no Caso Teste 1, a emissão da radiação é 

consideravelmente mais elevada. Assim, regiões com essas características contribuem de 

forma mais significativa para a transferência de calor em problemas de trocas radiantes que 

ocorrem em sistemas de combustão e outros. Entre os casos teste considerados, o Caso Teste 

3 é o segundo mais importante em termos de emissão de energia radiativa, visto que a emissão 

da radiação é proporcional à quarta potencia da temperatura. A emissão da radiação é menos 

significativa nos Casos Teste 2 e 4, como pode ser constatado observando-se os resultados 

para os fluxos de calor apresentados nas tabelas. Dessa forma, os resultados obtidos no Caso 

Teste 1 e, secundariamente, no 3, são mais importantes na determinação de um numero ótimo 

de sub-pacotes.  

Os resultados apresentados para os quatro casos teste não são conclusivos e mais testes 

e/ou análise das equações do método MCMSB são necessários para se determinar se há um 

valor ótimo de sub-pacotes que possa ser utilizado em casos gerais. Entretanto, os resultados 

apresentados indicam a que, de modo geral, a utilização de 8 (oito) sub-pacotes deve prover 

considerável economia de tempo computacional para simulações em meios constituídos por 

vapor d’água e espécies não participantes. 
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3.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS COM OS MCMSB-ALB E MC-LBL 

 

Nesta seção o MCMSB-ALB é comparado com o MC-LBL. Através da comparação são 

analisados tanto aspectos relativos à precisão do MCMSB-ALB quanto ao ganho em termos 

de tempo computacional. 

Dois casos foram analisados. No primeiro, é considerado o mesmo problema que foi 

abordado no Caso Teste 1, da seção 3.1, Figura 3.1. Entretanto, agora o meio é discretizado 

em duas (2) zonas de superfície e trinta (30) zonas de gás, permitindo visualizar a variação do 

divergente do fluxo de calor. Resultados foram obtidos com o MC-LBL, com MCMSBALB 

utilizando-se 8 (oito) sub-pacotes  e com o MCMSB-ALB utilizando-se 1 sub-pacote, que é 

equivalente  ao  Monte  Carlo  aplicado  à  função  distribuição  ALB, mas sem a utilização do 

modelo MCMSB.  Este último será, por simplicidade, chamado de MC-ALB. O número de 8 

(oito) sub-pacotes no MCMSB-ALB foi escolhido com base na análise dos casos testes 

descritos na seção 3.1. 

O divergente do fluxo de calor no meio é mostrado na Figura 3.6. Os resultados foram 

considerados convergidos quando o fluxo de calor na parede apresentou intervalo de 

confiança menor do que 0,1% com confiança de 95%. No caso do MC-ALB para se chegar ao 

intervalo de confiança desejado foi necessária a emissão de 3.400.000 (três milhões e 

quatrocentos mil) pacotes de energia, enquanto que quando o MCMSB-ALB com 8 sub-

pacotes foi utilizado, o número de  pacotes de energia foi de apenas 900.000 (novecentos mil). 

No caso do MC-LBL, o número de pacotes emitidos foi também de 900.000 (novecentos mil). 

Quanto ao tempo computacional associado às simulações, o mesmo foi de 3.808 s para 

o MC-ALB, 3.501 s para o MC-LBL e 972 s para o MCMSB-ALB com 8 sub-pacotes. 

Assim, o tempo de processamento associado ao MCMSB-ALB foi de quase ¼ (um quarto) do 

tempo de processamento associado ao MC-ALB e menos de 1/3 (um terço) do tempo de 

processamento associado ao MC-LBL, demonstrando que o MCMSB-ALB com 8 sub-

pacotes pode prover  significativa redução no tempo de processamento computacional. 

Conforme pode ser constatado com base na formulação do método, o número de sub-

pacotes utilizados nas simulações não interfere na precisão, apenas no tempo de 

processamento.  Assim, como esperado, os resultados MC-ALB e MCMSB-ALB não 

apresentam diferença e, dessa forma, as curvas apresentadas na Figura 3.6 não coincidem 

exatamente apenas devido à incerteza estatística inerente ao Monte Carlo. O mesmo não é 
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verificado quando os resultados MC-ALB e MCMSB-ALB são comparados com os 

resultados MC-LBL, em que um procedimento de integração linha-por-linha é realizado ao 

invés de utilizar-se a função distribuição ALB. 

 

 

Figure 3.6 – Divergente do fluxo de calor por radiação obtido com os métodos  MCMSB-ALB, MC-ALB e MC-

LBL. 

 

 Como pode ser observado na Figura 3.6, as diferenças são significativas, sendo 

aproximadamente de 25% na região central e de 17% próximo às paredes. Embora 

significativas, as diferenças nos resultados não podem ser atribuídas ao uso da função 

distribuição ALB, que fornece resultados exatos para meios uniformes [MODEST (2013)]. 

Conclui-se, assim, que as diferenças nos resultados devem-se ao fato de que a função 

distribuição ALB utilizada não foi obtidas diretamente do HITRAN, mas calculada a partir 

das correlações apresentadas por DENISON e WEBB (1993b).  

