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RESUMO 

 Sistemas de combustão são comuns na engenharia mecânica, e a radiação é um 

importante modo de transferência de calor nestes sistemas. Portanto, a simulação da troca 

de calor por radiação é bastante útil na concepção de equipamentos de combustão e 

otimização de processos de combustão. Entre os métodos computacionais usados para 

solucionar a transferência de calor por radiação, o método de Monte Carlo é preciso e pode 

facilmente lidar com problemas que envolvem geometria complexa, espalhamento 

anisotrópico e dependência espectral das propriedades radiativas. Contudo, o método de 

Monte Carlo é computacionalmente dispendioso. Além disso, considerar com precisão as 

propriedades espectrais de emissão/absorção do meio também consome muito tempo 

computacional. Então, reduzir o tempo computacional em simulações em Monte Carlo que 

levam em conta com precisão a dependência do coeficiente de absorção em relação ao 

comprimento de onda é altamente desejável. O método dos pacotes de energia multi-

espectrais (MSB) é um método que reduz o tempo computacional associado às simulações 

em Monte Carlo em um meio cujas propriedades dependem do espectro. Nesta pesquisa é 

proposta e aplicada uma metodologia para uma avaliação precisa do MSB aplicado em 

conjunto com a função distribuição da energia de corpo negro nas linhas-de-absorção para a 

solução da transferência de calor por radiação em um meio composto por vapor d’água e 

espécies não-participantes. Os resultados mostram que a metodologia proposta é capaz de 

fornecer resultados precisos, que permitem realizar uma análise mais conclusiva sobre o 

MSB em comparação com os resultados anteriormente apresentados na literatura 

(Maurente e França (2015)). A metodologia proposta foi aplicada para avaliar o MSB para 27 

casos diferentes de meios compostos por vapor d’água e espécies não participantes. Foi 

determinado o número de sub-pacotes que forneceu a maior redução de tempo 

computacional em média. Posteriormente, um caso de um meio não-uniforme foi 

solucionado com o objetivo de avaliar a redução de tempo computacional utilizando o 

número ótimo de sub-pacotes encontrado nos casos previamente analisados.   

Palavras-chaves: Transferência de calor por radiação, Método de Monte Carlo, Propriedades 

espectrais, otimização computacional. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE MULTI-SPECTRAL ENERGY BUNDLE METHOD: DETERMINATION OF 

THE NUMBER OF SUB-BUNDLES TO MINIMIZE THE COMPUTATIONAL TIME. 

Combustion systems are common in mechanical engineering, and radiation is an 

important mode of heat transfer in such systems. Therefore, simulating radiation heat 

exchange is considerably useful for the design of combustion equipments and optimization 

of combustion processes. Among the computational methods used to solve radiative heat 

transfer, the Monte Carlo Method is accurate and can easily deal with problems that involve 

complex geometries, anisotropic scattering and spectral dependence of the radiative 

properties. However, the Monte Carlo method is computationally expensive. In addition, 

accurately considering spectral properties of emitting/absorbing media is also time 

consuming. Thus, it is highly desirable to reduce the computational time in Monte Carlo 

simulations in which the dependence of the absorption coefficient with respect to the 

wavelength is accurately taken into account. The multi-spectral energy bundle (MSB) is a 

method which reduces the computational time associated to Monte Carlo simulations of 

media with spectrally dependent properties. In this research a methodology is proposed and 

applied for an accurate evaluation of the MSB applied along with the absorption-line 

blackbody distribution function for the solution of the radiative heat transfer in media 

composed of water vapor and non-participating species. The results show that the proposed 

methodology is accurate, allowing a more conclusive analysis about the MSB as compared 

with results previously presented in the literature (Maurente and França (2015)). The 

proposed methodology was applied to evaluate the MSB for 27 different cases of media 

composed of water vapor and non-participating species. It was determined the number of 

sub-bundles that provided the greatest reduction in computational time on average. 

Subsequently, a case of a non-uniform media was solved with the objective of verifying the 

reduction in computational time using the determined number of sub-bundles. 

Keywords: Radiation heat transfer, Monte Carlo method, Spectral properties, Computational 

optimization. 

  



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1: Comparação gráfica entre (a) um ângulo plano e (b) um ângulo sólido. ................. 6 

Figura 2.2: Feixe de radiação emitida a partir de um elemento de área diferencial. ................ 7 

Figura 2.3: Emissão de radiação por um elemento de área e os ângulos de emissão. .............. 8 

Figura 2.4: Geometria considerada para deduzir a emissão por radiação de um elemento de 

volume participante. ................................................................................................................ 11 

Figura 2.5: Fenômeno de alargamento da linha espectral....................................................... 13 

Figura 2.6: Coeficiente de absorção espectral para um meio constituído por 10% de H2O e 

espécies não participantes a 1000K. ........................................................................................ 15 

Figura 2.7: Fração da energia de corpo negro nas regiões em que κŋ < k. .............................. 16 

Figura 2.8:  Representação da energia entre os termos k𝑗  e k𝑗+1, como considerado no SLW 

utilizando a ALBDF. ................................................................................................................... 17 

Figura 2.9: Representação de dois espectros para os quais a hipótese de k-correlacionado é 

válida ......................................................................................................................................... 18 

Figura 2.10: Configuração geométrica para exemplo do uso do método de Monte Carlo. .... 21 

Figura 2.11: Absortividade em função do comprimento de onda da superfície 2. ................. 21 

Figura 2.12: Exemplo de uma ALBDF. ....................................................................................... 27 

Figura 2.13: Trajetória possível de um pacote de energia monocromático e de um outro 

pacote de energia multi-espectral. .......................................................................................... 28 

Figura 3.1: Número de pacotes necessários para alcançar o critério de convergência pelo 

número de sub-pacotes. ........................................................................................................... 31 

Figura 3.2: Tempo de processamento computacional por pacote para alcançar o critério de 

convergência pelo número de sub-pacotes. ............................................................................ 31 

Figura 3.3: Tempo de processamento computacional em função do número de sub-pacotes.

 .................................................................................................................................................. 32 

Figura 3.4: Desenho esquemático do caso analisado. ............................................................. 36 

Figura 4.1: Número de pacotes necessários para alcançar o critério de convergência em 

função do número de sub-pacotes para um intervalo de confiança de 1,5%. ........................ 39 

Figura 4.2: Tempo de processamento médio por pacote em função do número de sub-

pacotes para um intervalo de confiança de 1,5%. ................................................................... 40 

Figura 4.3: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 

intervalo de confiança de 1,5%. ............................................................................................... 41 



 
 

 
 

Figura 4.4: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 

intervalo de confiança de 1,2%. ............................................................................................... 42 

Figura 4.5: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 

intervalo de confiança de 1,0%. ............................................................................................... 43 

Figura 4.6: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 

intervalo de confiança de 0,8%. ............................................................................................... 44 

Figura 4.7: Média da redução no tempo computacional em função do número de sub-

pacotes. .................................................................................................................................... 47 

Figura 4.8: Variação da temperatura e da concentração de vapor d'água para o caso do meio 

participante não-uniforme. ...................................................................................................... 48 

Figura 4.9: Divergente do fluxo na direção axial ...................................................................... 49 

Figura A.1: Resultados do caso 5: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 4,0268 m. ......................... 56 

Figura A.2: Resultados do caso 6: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,1957 m. ..................... 57 

Figura A.3: Resultados do caso 7: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 0,4027 m. ......................... 58 

Figura A.4: Resultados do caso 8: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1 m. ............................. 59 

Figura A.5: Resultados do caso 9: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,019 m. ....................... 60 

Figura A.6: Resultados do caso 10: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 40,27 m. ......................... 61 

Figura A.7: Resultados do caso 11: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 10 m. ............................ 62 

Figura A.8: Resultados do caso 12: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 1,957 m. ..................... 63 

Figura A.9: Resultados do caso 13: 𝑇𝐻2𝑂 = 800 K, 𝑌𝐻2𝑂= 5% e 𝐿 = 0,4012 m. .......................... 64 

Figura A.10: Resultados do caso 14: 𝑇𝐻2𝑂 = 800 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1 m. ........................... 65 

Figura A.11: Resultados do caso 15: 𝑇𝐻2𝑂 = 800 K, 𝑌𝐻2𝑂= 100% e 𝐿 = 0,0208 m. .................... 66 

Figura A.12: Resultados do caso 16: 𝑇𝐻2𝑂= 800 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 4,012 m. .......................... 67 

Figura A.13: Resultados do caso 17: 𝑇𝐻2𝑂 = 800 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 1 m. .............................. 68 

Figura A.14: Resultados do caso 18: 𝑇𝐻2𝑂 = 800 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,2083 m. ................... 69 

Figura A.15: Resultados do caso 19: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 0,4115 m. ..................... 70 

Figura A.16: Resultados do caso 20: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1 m. ......................... 71 

Figura A.17: Resultados do caso 21: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,0195 m. ................. 72 

Figura A.18: Resultados do caso 22: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂= 5% e 𝐿 = 4,115 m. ........................ 73 

Figura A.19: Resultados do caso 23: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 20% e 𝐿 = 1 m. ............................... 74 

Figura A.20: Resultados do caso 24: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,195 m. ................... 75 



 
 

 
 

Figura A.21: Resultados do caso 25: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 41,15 m. ....................... 76 

Figura A.22: Resultados do caso 26: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 10 m. .......................... 77 

Figura A.23: Resultados do caso 27: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400 K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 1,95 m. ..................... 78 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1: Comparação entre o valor analítico e o simulado no método de Monte Carlo para 

diversos valores de pacotes emitidos ...................................................................................... 23 

Tabela 3.1: Valores do intervalos de confiança calculados com base no número de pacotes 

emitidos. ................................................................................................................................... 35 

Tabela 4.1: Resultados encontrados para duas placas infinitas paralelas com um meio 

participante de 20% de H2O e 1600 K considerando um intervalo de confiança de 1,5%. ..... 38 

Tabela 4.2: Resultados simplificados dos 27 casos analisados. ............................................... 45 

Tabela 4.3: Ganho computacional médio de cada sub-pacote quando comparados com o 

método de Monte Carlo tradicional. ........................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ALBDF - absorption-line blackbody distribution function (função distribuição da 
energia de corpo negro nas linhas-de-absorção) 

FSK - full spectrum k-distribution method (método de distribuição-k para espectro 
completo) 

HITEMP - high-temperature molecular spectroscopic database (Banco de dados 
espectrais de moléculas em alta temperatura) 

HITRAN - high-resolution transmission molecular absorption database (Banco de dados 
de alta resolução de moléculas em temperatura ambiente) 

IC - intervalo de confiança 

MSB - Monte Carlo multi-spectral energy bundle method (modelo em Monte Carlo 
dos pacotes de energia multi-espectrais) 

RTE - radiative transfer equation (equação da transferência radiativa) 

SLW - spectral-line-based weighted-sum-of-gray-gases model (modelo da soma-
ponderada-de-gases-cinzas baseado nas linhas espectrais) 

WSGG - weighted-sum-of-gray-gases (soma ponderada de gases cinzas)  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

Caracteres Romanos: 

𝑎𝑗 - peso dos coeficientes utilizado no cálculo da RTE pelo modelo SLW. 

𝐴 - área de uma superfície. 

𝐴𝑛 - área normal a uma superfície. 

𝐶𝑎𝑏𝑠,ŋ 
 

- seção transversal de absorção espectral. 

𝐸 - poder emissivo. 

𝐸𝑎𝑏𝑠 - energia absorvida em um determinado comprimento 𝑙. 

𝐸𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗 - energia absorvida do 𝑗-ésimo sub-pacote em uma distância 𝑙. 

𝐸𝑏  - poder emissivo de um corpo negro. 

𝐸𝑏,ŋ - poder emissivo espectral de um corpo negro. 

𝐸𝑔 - poder emissivo de um gás. 

𝐸𝑔,ŋ - poder emissivo espectral de um gás. 

𝐸ŋ - poder emissivo espectral. 

𝐸𝑃 - energia associada a um pacote no método de Monte Carlo. 

𝐸𝑝,𝑠,𝑗 - energia associada ao 𝑗-ésimo sub-pacote de energia. 

𝐹0−𝜆 - fração da energia de corpo negro no intervalo de 0 a 𝜆. 

𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑝 - fração da energia que é absorvida que é absorvida em um determinado 

comprimento 𝑙. 

𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗 - fração da energia 𝑗-ésimo sub-pacote que é absorvida em um determinado 

comprimento 𝑙. 

i - variável utilizada no calculo do numero de pacotes na determinação do 

intervalo de confiança. 

𝐼 - intensidade total 

𝐼𝑏 - intensidade total de corpo negro. 

𝐼𝑏,𝜆 - intensidade espectral da radiação de corpo negro. 



 
 

 
 

𝐼𝑏,ŋ - intensidade espectral da radiação de corpo negro. 

𝐼𝑒 - intensidade total emitida. 

𝐼𝑒,𝜆 - intensidade espectral emitida. (função do comprimento de onda) 

𝐼𝑒,ŋ - intensidade espectral emitida. (função do número de onda) 

𝐼ŋ - intensidade espectral de radiação. 

𝐼𝑗 - intensidade relativa ao 𝑗-ésimo gás cinza, utilizado no modelo SLW. 

𝐼𝐶 - intervalo de confiança. 

IC̅ - intervalo de confiança médio para um conjunto de simulações 

𝑘 - coeficiente de absorção. 

𝑘𝑗 - coeficiente de absorção, utilizado na ALBDF. 

𝑘𝑗+1 - coeficiente de absorção, utilizado na ALBDF. 

𝑘𝑚,𝑗 - coeficiente de absorção médio delimitado entre os termos 𝑘𝑗  e 𝑘𝑗+1. 

𝑘ŋ - coeficiente de absorção espectral. 

𝑘𝑝 - coeficiente de absorção associado a um pacote de energia. 

𝑘𝑝,𝑠,𝑗 - coeficiente de absorção associado ao 𝑗-ésimo sub-pacote de energia. 

𝑙 - distância percorrida por um pacote de energia. 

𝑁 - número de densidade. 

𝑁𝑠𝑙𝑤,𝑔 - número total de divisões de gases cinzas no modelo SLW. 

𝑁𝑝 - número de pacotes utilizados no método de Monte Carlo. 

𝑁𝑝,𝑠 - número de sub-pacotes utilizado na simulação. 

𝑁𝑃𝑃 - número de vezes que será realizada a simulação para o cálculo do desvio 
padrão amostral. 

𝑃 - função densidade de probabilidade. 

𝑞𝜆 - taxa de energia radiativa espectral. 

𝑄𝑤𝑥1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - média do fluxo de energia após simular um problema NPP vezes. 

𝑄𝑤𝑥1𝑖  - fluxo de energia em uma única simulação. 

𝑟 - distância utilizada no cálculo do ângulo sólido. 



 
 

 
 

R - função distribuição cumulativa 

𝑅𝑙  - número randômico entre 0 e 1, utilizado no cálculo da absorção de um 
pacote de energia em uma distância 𝑙. 

𝑅𝑎𝑙𝑏 - número randômico entre 0 e 1, utilizado no cálculo do coeficiente de 
absorção. 

𝑅𝜃 - número randômico entre 0 e 1, utilizado no cálculo do ângulo 𝜃. 

𝑅𝜑 - número randômico entre 0 e 1, utilizado no cálculo do ângulo 𝜑. 

𝑅𝜆 - número randômico entre 0 e 1, utilizado no cálculo do comprimento de onda 
𝜆. 

𝑠  - comprimento que está sendo analisada na RTE ou desvio padrão da amostra. 

�̂� - direção que está sendo analisada na RTE, considerada no cálculo do 
espalhamento. 

�̂�𝑖 - direção diferente da analisada na RTE. 

𝑆𝑖 - intensidade de uma determinada linha espectral 𝑖. 

𝑇 - temperatura local. 

𝑇0 - temperatura de referência usada nos bancos de dados. 

𝑉 - volume de um meio participante ou de uma zona analisada. 

𝑌 - fração molar da espécie no meio.  

𝑍 - coeficiente encontrado em tabelas estatísticas para o cálculo do IC. 

 

Caracteres Gregos 

𝜔 - ângulo sólido. 

𝜃 - ângulo plano. 

𝜑 - ângulo plano. 

𝜆 - comprimento de onda. 

ŋ - número de onda. 

ŋ𝑖  - número de onda de uma determinada linha espectral 𝑖. 

𝛾𝑖 - meia largura de uma determinada linha espectral 𝑖. 



 
 

 
 

𝛾𝑎𝑟,𝑖 - meia largura devido à colisão das moléculas não-participantes. 

𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓,𝑖 - meia largura devido às colisões entre as próprias moléculas. 

𝜎 - constante de Stefan-Boltzmann (5,67 ∙ 10−8 W m2K4⁄ ). 

𝜎𝑠,ŋ - coeficiente de espalhamento espectral. 

Ф - função de fase do espalhamento espectral. 

𝛺𝑖  - intervalo de ângulo sólido entre as direções �̂� e �̂�𝑖.  

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 

1.1- Motivação ........................................................................................................................ 1 

1.2- Revisão bibliográfica ........................................................................................................ 1 

2- FUNDAMENTOS TEÓRICOS ..................................................................................................... 6 

2.1- Fundamentos teóricos em radiação térmica ................................................................... 6 

2.2- O modelo espectral SLW e a ALBDF .............................................................................. 15 

2.3- Método de Monte Carlo aplicado à radiação térmica. ................................................. 19 

2.4- Método de Monte Carlo em conjunto com a ALBDF .................................................... 24 

2.5- Método dos pacotes de energia multi-espectrais e sua aplicação no Monte Carlo-

ALBDF .................................................................................................................................... 27 

3- PROCEDIMENTO NUMÉRICO-EXPERIMENTAL ..................................................................... 30 

3.1- Procedimento computacional para análise do MSB ..................................................... 30 

3.2- Procedimento utilizado no trabalho. ............................................................................. 34 

4- RESULTADOS OBTIDOS ......................................................................................................... 38 

5- CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS ....................................................... 49 

6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 51 

ANEXO A ................................................................................................................................... 56 

ANEXO A.1- Gráficos dos resultados para 1600K. ................................................................ 56 

ANEXO A.2- Gráficos dos resultados para 800K. .................................................................. 64 

ANEXO A.3- Gráficos dos resultados para 2400K. ................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1- Motivação 

 Na engenharia mecânica, o fenômeno da radiação térmica é importante em várias 

máquinas e equipamentos. Um exemplo são as fornalhas, onde energia química é convertida 

em energia térmica durante a combustão. Os gases gerados na combustão encontram-se a 

alta temperatura e, por isso, a emissão de radiação é elevada. Conforme Maurente (2003), a 

emissão de radiação por gases que ocorrem em fornalhas, como CO2, H2O, SO2 e CO, fazem 

com que a transferência de calor por radiação seja um importante modo de troca de 

energia. O mesmo ocorre nas turbinas a gás, onde as trocas radiantes também contribuem 

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

mecanismo de transferência de calor, segundo Bezerra (2014). 

 A radiação térmica também está presente em diversos outros processos industriais 

que têm como objetivo aquecimento, resfriamento e/ou secagem. Além disso, esse 

mecanismo de transferência de calor tem grande importância na área de energia solar e em 

motores de combustão interna. 

 A energia proveniente de processos de combustão é importante na matriz energética 

mundial. Entretanto, os poluentes emitidos nestes processos são um problema para o meio 

ambiente. A análise das trocas radiantes pode ser útil no desenvolvimento de estratégias 

que tornem os processos de combustão mais eficientes e mais limpos, o que pode também 

proporcionar consideráveis ganhos financeiros para a indústria. 

  

1.2- Revisão bibliográfica 

 Embora bastante importante em processos de combustão, a solução de problemas 

de transferência de calor por radiação não é trivial. Dessa forma, os cálculos analíticos do 

fluxo de calor para condições semelhantes às encontradas em sistemas de combustão reais 

são geralmente impraticáveis. Uma forma de encontrar a solução da transferência de calor 

por radiação é utilizando métodos computacionais. Entre os métodos computacionais que 

são aplicados à radiação térmica, pode-se citar como os mais comuns: o método das zonas, o 

método dos harmônicos esféricos (aproximação PN), o método das ordenadas discretas 



2 
 

 
 

(aproximação SN) e o método de Monte Carlo. Uma revisão bibliográfica abrangente sobre 

estes métodos pode ser encontrada em Modest (2013) e Howell et al. (2015). 

 No método das zonas o objeto de estudo, por exemplo, uma fornalha, é dividida em 

um número finito de zonas isotérmicas de volume e de superfícies. Então, um balanço de 

energia é realizado para calcular a troca entre quaisquer volumes ou superfícies, utilizando 

áreas de troca de radiação previamente calculadas. Este método foi inicialmente proposto 

por Hottel e Cohen em 1958, segundo Hottel e Sarofim (1967), para um gás cinza emissor e 

absorvedor, mas sem espalhamento de radiação. De acordo com Modest (2013), o método 

dos harmônicos esféricos foi proposto inicialmente por Jeans em 1917, e o método das 

ordenadas discretas por Chandrasekhar em 1960. Os métodos dos harmônicos esféricos e 

ordenadas discretas transformam a equação da transferência radiativa em um conjunto de 

equações diferenciais parciais. 