As referidas correlações foram ajustadas por DENISON e WEBB (1993b) a partir de 

funções distribuição ALB calculadas com o HITRAN. Assim, apresentam alguma diferença 

em relação às funções distribuição ALB originais.  Além disso, a versão do HITRAN 

utilizada para a obtenção das funções distribuição ALB originais não continha todas as 

informações disponíveis na versão mais recente, de 2012, do HITRAN, a partir da qual o 

coeficiente de absorção espectral utilizado nos cálculos MC-LBL foi obtido. Esse coeficiente 

de absorção espectral foi calculado através das equações (2.5), (2.7) e (2.8), conforme o 
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procedimento descrito no capitulo 2,  seção  2.1.2,  o  mesmo  é  mostrado  na  Figura  3.7,  

abaixo. 

 

 

Figure 3.7 – Coeficiente de absorção espectral do H2O na fração molar de 26%  e 1900 K. 

 

No segundo caso, o MCMSB-ALB com 8 sub-pacotes e o MC-LBL são utilizados 

para a solução da transferência de calor por radiação bidimensional em uma câmara cilíndrica 

que contém um meio não-uniforme, baseada nos resultados apresentados por SILVA et al. 

(2007), como pode ser visto na Figura 3.8 baixo. 

 

 

Figure 3.8 – Câmara de combustão cilíndrica. Fonte: SILVA (2005) 
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Para a obtenção da solução numérica a câmara foi dividida 300 zonas de volume de 

gás, e 11 zonas de superfície em cada uma das superfícies circulares e 30 zonas de superfície 

na superfície cilíndrica. A distribuição de temperatura é mostrada na Figura 3.9, abaixo. 

Todas as superfícies foram consideradas negras e com temperatura igual a 500 K. 

Conforme pode ser verificado, as temperaturas são mais baixas no canto esquerdo 

superior da Figura 3.9. Esta região equivale à de entrada de combustível e inicio do processo 

de combustão e, por isso, é associada a temperaturas mais baixas. Na região final da câmara, 

ocorrem as maiores temperaturas, pois equivale a uma região em que a combustão já ocorreu 

quase que completamente, liberando considerável quantidade de energia. 

  

Figure 3.9 – Distribuição de temperatura na câmara cilíndrica. 

 

A Figura 3.10 mostra a concentração de vapor d’água. Da mesma forma que para a 

temperatura, a fração molar de vapor d’água é mais baixa na região de entrada do combustível 

onde a reação de combustão está em um estágio inicial e alta na região mais ao final da 

câmara, onde a combustão já ocorreu quase que por completo. 

Os resultados para o divergente do fluxo de calor obtidos com o MCMSB-ALB e com 

o MC-LBL são mostrados respectivamente nas Figuras 3.11 (a) e (b). O divergente negativo 

indica que o meio emite mais radiação do que absorve, perdendo energia para as paredes. 

Como pode ser visto nas Figuras 3.11 (a) e (b), o divergente é mais negativo nas regiões em 
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que as temperaturas e as concentrações de vapor d’água são elevadas e menos negativo na 

região que equivale aquela onda inicia-se a combustão e, portanto, as temperaturas e frações 

molares são menos elevadas.  

 

Figure 3.10 – Fração molar de H2O na câmara cilíndrica. 

 

Os resultados mostrados na Figura 3.10 são para um meio não uniforme e geometria 

bidimensional, as distribuições de temperatura, concentração de H2O e, por conseguinte, 

divergente do fluxo, são axissimétricas. Esses resultados ilustram a aplicação do método para 

um problema em que as condições de temperatura e concentração de vapor d’água são 

similares às que podem ser encontradas em câmaras de combustão e permite avaliar as 

diferenças relativas entre o MCMSB-ALB e o MC-LBL.  

Para a modelagem do meio não-uniforme quando se utiliza a função distribuição ALB 

é necessária a adoção da hipótese de k-correlacionado, cuja utilização implica em aumento no 

consumo de tempo computacional; enquanto que o MC-LBL não requer a utilização da 

referida hipótese. A análise do modelamento necessário para a utilização da hipótese de k-

correlacionado está fora do escopo deste trabalho. Assim, para esse caso de meio não-

uniforme aspectos referentes aos tempos computacionais não serão analisados. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 3.11 – Divergente do fluxo de calor por radiação: (a) calculado utilizando-se o MCMSB-ALB e (b) 

calculado utilizando-se o MC-LBL. 

 

Da mesma forma que para os resultados apresentados na Figura 3.6, a realização dos 

cálculos em MC-LBL, cujos resultados são apresentados na Figura 3.11 (b), requer a obtenção 
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do coeficiente de absorção a partir de bancos de dados que contém informações sobre as 

linhas espectrais de absorção. Entretanto, é necessária a obtenção de não apenas 1 (um) 

resultado para o espectro, como o apresentado na Figura 3.7, mas 1 (um) coeficiente de 

absorção espectral para cada zona do gás não-uniforme, no caso considerado, 300 (trezentas) 

zonas de gás. Nos cálculos para a obtenção dos resultados MCMSB-ALB, o cálculo do 

coeficiente de absorção espectral não é necessário, pois são utilizadas as funções distribuição 

ALB, obtidas a partir das correlações de DENISON e WEBB (1993b), as quais contêm 

informações sobre o coeficiente de absorção. 