 Diferentemente dos três métodos acima citados, o Monte Carlo é um método 

numérico estocástico, e uma característica inerente a este método é que a solução 

apresenta oscilações estatísticas em torno do valor exato. Este método pode ser utilizado na 

solução de problemas complexos com relativa facilidade. À medida que a complexidade do 

problema aumenta, a dificuldade da formulação e o tempo computacional aumentam mais 

acentuadamente para outros métodos numéricos do que para o método de Monte Carlo. De 

acordo com Howell et al. (2015), fatores como geometria complexa, reflexão especular e 

espalhamento da radiação dificultam a aplicação da maioria dos métodos numéricos na 

solução de problemas de troca radiante, enquanto que através do método de Monte Carlo 

tais fatores podem ser tratados sem grandes dificuldades. Sendo assim, o método de Monte 

Carlo é o mais adequado para problemas com maior complexidade. Por outro lado, o tempo 

computacional para a obtenção de soluções pode ser bastante elevado.  

 O método de Monte Carlo foi aplicado pela primeira vez na solução de problemas de 

radiação térmica na década de 1960, sendo inicialmente utilizado por Fleck (1961) e por 

Howell e Perlmutter (1964). Desde então, diversos trabalhos de pesquisa a respeito da 

aplicação do método de Monte Carlo a problemas de transferência de calor por radiação 

vem sendo realizados.  Muitos fatores são importantes para a troca de calor radiativa, como 

por exemplo, as propriedades espectrais da superfície e do meio participante, as 

propriedades de espalhamento do meio participante, as propriedades direcionais da 
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superfície, a geometria, entre outros. Assim, cada pesquisa pode levar em consideração a 

análise de um desses fatores. Uma revisão bibliográfica detalhada sobre o que foi feito entre 

1960 e 1998 em Monte Carlo aplicado a radiação pode ser encontrado em Howell (1998). 

Trabalhos mais recentes podem ser encontrados em Howell et al. (2015) e Modest (2013). 

 Em relação à análise das propriedades espectrais, diversos modelos foram propostos. 

Um dos modelos mais simples e antigos é o de gás cinza, onde o coeficiente de absorção é 

independente do número de onda, mas pode depender da temperatura e concentração das 

espécies químicas. Apesar da vantagem de ser simples, o modelo de gás cinza não é preciso 

quando comparado com a maior parte dos modelos espectrais. Este modelo foi utilizado nas 

primeiras simulações com o método de Monte Carlo por Howell e Perlmutter (1964). A 

primeira análise do Método de Monte Carlo em que o espectro dos gases foi considerado 

detalhadamente foi realizada por Modest (1992), que levou em conta os efeitos da estrutura 

de linha do espectro, e demonstrou que o coeficiente de absorção modelado em pequenas 

seções do espectro (Narrow bands) pode ser aplicado com sucesso no método de Monte 

Carlo. 

 Posteriormente ao modelo de gás cinza, Hottel e Sarofim (1967) elaboraram o 

modelo da soma ponderada de gases cinzas (WSGG, Weighted-Sum-of-Gray-Gases), em que 

o comportamento do meio participante é aproximado por uma quantidade finita de gases 

cinzas, ou seja, o espectro é dividido em determinadas regiões onde o coeficiente de 

absorção é considerado como constante. Smith et al. (1982) obtiveram correlações bastante 

úteis para o cálculo dos coeficientes de absorção e seu peso no modelo WSGG. Mais 

recentemente, Dorigon et al. (2013) obteve correlações atualizadas a partir de bancos de 

dados espectrais recentes, e demonstraram a aplicação do WSGG com as correlações que 

obtiveram na solução de transferência de calor por radiação em meios não-isotérmicos. 

Tanto o modelo de gás cinza como o WSGG são conhecidos como modelos globais, pois 

modelam o espectro inteiro de uma única vez, diferentemente dos modelos de banda, que 

modelam separadamente pequenas porções do espectro. A primeira aplicação do Método 

de Monte Carlo em conjunto com o WSGG para a solução de problemas de transferência de 

calor por radiação em meios não-uniformes foi realizada por Snegirev (2004). 

 Um exemplo de modelo de banda importante na radiação térmica é o modelo de 

distribuição-k, em que o espectro é dividido em regiões (bandas), nas quais a intensidade 
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espectral do corpo negro varia muito pouco e, assim, pode ser considerada como constante. 

Contudo, inicialmente o modelo não era aplicado a meios não-uniformes, com variação nas 

temperaturas e concentrações das espécies químicas. Posteriormente, o método k-

correlacionado, proposto por Goody e Yung (1989), foi utilizado em conjunto com o modelo 

de distribuição-k para tratar meios não-homogêneos e não-isotérmicos. O Método de Monte 

Carlo foi aplicado em conjunto com o modelo k-correlacionado por Tessé et al. (2002).  

 O método de distribuição-k para espectro completo (Full Spectrum k-

distribution, FSK) foi proposto por Modest e Zhang (2002) a partir da definição de uma 

distribuição-k cumulativa da função de Planck, com isso permitindo considerar o espectro 

completo, assim criando um método de distribuição-k global. A utilização do Método de 

Monte Carlo em conjunto com o modelo FSK foi proposta por Wang et al. (2007).  

 Outro modelo espectral é a soma-ponderada-de-gases-cinzas baseado nas linhas 

espectrais (spectral-line-based weighted-sum-of-gray-gases model, SLW), o qual foi proposto 

por Denison e Webb (1993a). O SLW permitiu a obtenção dos coeficientes de ponderação 

dos gases cinzas a partir dos dados do espectro linha-por-linha. O SLW também pode ser 

considerado como um modelo global, assim como o FSK e o WSGG. Denison e Webb (1993b) 

propuseram a função distribuição da energia de corpo negro nas linhas-de-absorção 

(absorption-line blackbody distribution function, ALBDF), que permite obter os coeficientes 

de absorção e seus respectivos fatores de ponderação de maneira muito eficiente, a partir 

dos bancos de dados espectrais. Denison e Webb (1995a) utilizaram a aproximação de k-

correlacionado para que o método fosse aplicado a meios não-isotérmicos e não-

homogêneos. Solovjov e Webb (2000) apresentaram metodologias para o cálculo eficiente 

de ALBDF’s para gases compostos por misturas de espécies químicas emissoras e 

absorvedoras. Pearson et al. (2013) apresentaram correlações para ALBDF’s de meios 

constituídos por H2O, obtidas a partir do HITEMP, um banco de dados mais adequado para 

altas temperaturas. O Método de Monte Carlo foi aplicado pela primeira vez em conjunto 

com a ALBDF por Maurente et al. (2007).  

 Para a solução precisa da transferência de calor por radiação, é necessário que as 

propriedades espectrais sejam levadas em consideração de forma detalhada, elevando assim 

o custo computacional. O Método em Monte Carlo dos Pacotes de Energia Multi-espectrais 

(Monte Carlo Multi-Spectral Energy Bundle Method, MSB), conforme apresentado por 
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Maurente e França (2015), tem a finalidade de reduzir os tempos de processamento 

computacional em simulações nas quais o espectro é considerado de forma detalhada. No 

MSB os pacotes de energia, utilizados em simulações em Monte Carlo, são considerados 

como composto por sub-pacotes, cada qual com características espectrais distintas. O MSB 

pode ser aplicado em qualquer modelo espectral acima citado. No referido trabalho, o MSB 

foi aplicado ao modelo FSK. Maurente e França (2015) recomendaram uma análise 

envolvendo diversos casos, com o objetivo de avaliar a evolução precisa do tempo de 

processamento computacional com o número de sub-pacotes utilizados no modelo. 

 Neste trabalho é realizada uma análise extensiva da relação entre o tempo de 

processamento computacional e o número de sub-pacotes no modelo MSB aplicado em 

conjunto com a ALBDF. Para tanto, uma metodologia específica foi desenvolvida. Com a 

metodologia desenvolvida, o MSB aplicado em conjunto com a ALBDF foi analisado para 

27 casos diferentes de meios uniformes compostos por vapor d’água (H2O), que emite e 

absorve radiação térmica, e espécies não-participantes, que não emitem nem absorvem 

radiação térmica, como o nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). Em cada um dos 27 casos, foi 

encontrado um número ótimo de sub-pacotes que proporciona o menor custo 

computacional. Baseando-se nos resultados obtidos foi proposto um número de sub-pacotes 

para utilização em casos gerais que tem como meio participante o vapor d’água, que deverá 

proporcionar ganhos significativos nestes os casos. Finalmente, um caso de um meio não-

uniforme contendo H2O e N2 foi solucionado utilizando este número ótimo de sub-pacotes, e 

a economia no tempo computacional foi avaliada. 
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2- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais para o entendimento do 

trabalho. Na seção 2.1 são mostrados os fundamentos teóricos relativos à troca de calor por 

radiação, onde são abordadas as principais equações e os bancos de dados mais recentes. A 

seção 2.2 fala sobre a ALBDF e o modelo espectral SLW. As seções 2.3 e 2.4 falam sobre o 

Método de Monte Carlo e como ele é utilizado em conjunto com a ALBDF. O método de 

Monte Carlo com meios participantes é mostrado apenas na seção 2.4. Na ultima seção, 2.5, 

o modelo dos pacotes de energia multi-espectrais no método de Monte Carlo é 

apresentado.  

 

2.1- Fundamentos teóricos em radiação térmica 

 De acordo com Incropera et al. (2008), o ângulo sólido diferencial, 𝑑𝜔, é definido por 

uma região entre os raios de uma esfera e é medido como a razão entre a área 𝑑𝐴𝑛 sobre a 

esfera e o quadrado do raio da esfera, 𝑟. O ângulo sólido diferencial é definido pela seguinte 

equação:  

𝑑𝜔 =
𝑑𝐴𝑛

𝑟2
 (2.1) 

 O conceito de ângulo sólido é importante, pois alguns dos fenômenos da radiação 

são definidos em função deste ângulo, como por exemplo, a intensidade radiativa. A 

figura 2.1 mostra a representação gráfica de um ângulo sólido qualquer e uma comparação 

entre um ângulo plano e um ângulo sólido.  

Figura 2.1: Comparação gráfica entre (a) um ângulo plano e (b) um ângulo sólido.  

 

Fonte: Incropera et al. (2008). 
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 Na radiação térmica, todo corpo que esteja em uma temperatura acima do zero 

absoluto emite radiação continuamente. A intensidade de radiação, como descrita por 

Incropera et al.  (2008), é definida como a taxa de propagação de energia radiante em uma 

direção particular, por unidade de área normal a essa direção e por unidade de ângulo sólido 

no entorno dessa direção. Esta quantidade é geralmente apresentada em intensidade 

espectral ou intensidade total. A intensidade espectral depende diretamente do 

comprimento de onda, 𝜆, no qual a radiação está sendo emitida. A intensidade espectral 

emitida, 𝐼𝑒,𝜆, é definida por: 

𝐼𝑒,𝜆 =
𝑑𝑞𝜆

𝑑𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑑𝜔 ∙ 𝑑𝜆
 (2.2) 

onde 𝑑𝑞𝜆 é a taxa de energia radiativa emitida no intervalo de comprimento de onda 𝑑𝜆 no 

entorno de 𝜆; 𝜔 é o ângulo sólido; e o termo 𝑑𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜃 é a área da superfície projetada na 

direção normal à direção de emissão do feixe de radiação considerado. A figura 2.2 mostra 

um feixe de radiação emitida em um determinado ângulo sólido a partir de uma área 

diferencial 𝑑𝐴1. 

Figura 2.2: Feixe de radiação emitida a partir de um elemento de área diferencial. 

 

Fonte: Incropera et al. (2008). 

 Em alguns casos é mais comum utilizar o número de onda, ŋ, em vez do comprimento 

de onda. O número de onda é definido como o inverso do comprimento de onda, ou seja, 

ŋ = 1 𝜆⁄ . Como neste trabalho, na maior parte dos cálculos o espectro é especificado em 

termos de número de onda, de agora em diante os conceitos serão apresentados em 

número de onda. No caso da equação 2.2, a representação em termos de número de onda, 



8 
 

 
 

não resulta em qualquer alteração na mesma, exceto a substituição do símbolo 𝜆 por ŋ. A 

intensidade total emitida equivale ao valor da intensidade emitida em todos os 

comprimentos de onda, ou seja, para o espectro completo. A intensidade total pode ser 

obtida pela equação 2.3. 

𝐼𝑒 = ∫ 𝐼𝑒,ŋ(ŋ) 𝑑ŋ
∞

0

 (2.3) 

 Diferentemente da intensidade espectral, que considera apenas uma determinada 

direção e um determinado ângulo sólido nos cálculos. O poder emissivo espectral é definido 

pela taxa de radiação emitida em um determinado comprimento de onda em todas as 

direções por unidade de área superficial. Para uma superfície emissora, o poder emissivo 

espectral é definido pela seguinte equação: 

𝐸ŋ = ∫ ∫ 𝐼𝑒,ŋ(𝜆, 𝜃, 𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑

𝜋
2

0

2𝜋

0

 (2.4) 

 Na equação 2.4, o 𝑐𝑜𝑠𝜃 está relacionado à projeção da área da superfície na direção 

emissora e 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑 é o ângulo sólido escrito em termos dos ângulos planos (𝜃) e (𝜑). Os 

ângulos planos, 𝜃 e 𝜑, que aparecem na equação 2.4 podem ser visualizados na figura 2.3.  

Figura 2.3: Emissão de radiação por um elemento de área e os ângulos de emissão. 

 

Fonte: adaptado de Modest (2013). 
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 O poder emissivo total é a taxa na qual radiação é emitida por unidade de área em 

todos os comprimentos de ondas e em todas as direções possíveis. Dessa forma, o poder 

emissivo total pode ser obtido por: 

𝐸 = ∫ 𝐸ŋ(ŋ)𝑑ŋ
∞

0

 (2.5) 

 Para uma superfície que emite com a mesma intensidade em todas as direções 

(superfície difusa), o poder emissivo espectral e a intensidade de radiação espectral se 

relacionam pela seguinte equação, que resulta da integração na equação 2.4: 

𝐸ŋ = 𝜋𝐼𝑒,ŋ(ŋ) (2.6) 

 Dessa forma, o poder emissivo e a intensidade total se relacionam por: 

𝐸 = 𝜋𝐼𝑒 (2.7) 

 Na radiação térmica, um corpo negro serve como padrão para às superfícies reais. O 

conceito de corpo negro define que: 

 - Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu 

comprimento de onda e de sua direção. 

 - Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode 

emitir mais energia do que um corpo negro. 

 - Embora a radiação emitida por um corpo negro seja uma função do comprimento 

de onda e da temperatura, ela é independente da direção (difusa). 

 O comportamento espectral do corpo negro é dado pela distribuição de Planck. A 

distribuição de Planck descreve a intensidade espectral e, consequentemente, o poder 

emissivo espectral de um corpo negro: 

𝐸𝑏,ŋ =
𝐶1ŋ

3𝑑ŋ

[e(𝐶2ŋ 𝑇⁄ ) − 1]
 (2.8) 

onde 𝑇 é a temperatura do corpo; 𝐶1 = 3,742 ∙ 108  W ∙ μm4 m⁄ ; 𝐶2 = 1,439 ∙ 104 μm ∙ K. 

Dessa forma, o poder emissivo de um corpo negro pode ser encontrado a partir da 

integração em todos os números de onda da distribuição de Planck fornecida pela equação 

2.8, o que resulta na equação 2.9. 

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇4 (2.9) 
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onde 𝜎 é a constante de Stefan-Boltzmann 5,67 ∙ 10−8  W (m2K4)⁄ . Como um corpo negro 

sempre é difuso, as relações apresentadas nas equações 2.6 e 2.7 são sempre válidas. 

 Quando um feixe de radiação atravessa uma região que interage com a radiação, 

absorvendo, emitindo e/ou espalhando, podemos dizer que esta região é um meio 

participante. Sem a presença de um meio participante a intensidade de radiação não varia 

com a distância relativa à fonte emissora. Segundo Modest (2013), a variação da intensidade 

da radiação pode ser obtida quantificando a emissão, a absorção e o espalhamento através 

da Equação da Transferência Radiativa (Radiative Transfer Equation, RTE): 

𝑑𝐼ŋ

𝑑𝑠
= 𝑘ŋ𝐼𝑏,ŋ − 𝑘ŋ𝐼ŋ − 𝜎𝑠,ŋ𝐼ŋ +

𝜎𝑠,ŋ

4𝜋
∫ 𝐼ŋ(�̂�𝑖)Ф(�̂�𝑖, �̂�)𝑑𝛺𝑖

 

4𝜋

 (2.10) 

onde 𝐼ŋ é a intensidade espectral; 𝐼𝑏,ŋ é a intensidade espectral de radiação de um corpo 

negro, definida pela lei de Planck; 𝑘ŋ é o coeficiente de absorção do gás; 𝜎𝑠ŋ é o coeficiente 

de espalhamento espectral; 𝐼ŋ(�̂�𝑖) é a intensidade espectral proveniente de uma outra 

direção, que não a direção, 𝑠, de propagação considerada; Ф(ŝi, ŝ) é a função de fase do 

espalhamento espectral, que considera a probabilidade de um feixe de radiação em uma 

outra direção ŝi ser espalhado para a direção analisada, �̂�; o termo 𝑑𝛺𝑖 é o intervalo de 

ângulo sólido correspondente à direção ŝi. Para considerar a contribuição do espalhamento 

a partir de todas as direções, realiza-se uma integração sobre um intervalo de ângulo sólido 

que compreende uma esfera completa, 𝛺 = 4𝜋. Para a solução da troca de calor em um 

meio participante, a contribuição da energia radiativa em todos os números de onda e em 

todas as direções deve ser considerada. 

 Na Equação 2.10, o primeiro termo do lado direito da equação representa o 

acréscimo da intensidade devido à emissão do meio participante, o segundo termo significa 

a diminuição da intensidade devido à absorção do meio participante, o terceiro termo 

representa o decréscimo da intensidade devido ao espalhamento da radiação pelo meio 

participante e o último termo representa o aumento da intensidade devido ao 

espalhamento da radiação proveniente de outras direções na direção de análise, �̂�.  

  Os gases apolares, como O2 e N2, não espalham, não emitem e nem absorvem 

radiação significativamente e são tratados como espécies não participantes. Por outro lado, 

espécies químicas como o H2O e o CO2 emitem e absorvem radiação; entretanto, não a 

espalham significativamente. Gases moleculares não espalham radiação significativamente, 
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sendo o espalhamento mais importante quando o meio contém partículas sólidas, como 

fuligem e cinzas.  Segundo Cassol (2014), há correlações que podem ser utilizadas para a 

obtenção das propriedades da fuligem em diferentes condições. Para a obtenção do 

coeficiente de absorção da fuligem não é necessário utilizar os bancos de dados espectrais, 

pois no caso da fuligem o coeficiente de absorção varia linearmente com o número de onda. 

 Nos casos em que o meio é composto apenas por espécies moleculares (H2O, CO2, O2, 

N2, etc), como será considerado neste trabalho, o coeficiente de espalhamento espectral 

pode ser desprezado e a RTE é simplificada: 

𝑑𝐼ŋ

𝑑𝑠
= 𝑘ŋ𝐼𝑏,ŋ − 𝑘ŋ𝐼ŋ (2.11) 

 A RTE mostrada nas equações 2.10 e 2.11 são equações relativas a uma única 

direção. Entretanto, como a radiação em gases de combustão é um fenômeno volumétrico, 

a energia em todas as direções deve ser considerada. Assim, o campo de intensidades obtido 

através da RTE deve ser integrado sobre todos os ângulos sólidos. Para um melhor 

entendimento, considere, por exemplo, um elemento de volume 𝑑𝑉 que está localizado no 

centro de uma esfera negra, conforme mostrado na figura 2.4. 

Figura 2.4: Geometria considerada para deduzir a emissão por radiação de um elemento de 
volume participante. 

 

Fonte: adaptado de Siegel e Howell (2002). 
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 O elemento de volume e a esfera estão em equilíbrio térmico. Considere também 

que este elemento de volume apenas absorve e emite radiação e que em volta dele não 

existe meio participante. Dessa forma, a radiação emitida pelo elemento de área 𝑑𝐴, na 

esfera cuja superfície é negra, varia conforme a equação 2.12, quando atravessa o volume 

de meio participante (segundo Modest, 2013). 

𝑑𝐼ŋ = −𝑘ŋ𝐼𝑏,ŋ𝑑𝑆 (2.12) 

 Então, considerando a energia incidente proveniente de toda a esfera a partir de uma 

integração sobre todos os ângulos sólidos, obtém-se a taxa de absorção de energia pelo 

volume, por unidade de comprimento de onda, no comprimento de onda ŋ, no entorno de 

um intervalo 𝑑ŋ: −4𝜋𝑘ŋ𝐼𝑏,ŋ𝑑𝑉𝑑ŋ. 

 Para que o equilíbrio térmico seja mantido na cavidade, o elemento de volume deve 

emitir tanto quanto absorve. Dessa forma, a taxa de emissão de energia pelo volume, no 

número de onda, ŋ, por unidade de volume é dada por: 

𝑑𝐸𝑔,ŋ = 4𝑘ŋ𝜎𝑇4𝑑𝑉𝑑ŋ (2.13) 

 Então, a taxa de emissão energia por um volume de gás finito, 𝑉 , 

independentemente dessa energia ser reabsorvida ou não dentro do próprio volume, é dada 

por: 

𝐸𝑔 = ∫ ∫ 4𝑘ŋ𝜎𝑇4𝑑𝑉𝑑ŋ
 

𝑉

∞

0

 (2.14) 

 O coeficiente de absorção é característico de cada meio participante e pode variar 

com o número de onda, ou seja, a absorção da radiação em uma determinada direção 

depende do meio participante e do comprimento de onda. O coeficiente de absorção 

espectral, 𝑘ŋ, associado a uma única espécie química pode ser obtido pela equação 2.15. 