Na Figura 3.12 aparecem os fluxos de calor na parede lateral cilíndrica obtidos com os 

dois métodos: MCMSB-ALB e MC-LBL.  

 

Figure 3.12 – Fluxos de calor por radiação na parede lateral cilíndrica calculados utilizando-se o MCMSB-ALB 

e o MC-LBL.   

 

Uma comparação quantitativa dos resultados mostrados na figura 3.12 pode ser vista 

na Figura 3.13, que mostra a diferença percentual dos resultados obtidos com o MCMSB-

ALB em relação aos resultados benchmark MC-LBL. A diferença elevada de 

aproximadamente 35% que aparece no lado esquerdo da figura se deve ao fato de que o fluxo 

de calor é baixo próximo à parede esquerda, ficando mais próximo de zero (conforme pode 

ser visto na Figura 3.12) e, dessa forma, a divisão da diferença entre os fluxos pelo valor 
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baixo do fluxo total obtido com o MC-LBL resulta em um erro percentual alto. Os erros mais 

significativos ocorrem de fato na região próxima ao pico do fluxo de calor, ficando no entorno 

de 5%.  

 

Figure 3.13 – Erro no resultados do fluxo de calor por radiação na parede lateral cilíndrica calculado através  

MCMSB-ALB quando comparado ao resultado obtido com o  MC-LBL. 
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4. CONCLUÇÕES  

 

O modelo em Monte Carlo dos Pacotes de Energia Multiespectrais aplicado à solução 

da transferência de calor por radiação em meios constituídos por vapor d’água e espécies não 

participantes foi analisado. Uma investigação foi realizada para determinar o número ótimo de 

sub-pacotes no modelo, para a otimização do tempo de processamento. Os resultados 

indicaram que deve haver um número ideal de sub-pacotes que provê otimização dos tempos 

de processamento de modo geral para simulações de certa classe de problemas, no caso, 

problemas de transferência de calor por radiação em meios constituídos por vapor d’água e 

espécies não participantes. Foi demonstrado que utilizando 8 (oito)  sub-pacotes, obtém-se 

significativa redução no tempo de processamento em comparação com soluções em que o 

modelo dos Pacotes de Energia Multiespectrais não é empregado. Em um problema 

unidimensional analisado, verificou-se redução no tempo computacional de aproximadamente 

75 %. 

O modelo dos Pacotes de Energia Multiespectrais foi também comparado com o 

Método de Monte Carlo utilizado em conjunto com o procedimento de integração linha-por-

linha benchmark.  Através da comparação dos  resultados,  para  um  problema 

unidimensional de transferência de calor por radiação no meio uniforme foi verificado que o 

modelo é capaz de prover significativa redução no tempo de processamento, que no caso 

analisado foi maior que 70 %. 

Além dos aspectos relacionados ao tempo de processamento, outros relativos à 

precisão do MCMSB-ALB foram investigados. A análise do referido problema 

unidimensional em um meio uniforme demonstrou que diferenças significativas nos 

resultados obtidos com o modelo, relativas aos obtidos com o MC-LBL, podem ocorrer. 

Como as funções distribuições ALB fornecem resultados exatos para meios uniformes, 

concluiu-se que as diferenças são devido ao uso de correlações numéricas para a obtenção das 

funções e aos bancos de dados menos completos utilizados no ajuste de tais correlações. 

Para serem realísticos, todos os valores das temperaturas e das frações molares de 

vapor d’água consideradas foram escolhidos com base na solução de um problema de 

combustão apresentada na literatura (SILVA et al., 2007). O problema consistia da combustão 

de metano em uma câmara cilíndrica. A solução da transferência de calor por radiação na 

câmara cilíndrica com distribuição de temperatura e fração molar de vapor d’água iguais às 
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encontradas no referido problema de combustão foi também obtida neste trabalho. Dois 

métodos foram utilizados: o MCMSB-ALB e o MC-LBL.  Através da comparação dos 

resultados verificou-se que para o problema de combustão considerado, o método MCMSB-

ALB é capaz de fornecer resultados relativamente precisos, visto que as diferenças nas 

regiões em que a transferência de calor é mais significativa foram da ordem de 5%. 

Sugere-se para futuros trabalhos um aprofundamento na análise estatística dos 

resultados para determinar com maior nível de confiança o número ideal de sub-pacotes. Tal 

análise estatística aprofundada incluiria a obtenção de simulações utilizando-se maior número 

de pacotes de energia bem como a consideração de mais casos teste. Outra sugestão é a 

extensão da análise para um maior número de espécies participantes, como dióxido e 

monóxido de carbono. Por fim, a utilização do MCMSB-ALB com funções distribuição ALB 

obtidas a partir de bancos de dados atuais seria importante para especificar a fonte das 

diferenças entre os resultados MCMSB-ALB e MC-LBL verificados no presente trabalho. 
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