𝑘ŋ = 𝑁𝐶𝑎𝑏𝑠,ŋ (2.15) 

onde 𝐶𝑎𝑏𝑠,ŋ é a seção transversal de absorção espectral; e 𝑁 é o número de densidade da 

espécie química, que representa o número de moléculas por unidade de volume da espécie 

participante do gás. Porém, é comum que espécies participantes não apareçam isoladas e, 

com isso, a mistura precisa ser considerada. O coeficiente de absorção da mistura pode ser 

obtido pela equação 2.16. 
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𝑘ŋ = ∑ 𝑁𝑗𝐶𝑎𝑏𝑠,ŋ,𝑗

𝐽

𝑗=1

 (2.16) 

onde o sub-índice j indica a espécie química e J representa o número total de espécies 

químicas na mistura. De acordo com Siegel e Howell (2002), se não fosse devido a alguns 

fenômenos conhecidos como alargamento de linha, a absorção e emissão de radiação 

térmica em gases deveriam ser representadas por linhas de espessura infinitesimal, 

correspondentes a números de onda associados à emissão e absorção de fótons com 

quantidades específicas de energia. Porém, devido a mecanismos físicos as linhas são 

alargadas em torno do número de onda. A figura 2.5 mostra um exemplo de uma linha 

espectral alargada. 

Figura 2.5: Fenômeno de alargamento da linha espectral. 

 
Fonte: adaptado de Siegel e Howell (2002). 

 O alargamento das linhas pode ser dividido entre: alargamento natural, alargamento 

Doppler, Alargamento Stark e Alargamento por colisão. Para as aplicações em engenharia, o 

alargamento por colisão é o mais importante. A seção transversal de absorção dos gases 

pode ser encontrada a partir do perfil de colisão de Lorentz, conforme equação 2.17. 

𝐶𝑎𝑏𝑠,ŋ = ∑
𝑆𝑖

𝜋

𝛾𝑖

(ŋ − ŋ𝑖)
2 + 𝛾𝑖

2

𝑖

 (2.17) 

onde 𝑆𝑖  e ŋ𝑖  representam a intensidade e o número de onda da linha i, que são 

disponibilizados em bancos de dados na temperatura de referência (296 K); 𝛾𝑖 é a meia 

largura de linha. Conforme, Wang e Modest (2004), o perfil de colisão de Lorentz é 

adequado para os casos em que a temperatura é menor do que 2500 K e a pressão total é 

igual ou maior a 1 atm. A meia largura de linha pode ser calculada pela equação 2.18: 
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𝛾𝑖 = (
𝑇0

𝑇
)

ŋ𝑖

[𝑌𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓,𝑖 + (1 − 𝑌)𝛾𝑎𝑟,𝑖] (2.18) 

onde 𝑇0 é a temperatura de referência usada no banco de dados; 𝑇 é a temperatura em que 

o meio se encontra; 𝑌 é a fração molar da espécie no meio; 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓,𝑖  é a meia largura devido às 

colisões entre as próprias moléculas; e 𝛾𝑎𝑟,𝑖 é a meia largura devido à colisão das moléculas 

do gás com as moléculas que não participam da troca de calor por radiação. As propriedades 

𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓,𝑖 e 𝛾𝑎𝑟,𝑖 devem ser encontradas nos bancos de dados. 

 Existem diversos bancos de dados que podem ser utilizados para a geração do 

espectro. Entre os mais comuns estão o HITRAN (High-resolution transmission molecular 

absorption database) e o HITEMP (High-temperature molecular spectroscopic database). O 

HITRAN apresenta diversos parâmetros utilizados na radiação térmica para quase 40 

espécies moleculares que foram obtidos na temperatura de referência de 296 K. A versão 

mais recente do banco de dados HITRAN é de 2012, conforme apresentado por Rothman et 

al. (2013). O HITEMP é o banco de dados utilizado para temperaturas mais elevadas, como 

aquelas que ocorrem em problemas de combustão. Os dados do HITEMP foram obtidos em 

condições de temperatura elevadas; entretanto, foram ajustadas para a temperatura de 

referência de 296 K para ficarem padronizados em relação ao HITRAN. A versão mais recente 

do banco de dados HITEMP é de 2010, conforme apresentado por Rothman et al. (2010). 

Com os bancos de dados é possível determinar coeficientes de absorção para cada 

temperatura, concentração e comprimento de onda para uma variedade de espécies 

moleculares, que podem ser utilizados para a realização de cálculos linha-por-linha precisos 

na transferência de calor por radiação. 

 Segundo Cassol (2013), bancos de dados diferentes, ou até mesmo versões diferentes 

para um mesmo banco de dados, podem apresentar valores discrepantes para propriedades 

da mesma espécie química, na mesma temperatura e no mesmo número de onda. As 

diferenças encontradas em versões diferentes de um mesmo banco de dados ocorrem 

devido às contínuas atualizações nos mesmos. A figura 2.6 mostra o coeficiente de absorção 

para um meio composto por 10% de H2O e espécies não participantes a temperatura de 

1000K, obtido com as versões de 1995 e 2010 do HITEMP. 
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Figura 2.6: Coeficiente de absorção espectral para um meio constituído por 10% de H2O e 
espécies não participantes a 1000K. 

 

Fonte: Cassol (2013) 

 

2.2- O modelo espectral SLW e a ALBDF 

 No cálculo exato linha-por-linha, é necessário que se faça a integração de inúmeras 

linhas espectrais, o que é computacionalmente muito dispendioso. A função distribuição de 

energia de corpo negro nas linhas de absorção (absorption line blackbody distribution 

function, ALBDF) possibilita uma considerável economia de tempo computacional, pois 

permite considerar simultaneamente todos os locais do espectro em que o coeficiente de 

absorção possui o mesmo valor. As ALBDF’s podem ser obtidas diretamente dos bancos de 

dados espectrais ou a partir de correlações, como as apresentadas por Pearson et al. (2013), 

por exemplo. As correlações apresentadas por Pearson et al. (2013), que são utilizadas neste 

trabalho, fornecem as ALBDF’s de maneira simples para diversos valores de temperatura e 

concentração de meios constituídos por H2O. As correlações fornecidas por 

Pearson et al. (2013) foram ajustadas a partir de ALBDF’s calculadas utilizando-se o banco de 

dados HITEMP.  

 A ALBDF equivale à fração da energia de corpo negro nas regiões do espectro em que 

o coeficiente de absorção espectral, κŋ, é menor que um determinado valor k, como 

mostrado na figura 2.7.  
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Figura 2.7: Fração da energia de corpo negro nas regiões em que κŋ < k. 

 
Fonte: adaptado de Maurente e França (2015). 

 No caso do meio participante possuir apenas uma espécie absorvedora, a ALBDF, 

dada por 𝐹(𝑘), pode ser calculada como proposto por Denison e Webb (1993b) da seguinte 

forma: 

𝐹(𝑘) =
𝜋

𝜎𝑇4
∑ ∫ 𝐼𝑏,ŋ(𝑇, ŋ)𝑑ŋ

 

∆ŋ𝑖

𝑛

𝑖

 (2.19) 

onde 𝑘 é o coeficiente de absorção da espécie química absorvedora; 𝑇 é a temperatura 

local; 𝑛 é o número de segmentos espectrais, que pode variar para cada valor de 𝑘; o índice 

𝑖 designa o 𝑖-ésimo segmento espectral, que vai de 1 até 𝑛, como mostra a figura 2.7; e 𝐼𝑏,ŋ é 

a intensidade dada pela função de Planck para um número de onda ŋ e uma temperatura 𝑇. 

Analisando a equação 2.19 e a figura 2.7, observa-se que o valor de 𝑘 vai de zero, onde todo 

o espectro está acima deste valor e consequentemente 𝐹(𝑘) = 0, até o valor de кŋ máximo, 

quando todo o espectro está abaixo do mesmo e, com isso, 𝐹(𝑘) = 1. Dessa forma, o valor da 

ALBDF varia sempre entre 0 e 1. A ALBDF é utilizada no modelo da soma-ponderada-de-



17 
 

 
 

gases cinzas baseado nas linhas espectrais (spectral-line-based weighted-sum-of-gray gases 

model, SLW), como proposto por Denison e Webb (1993b). No SLW, o espectro é dividido 

em diversos intervalos de 𝑘, onde cada intervalo corresponde a uma certa fração da energia 

de corpo negro fornecida pela ALBDF. O coeficiente de absorção de cada gás cinza envolvido 

no cálculo é definido como sendo o coeficiente de absorção médio dentro de cada região. A 

figura 2.8 exemplifica como a ALBDF é utilizada no modelo SLW. 

Figura 2.8:  Representação da energia entre os termos kj e kj+1, como considerado no SLW 

utilizando a ALBDF. 

 
Fonte: adaptado de Maurente et al. (2012b) 

 A relação utilizada para calcular o coeficiente de absorção médio dentro do intervalo 

delimitado por 𝑘𝑗 e 𝑘𝑗+1, onde o índice j designa o 𝑗-ésimo gás cinza, proposta por Denison e 

Webb (1993b), é fornecida pela equação 2.20. 

𝑘𝑚,𝑗 = exp ⌊
ln (𝑘𝑗) + ln (𝑘𝑗+1)

2
⌋ (2.20) 
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 Para utilizar o modelo SLW em meios com temperatura e concentração não-

uniformes, Denison e Webb (1995b) adotaram a hipótese de k-correlacionado. A hipótese de 

k-correlacionado assume que para uma determinada faixa do espectro, a função de Planck 

pode ser considerada como constante independente do coeficiente de absorção. Isto implica 

que, para um coeficiente de absorção correlacionado, a razão 𝑘2/𝑘1 é uma função arbitrária 

de 𝑘 , e não do número de onda. Segundo Modest (2013), pela definição do k-

correlacionado, um valor de coeficiente de absorção pode servir como referência para outro 

coeficiente de absorção em outro estado. Ainda segundo Modest (2013), é possível observar 

que para muitas situações importantes as distribuições são essencialmente 

"correlacionadas” e o método pode ser aplicado. A hipótese de k-correlacionado é bem 

visualizada pela figura 2.9, que mostra um caso em que a hipótese é válida. 

Figura 2.9: Representação de dois espectros para os quais a hipótese de k-correlacionado é 
válida 

 
Fonte: adaptado de Silva (2015).  
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 A RTE proposta para um único meio participante no modelo SLW é semelhante a que 

foi proposta Modest (1991) para o modelo WSGG. O modelo SLW, assim como o WSGG, 

também considera uma soma ponderada de gases cinzas. A diferença entre esses dois 

modelos está nos valores dos coeficientes de absorção e nos fatores de ponderação 

correspondentes aos gases cinzas, que no SLW são obtidos pela ALBDF. Para a solução da 

RTE pelo método do SLW, um campo de intensidades de radiação deve ser obtido para cada 

gás cinza através da solução da RTE. A RTE no modelo SLW em um meio sem espalhamento é 

dada por: 

𝑑𝐼𝑗

𝑑𝑠
= 𝑘𝑚,𝑗(𝑎𝑗𝐼𝑏 − 𝐼𝑗) (2.21) 

onde 𝑎𝑗 são os fatores de ponderação de cada gás cinza, que são calculados pela diferença 

entre as frações da ALBDF no intervalo entre 𝑘𝑗 e 𝑘𝑗+1. Assim, os fatores de ponderação 

podem ser calculados pela seguinte equação: 

𝑎𝑗 = 𝐹(𝑘𝑗+1) − 𝐹(𝑘𝑗) (2.22) 

 A intensidade total, 𝐼, é obtida efetuando-se o somatório das intensidades relativas a 

cada gás cinza, 𝑗. Então, a intensidade total é: 

𝐼 = ∑ 𝐼𝑗

𝑁𝑠𝑙𝑤,𝑔

𝑗=1

 (2.23) 

onde 𝑁𝑠𝑙𝑤,𝑔 é o número total de divisões de gases cinzas no modelo SLW.  

 

2.3- Método de Monte Carlo aplicado à radiação térmica. 

 Segundo Howell et al. (2015), o método de Monte Carlo é conhecido desde muito 

tempo, porém, as primeiras formulações e teorias mais detalhadas do método foram 

publicadas por volta de 1950. Desde então, a técnica vem sendo empregado em áreas 

bastante diversas, como na economia, física, biologia, engenharia, etc. Na área de 

transferência de calor por radiação, o Monte Carlo foi aplicado pela primeira vez na década 

de 1960, em trabalhos realizados por Fleck (1961) e por Howell e Perlmutter (1964). 
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 Na simulação numérica da troca de calor por radiação através do método de Monte 

Carlo, o meio analisado é usualmente dividido em zonas. A quantidade de zonas em que o 

meio é dividido depende de cada caso e do objetivo da análise. No método de Monte Carlo, 

a emissão de energia é discretizada em pacotes de energia. Cada zona emite e absorve 

diversos pacotes de energia. Quantidades como direção de emissão de um pacote, número 

de onda e coeficiente de absorção são determinadas randomicamente. O balanço de energia 

em cada zona é obtido contabilizando-se os pacotes emitidos e absorvidos. 

Na determinação das características de cada pacote emitido, números randômicos 

são gerados em um intervalo de 0 a 1, e depois aplicados a equações probabilísticas. Após 

determinadas todas as características de um pacote e o local de sua absorção, todo o 

processo é repetido para um outro pacote. Cada zona emite um determinado número de 

pacotes.  

A determinação das propriedades do pacote utilizando o método de Monte Carlo 

depende da função densidade de probabilidade, 𝑃, e da função distribuição cumulativa, 𝑅, 

da propriedade que está sendo determinada. A função densidade representa toda a 

distribuição de probabilidades de uma variável, e a função distribuição cumulativa 

representa a probabilidade de um evento ocorrer em um determinado intervalo. A função 

distribuição cumulativa sempre varia de 0 até 1. No caso do comprimento de onda, por 

exemplo, a função distribuição cumulativa será igual a 1 quando for considerado o intervalo 

do comprimento de onda de 0 a ∞, ou seja, levando em consideração todo o espectro.  

 Devido à natureza estocástica do Monte Carlo, há uma incerteza estatística associada 

aos resultados obtidos através do método. Se a energia for discretizada em um número 

pequeno de pacotes, o resultado poderá não apresentar uma boa precisão. Por outro lado, 

se o número de pacotes emitidos por cada zona tender a infinito, a incerteza estatística 

tenderá a zero. Este fato pode ser observado no exemplo abaixo, adaptado de Siegel e 

Howell (2002).  

 Considere um elemento de área 𝑑𝐴1 com temperatura de 5000K e uma superfície 

plana infinita 2 com temperatura muito baixa de forma que a emissão de radiação pela 

mesma possa ser desprezada, como mostra a figura 2.10. 
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Figura 2.10: Configuração geométrica para exemplo do uso do método de Monte Carlo. 

 
Fonte: adaptado de Siegel e Howell (2002). 

 A superfície 1 pode ser considerada como negra e a superfície 2 absorve energia em 

função do comprimento de onda, como mostrado na figura 2.11. É considerado que a 

absorção da superfície 2 é independente da direção de incidência da radiação. 

Figura 2.11: Absortividade em função do comprimento de onda da superfície 2. 

 
 Fonte: Elaboração própria.  

 Discretizando a energia emitida por unidade de tempo pela superfície 1 em 𝑁𝑝 

pacotes de energia, a energia de cada pacote é 𝐸𝑃, dada pela equação abaixo. 

𝐸𝑃 =
𝜎𝑇4𝑑𝐴1

𝑁𝑝
 (2.24) 

 Cada pacote de energia pode ser emitido da superfície 1 com comprimento de onda 

diferente. A fração da energia que é emitida em um comprimento de onda 𝜆 no entorno de 

𝑑𝜆 é: 
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𝑃(𝜆)𝑑𝜆 =
𝜋𝐼𝑏,𝜆𝑑𝐴1𝑑𝜆

𝜎𝑇1
4𝑑𝐴1

=
𝜋𝐼𝑏,𝜆𝑑𝜆

𝜎𝑇1
4  (2.25) 

 A quantidade 𝑃(𝜆)𝑑𝜆, na equação 2.25, equivale à probabilidade de emissão de um 

pacote de energia com comprimento de onda 𝜆. Assim, 𝑃(𝜆) é a função densidade de 

probabilidade. Dessa forma, a função distribuição cumulativa do comprimento dos pacotes 

emitidos pela superfície 1 é: 

𝑅(𝜆) = ∫ 𝑃(𝜆∗)𝑑𝜆∗
𝜆

0

=
∫ 𝜋𝐼𝑏,𝜆𝑑𝜆∗𝜆

0

𝜎𝑇1
4  (2.26) 

 A determinação do comprimento de onda para este exemplo é feita a partir da 

função distribuição cumulativa mostrada na equação 2.26. Para tanto, a equação 2.26 é 

invertida, de forma a fornecer, 𝜆(𝑅); então, é gerado um valor randômico para R em um 

intervalo de 0 a 1.   

 Observa-se que o valor de 𝜆 não é definido e varia conforme o valor de 𝑅. No caso da 

equação 2.26, a mesma pode ser integrada numericamente variando o valor do 

comprimento de onda, 𝜆, até encontrar o valor que corresponde a uma fração da energia de 

corpo negro igual ao valor gerado para 𝑅. Alternativamente, podem ser usados resultados 

da integração da equação 2.26 que são disponibilizados na literatura na forma de tabelas 

para 𝐹0−𝜆 (fração da emissão do corpo negro em um intervalo de 0 até 𝜆), que é equivalente 

à função distribuição cumulativa, neste caso. Tais tabelas podem ser encontradas inclusive 

em textos básicos sobre transmissão de calor, como Incropera et al. (2008) e Çengel e Ghajar 

(2012).  

 Os pacotes de energia são emitidos em diferentes direções, 𝜃1 e 𝜑1, relativas à 

superfície emissora. Cada ângulo de emissão é determinado randomicamente a partir da 

função distribuição cumulativa apropriada, tal como feito para o comprimento de onda. Para 

uma superfície negra, os ângulos de emissão podem ser obtidos por: 

𝜃1 = 𝑠𝑒𝑛−1(√𝑅𝜃1) (2.27) 

𝜑1 = 2𝜋𝑅𝜑1 (2.28) 

onde 𝑅𝜃1 e 𝑅𝜑1 são números randômicos entre 0 e 1 e os subscritos 𝜃1 e 𝜑1 foram incluídos 

para diferencia-los do 𝑅 relativo a determinação do comprimento de onda. 
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 Para verificar se o pacote de energia vai em direção à superfície 2, avalia-se o ângulo 

𝜑1. Caso o cos(𝜑1) seja maior do que 0, o pacote de energia vai em direção ao plano infinito 

(superfície 2). Para avaliar se o pacote é absorvido ou não, é necessário verificar se o 

comprimento de onda é maior ou menor do que 2 μm, se for maior do que 2 μm, 

imediatamente sabe-se que o pacote não é absorvido. Se o comprimento de onda for menor 

do que 2 μm, gera-se um número randômico entre 0 e 1, se este número for menor do que 

0,4, considera-se que o pacote é absorvido. 

 A simulação deste caso demonstra a importância do número de pacotes de energia 

no nível de incerteza estatística associado aos resultados. Os resultados apresentados na 

tabela 2.1 mostram que quanto maior o número de pacotes emitidos, mais os resultados 

aproximam-se do valor exato. 

Tabela 2.1: Comparação entre o valor analítico e o simulado no método de Monte Carlo para 
diversos valores de pacotes emitidos 

   
Analítico Método de Monte Carlo 

   

Valor 
exato 

10² 
pacotes 

10³ 
pacotes 

104 
pacotes 

105 
pacotes 

Número pacotes emitidos 
pela superfície 1 que 
foram em direção à 

superfície 2 

50% 55,00% 51,40% 49,14% 49,86% 

Número de pacotes que 
chegaram à superfície 2 e 

foram absorvidos 
36,57% 38,18% 33,46% 37,51% 36,64% 

Energia que foi emitida 
pela superfície 1 e foi 

absorvida pela superfície 
2 

18,28% 21,00% 17,20% 18,43% 18,27% 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Como os resultados obtidos com o método de Monte Carlo oscilam no entorno da 

solução exata, a convergência dos resultados é geralmente avaliada através de uma análise 

estatística. De acordo com Robert e Gasella (2004), uma forma de avaliar a convergência das 

simulações no método de Monte Carlo é calculando um Intervalo de Confiança para os 

resultados. Na radiação térmica este procedimento é comumente utilizado, e foi adotado, 

por exemplo, por Maurente (2007), Bezerra (2014) e Maurente e França (2015). O 

procedimento para encontrar o intervalo de confiança é exemplificado no capítulo 3. 



24 
 

 
 

2.4- Método de Monte Carlo em conjunto com a ALBDF 

 O método de Monte Carlo aplicado à integração linha-por-linha permite considerar o 

efeito da variação do coeficiente de absorção em relação ao número de onda de forma 

precisa, porém o custo computacional é elevado. Por outro lado, o método de Monte Carlo 

em conjunto com ALBDF é mais eficiente em termos de tempo de processamento 

computacional do que com o linha-por-linha, visto que a ALBDF possibilita considerar 

simultaneamente uma infinidade de intervalos espectrais, conforme descrito na seção 2.2.  

 Quando o problema abordado requer que a emissão de um gás seja também levada 

em consideração, a energia transportada por um pacote depende do volume do elemento 

de gás emissor. Na abordagem adotada neste trabalho, a energia de um pacote emitido de 

um elemento de volume de gás, 𝑑𝑉, é calculada através da metodologia apresentada por 

Maurente et al. (2007): 

𝑑𝐸𝑃 =
1

𝑁𝑝
4𝑘𝑝𝜎𝑇4𝑑𝑉 (2.29) 

onde 𝑘𝑝 é o coeficiente de absorção do pacote. Assim, para um volume finito, a energia 

transportada por cada pacote é dada pela equação 2.30. 

𝐸𝑃 =
1

𝑁𝑝
∫ 4𝑘𝑝𝜎𝑇4𝑑𝑉

 

𝑉

=
4𝑘𝑝𝜎𝑇4𝑉

𝑁𝑝
 (2.30) 

 Nas equações 2.29 e 2.30, o procedimento para a determinação do coeficiente de 

absorção do pacote, 𝑘𝑝, depende do modelo espectral, como será mostrado mais a frente. 

 A função distribuição cumulativa para absorção pode ser deduzida a partir da análise 

da RTE mostrada na equação 2.12. Considerando-se um comprimento de caminho, 𝑙, para o 

feixe de radiação, e integrando-se os dois lados da equação 2.12, podemos escrevê-la como: 

 ∫
𝑑𝐼ŋ
𝐼ŋ

𝐼ŋ(𝑙)

𝐼ŋ(0)

= − ∫ 𝑘ŋ𝑠𝑑𝑠
𝑙

0

 (2.31) 

onde 𝐼ŋ(0) é a intensidade de radiação em 𝑠 = 0. Então, integrando o primeiro termo da 

equação 2.31, teremos que: 
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ln (
𝐼ŋ(𝑙)

𝐼ŋ(0)
) = (∫ −𝑘ŋ𝑠𝑑𝑠

𝑙

0

) (2.32) 

 E, consequentemente: 

𝐼ŋ(𝑙)

𝐼ŋ(0)
= − exp (∫ −𝑘ŋ𝑠𝑑𝑠

𝑙

0

) (2.33) 

 Observe-se que 𝐼ŋ(0) é a intensidade do feixe antes de percorrer o caminho de 

comprimento 𝑙 no meio, e que 𝐼ŋ(𝑙) é a intensidade do feixe deixando o caminho de 

comprimento 𝑙, considerado que não há emissão no meio. Em outras palavras, 𝐼ŋ(𝑙) é 

equivalente à intensidade 𝐼ŋ(0) menos a parcela absorvida pelo meio ao longo do caminho 

de comprimento 𝑙. Essa razão entre as intensidades, 
𝐼ŋ(𝑙)

𝐼ŋ(0)
 , é equivalente à fração da energia 

remanescente no feixe após o mesmo percorrer o caminho 𝑙, relativa a energia do feixe em 

𝑙 = 0. Assim, a fração da energia absorvida ao longo de 𝑙 é: 

𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑝 = 1 − exp (−𝑘𝑝𝑙) (2.34) 

 No método de Monte Carlo, a fração da energia absorvida pode ser interpretada 

como a probabilidade de absorção de um pacote de energia enquanto o pacote percorre a 

distância 𝑙, no meio, ou seja: 

𝑅𝑙 = 1 − exp (− ∫ 𝑘𝑝𝑑𝑙
𝑙

0

) (2.35) 

 Em um meio uniforme, a integração no segundo termo da equação 2.35 é trivial e a 

equação se torna: 

𝑅𝑙 = 1 − exp(𝑘𝑝𝑙) (2.36) 

 Utilizando a equação 2.36 a localização exata em que um pacote é absorvido em um 

meio uniforme pode ser determinada através da seguinte relação: 

𝑙 = 𝑙𝑛(1 − 𝑅𝑙) (2.37) 

 A equação 2.38 fornece a energia do pacote que é absorvida ao longo de uma 

distância 𝑙. 

𝐸𝑎𝑏𝑠,𝑝 = 𝐸𝑝𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑝 (2.38) 
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 Dessa forma, a energia remanescente no pacote após o mesmo percorrer a distância 

𝑙 é dada por: 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑃 − 𝐸𝑎𝑏𝑠,𝑝 (2.39) 

 Então, a energia do pacote após percorrer cada segmento de comprimento 𝑙 deve ser 

atualizada através das equações 2.38 e 2.39. O pacote, com a quantidade de energia 

atualizada, continua 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 seja absorvida. 

 A ALBDF (dada pela equação 2.19, seção 2.2) fornece 𝐹(𝑘), que equivale à fração da 

energia de corpo negro nas regiões do espectro em que o coeficiente de absorção, к𝜆, é 

menor do que 𝑘. Dessa forma, 𝐹(𝑘) é a função distribuição cumulativa da energia de corpo 

negro relativa ao coeficiente de absorção 𝑘. Maurente et al. (2007) identificaram este fato, e 

propuseram utilizar a própria ALBDF como função distribuição cumulativa para a 

determinação de 𝑘:  

𝑅𝑎𝑙𝑏,𝑘 =
𝜋

𝜎𝑇4
∑ ∫ 𝐼𝑏,ŋ(𝑇, ŋ)𝑑ŋ

 

∆ŋ𝑖𝑖

 (2.40) 

 A equação 2.40 deve ser solucionada (o que pode ser feito numericamente) e 

invertida para fornecer 𝑘(𝑅𝑎𝑙𝑏). Assim, gerando-se o valor randômico para 𝑅𝑎𝑙𝑏, obtém-se 

para cada pacote: 

𝑘𝑝 = 𝑘(𝑅𝑎𝑙𝑏) (2.41) 

 Observe-se que esta formulação é válida somente para pacotes, cuja energia 

transportada, 𝐸𝑝, é calculada com a equação 2.30. Neste caso, cada pacote transporta uma 

quantidade diferente de energia, que depende do valor de 𝑘𝑝. 

 Abaixo é exemplificado como a ALBDF pode ser utilizada para a determinação do 

coeficiente de absorção dos pacotes de energia. A figura 2.12 mostra uma ALBDF. Se 

considerarmos, por exemplo, que para um pacote de energia gerou-se um valor randômico 

de 𝑅𝑎𝑙𝑏  = 0.3, com isso, 𝐹(𝑘) = 0.3. Então, o valor correspondente do coeficiente de 

absorção é 𝑘 = 1,194 ∙ 10-2 m-1, conforme indicado pelas linhas vermelhas na figura 2.12. 
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Figura 2.12: Exemplo de uma ALBDF. 

 
Fonte: Maurente e França (2015) 

 

2.5- Método dos pacotes de energia multi-espectrais e sua aplicação no Monte Carlo-

ALBDF 

 No método de Monte Carlo tradicional aplicado em conjunto com a ALBDF, conforme 

descrito na seção 2.4, cada pacote de energia possui apenas um valor de coeficiente de 

absorção. Diferentemente, no método dos pacotes de energia multi-espectrais (Multi-

Spectral Energy Bundles method, MSB) os pacotes de energia são compostos por um 

conjunto de sub-pacotes, conforme exemplificado na figura 2.13, o que torna o método mais 

eficiente no tratamento espectral. O método dos pacotes de energia multi-espectrais foi 

apresentado em Maurente e França (2015).  

 Conforme discutido na seção 2.3, há um certo nível de incerteza associado aos 

resultados obtidos através do método de Monte Carlo, os quais oscilam em torno da solução 

exata. A incerteza tende a diminuir quando o número de pacotes é aumentado. Cada 

processo modelado randomicamente está associado a incertezas. Por exemplo, 

considerando a energia emitida em uma determinada localização dentro de um meio 

participante, existirá uma incerteza relativa ao número de onda e outra relativa à direção de 

emissão do pacote. Ambas as fontes de incerteza contribuem para as incertezas nos 

resultados da troca de calor por radiação. O MSB reduz incertezas relacionadas a 
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determinação da distribuição espectral da radiação, considerando-se um certo número de 

pacotes, assim reduzindo a incerteza nos resultados. Em decorrência disso, para um certo 

nível prescrito para a incerteza associada aos resultados, o método possibilita uma redução 

no tempo computacional.   

Figura 2.13: Trajetória possível de um pacote de energia monocromático e de um outro 
pacote de energia multi-espectral. 

 

Fonte: adaptado de Maurente (2007). 

 Um pacote multi-espectral composto de infinitos sub-pacotes descreveria 

completamente a distribuição espectral da radiação. Com isso, não haveria incerteza 

associada à distribuição espectral dos pacotes multi-espectrais. Infelizmente, descrever todo 

o espectro a partir de infinitos sub-pacotes é impraticável. Mesmo assim, um número ótimo 

de sub-pacotes, associado ao mínimo tempo computacional para um certo intervalo de 

confiança, pode ser encontrado. 

 A energia associada a cada pacote de energia no método de Monte Carlo aplicado à 

ALBDF é calculada pela equação 2.30. No caso de um pacote multi-espectral, esta energia é 

equivalente ao somatório da energia de todos os sub-pacotes, como mostrado na 

equação 2.42. 

𝐸𝑃 = ∑ 𝐸𝑝,𝑠,𝑗

𝑁𝑝,𝑠

𝐽=1

 (2.42) 

onde o índice 𝑗 é relacionado ao 𝑗-ésimo sub-pacote; 𝑁𝑝,𝑠 é o número total de sub-pacotes; e 

𝐸𝑝,𝑠,𝑗 é a energia associada ao 𝑗-ésimo sub-pacote. No procedimento utilizado por Maurente 

et al. (2015), a quantidade de energia de cada sub-pacote depende do valor do coeficiente 

de absorção e é calculada através da seguinte equação: 
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𝐸𝑝,𝑠,𝑗 =
4𝑘𝑝,𝑠,𝑗𝜎𝑇4𝑉

(𝑁𝑝𝑁𝑝,𝑠)
 (2.43) 

onde 𝑘𝑝,𝑠,𝑗  é o coeficiente de absorção do 𝑗 -ésimo sub-pacote. Este coeficiente é 

determinado de forma semelhante àquela mostrada na seção 2.4 (equações 2.40 e 2.41), 

porém, no MSB é gerado um número randômico, 𝑅𝑎𝑙𝑏, para cada sub-pacote, podendo 

fornecer um coeficiente de absorção diferente para cada sub-pacote dentro de um pacote. 

 A absorção de pacotes de energia pelo método contínuo é mais eficiente em termos 

computacionais do que o processo randômico, como citado na seção 2.4. A equação 

utilizada neste processo é similar às equações 2.39 e 2.40, porém, no MSB o balanço de 

energia é feito para cada sub-pacote. Em um meio uniforme, a equação 2.44 fornece a 

fração da energia do 𝑗-ésimo sub-pacote que é absorvido em um determinado comprimento 

𝑙. 

𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗 = 1 − exp (−𝑘𝑝,𝑠,𝑗𝑙) (2.44) 

 A equação 2.45 fornece a energia absorvida do 𝑗 -ésimo sub-pacote após um 

determinado comprimento 𝑙. 

𝐸𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗 = 𝐹𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗𝐸𝑝,𝑠,𝑗 (2.45) 

 A energia remanescente do 𝑗-ésimo sub-pacote após percorrer uma distância 𝑙 é 

calculada pela equação 2.46. 

𝐸𝑝,𝑠,𝑗 = 𝐸𝑝,𝑠,𝑗 − 𝐸𝑎𝑏𝑠,𝑠,𝑗 (2.46) 
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3- PROCEDIMENTO NUMÉRICO-EXPERIMENTAL 

 Neste capítulo são apresentados os procedimentos necessários para analisar o ganho 

de tempo computacional no MSB. Na seção 3.1 é mostrada uma visão geral sobre os ganhos 

computacionais provenientes do MSB e os procedimentos que já foram realizados para 

avaliar o método. Na ultima seção, 3.2, é apresentado o procedimento que foi utilizado 

neste trabalho para obter a evolução do tempo computacional em função do número de 

sub-pacotes de forma muito mais precisa e que possibilita determinar especificamente o 

número ótimo de sub-pacotes, que resultará no tempo computacional mínimo. 

3.1- Procedimento computacional para análise do MSB 

 Como mencionado na seção 2.3, uma forma de avaliar a convergência das simulações 

no método de Monte Carlo é calculando um intervalo de confiança para os resultados. O 

intervalo de confiança é um conjunto de valores que tem uma probabilidade de conter o 

valor verdadeiro da população, ou seja, se for considerado 99% de confiança nos cálculos do 

intervalo de confiança, esta região delimitada vai ter 99% de chance de conter o valor 

verdadeiro. No método de Monte Carlo, enquanto o tempo computacional aumenta com o 

acréscimo do número de pacotes emitidos, o intervalo de confiança tende a ser menor com 

esse acréscimo de pacotes. Assim, para que o resultado de uma simulação esteja dentro do 

intervalo de confiança desejado, é necessário um número mínimo de pacotes emitidos. O 

procedimento para encontrar a quantidade de pacotes necessários e, consequentemente, o 

tempo computacional para emitir esta quantidade de pacotes será mostrado mais a frente. 

 Tal como no método de Monte Carlo, o MSB também pode ser analisado em função 

do intervalo de confiança, porém, no MSB a análise deve considerar cada valor de sub-

pacotes. O número de pacotes necessário para que se obtenha resultados dentro de um 

certo intervalo de confiança prescrito decresce quando se aumenta o número de sub-

pacotes que compõem cada pacote, como pode ser visualizado na figura 3.1. Entretanto, o 

tempo computacional por pacote, ou seja, o tempo médio necessário para a simulação de 

cada pacote, desde a emissão até a absorção, aumenta com o número de sub-pacotes. O 

aumento do tempo computacional por pacote pode ser visto na figura 3.2. 
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Figura 3.1: Número de pacotes necessários para alcançar o critério de convergência pelo 
número de sub-pacotes. 

 

Fonte: adaptado de Maurente e França (2015) 

Figura 3.2: Tempo de processamento computacional por pacote para alcançar o critério de 
convergência pelo número de sub-pacotes. 

 
Fonte: adaptado de Maurente e França (2015) 

 Conforme será demonstrado mais adiante, para se obter um número ótimo de sub-

pacotes, é necessário levar em conta os dois efeitos causados pelo aumento do número de 

sub-pacotes: diminuição do número de pacotes necessários e aumento do tempo 

computacional por pacote. A diminuição do número de pacotes e o aumento do tempo 
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computacional por pacote são fatores concorrentes que levam a existência de um número 

ótimo de sub-pacotes que resultará no menor tempo de processamento na simulação.  

 Maurente e França (2015) apresentaram uma análise do MSB no modelo FSK. A 

análise foi feita para um único caso e foi mostrado que o MSB provê uma considerável 

redução no tempo computacional. Porém, Maurente e França (2015) não determinaram 

especificamente o número ótimo de sub-pacotes para o caso que analisaram, pois os 

resultados continham significativos níveis de oscilação estatística, conforme pode ser visto 

na figura 3.3. Segundo os autores, uma análise em que o número ótimo de sub-pacotes é 

determinado com exatidão será bastante útil para avaliar o MSB. Além disso, é importante 

considerar diversos casos de radiação em meios participantes, envolvendo diferentes 

geometrias e meios participantes, para verificar se o MSB apresenta considerável redução 

nos tempos computacionais de modo geral. 

Figura 3.3: Tempo de processamento computacional em função do número de sub-pacotes. 

 

Fonte: adaptado de Maurente e França (2015).  

 Para avaliar como o número de sub-pacotes afeta o número de pacotes necessário e, 

principalmente, o tempo computacional, o procedimento abaixo que foi baseado em 

Maurente e França (2015) é descrito: 
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 1- O procedimento para o cálculo do intervalo de confiança é iterativo e consiste em 

simular a troca de calor diversas vezes (𝑁𝑃𝑃 vezes) para obter um conjunto de amostras 

(𝑁𝑃𝑃 amostras). Para iniciar, define-se uma variável 𝑖=1 para a primeira iteração. 

 2- Um número de 𝑁𝑝 pacotes de energia é emitido de cada zona. O número de 

pacotes emitidos é dado por: 

𝑁𝑝 = 𝑁𝑒𝑖 
 

(3.1) 

onde 𝑁𝑒 é o número de pacotes emitidos na primeira iteração. 

 3- Durante a emissão dos 𝑁𝑝 pacotes de energia, equações mostradas nas seções 2.3, 

2.4 e 2.5 relativas à utilização do método de MSB-ALBDF são utilizadas na solução do 

problema. Um balanço de energia é feito em cada zona após contabilizar a emissão e 

absorção de todos os pacotes. Para calcular o intervalo de confiança, o fluxo de calor em 

uma zona é obtido em cada uma das 𝑁𝑃𝑃 simulações. Dessa forma, o problema deve ser 

resolvido 𝑁𝑃𝑃 vezes para a mesma quantidade 𝑁𝑝 de pacotes de energia. Então, uma média 

dos fluxos de calor nas 𝑁𝑃𝑃 simulações é calculada pela equação 3.2. 

𝑄𝑤𝑥1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∑
𝑄𝑤𝑥1𝑘

𝑁𝑃𝑃

𝑁𝑃𝑃

𝑘=1

 
 

(3.2) 

onde 𝑘 representa a 𝑘-ésima simulação, desde a simulação 1 até a simulação 𝑁𝑃𝑃. Assim, 

𝑄𝑤𝑥1𝑘 é o valor do fluxo de calor na 𝑘-ésima simulação computacional e 𝑄𝑤𝑥1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  é a média 

dos fluxos de calor em todas as 𝑁𝑃𝑃 simulações. 

 4- Calcula-se então o desvio padrão dos fluxos de calor obtidos, 𝑠, pela equação 3.3. 

𝑠 = √
∑ (𝑄𝑤𝑥1𝑘 − 𝑄𝑤𝑥1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  )²𝑁𝑃𝑃

𝑘=1

𝑁𝑃𝑃 − 1
 

 

(3.3) 

 5- Com o desvio padrão calculado, calcula-se o Intervalo de Confiança, 𝐼𝐶, com a 

confiabilidade desejada, a partir da equação 3.4. 

𝐼𝐶 = 𝑍(𝑁𝑃𝑃 − 1) ∗
𝑠

√10
 

 

(3.4) 

onde o valor de 𝑍 é encontrado a partir de tabelas estatísticas, e depende da confiabilidade 

desejada. 
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 6- Após obter o intervalo de confiança, é necessário verificar se o mesmo é tão 

pequeno quanto estipulado. Caso o valor do intervalo de confiança seja maior do que o valor 

estipulado, aumenta-se o valor da variável 𝑖 para 𝑖 =  𝑖 + 1. Com isso, aumenta-se também 

o número de pacotes emitidos. O procedimento é repetido da etapa 2 a 6 por completo até 

que o critério de convergência preestabelecido (𝑄𝑤𝑥1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ± 𝐼𝐶) seja alcançado.  

 Dessa forma, um número de pacotes é obtido e, este número é 𝑁𝑒𝑖 para o qual o 

critério de convergência é atingido. Assim é também obtido o tempo de processamento 

computacional relativo a esta quantidade de pacotes. 

 Todo o procedimento é realizado considerando-se diferentes números de sub-

pacotes no MSB, para obter o número de pacotes e o tempo computacional em função do 

número de sub-pacotes.  

 

3.2- Procedimento utilizado no trabalho. 

 No procedimento descrito na seção 3.1, aumenta-se o número de pacotes até se 

obter o intervalo de confiança desejado. No entanto, devido à própria natureza estatística 

do Monte Carlo, o número de pacotes necessários pode variar cada vez que o procedimento 

é repetido. É por isso que a curva mostrada na figura 3.1 apresenta oscilações. Obter uma 

curva suave utilizando o procedimento descrito na seção 3.1 seria proibitivo em termos de 

tempo de processamento. 

 O procedimento apresentado nesta seção foi elaborado com o objetivo de encontrar 

resultados com níveis muito baixos de oscilação estatística para a evolução do tempo 

computacional em função do número de sub-pacotes, de forma a obter uma curva contínua 

e determinar com exatidão o efeito do número de sub-pacotes no tempo computacional. 

Com tal procedimento objetiva-se encontrar especificamente o número ótimo de sub-

pacotes, associado ao mínimo tempo computacional. 

 Na metodologia proposta neste trabalho, o procedimento descrito na seção 3.1 é 

realizado diversas vezes da etapa 1 a 5, de forma que se obtém diversos resultados para o 

intervalo de confiança. A seguir é calculada a média entre os intervalos de confiança obtidos.  
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 A tabela 3.1 mostra um exemplo de valores para o intervalo de confiança obtido com 

varias simulações. Na primeira coluna aparecem resultados obtidos considerando-se 35 mil 

pacotes, na segunda, 40 mil e na terceira, 45 mil. O valor médio do intervalo de confiança é 

obtido para cada umas das colunas.  

Tabela 3.1: Valores do intervalos de confiança calculados com base no número de pacotes 
emitidos. 

 
Número de pacotes 

 
35mil 40mil 45mil 

Valores 
dos 

intervalos 
de 

confiança 
calculados 

1,621% 1,682% 1,505% 

1,609% 1,493% 1,466% 

1,855% 1,715% 1,552% 

1,762% 1,725% 1,668% 

1,733% 1,624% 1,467% 

1,726% 1,591% 1,567% 

1,561% 1,703% 1,571% 

1,615% 1,615% 1,533% 

1,677% 1,500% 1,520% 

1,684% 1,607% 1,544% 

Média: 1,684% 1,626% 1,539% 

Fonte: Elaboração própria. 

 Na análise apresentada neste trabalho, a geometria é unidimensional para todos os 

casos. Todos os casos consistem de duas placas planas paralelas frias entre as quais há um 

meio composto por uma porcentagem de vapor d’água, 𝑌𝑔á𝑠, que está a alta temperatura e 

por espécies não participantes, conforme representado na figura 3.4. 
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Figura 3.4: Desenho esquemático do caso analisado. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Abaixo é descrito o procedimento utilizado na análise realizada neste trabalho. 

 1- Para iniciar, define-se a variável 𝑖=1 para a primeira iteração. 

 2- Executa-se os procedimentos 2, 3, 4 e 5, descritos na seção 3.1, 100 vezes, 

considerando-se 𝑁𝑒 = 500 e 𝑁𝑃𝑃 = 20, determinados por experimentação numérica. Obtém-

se, então, 100 valores ligeiramente distintos para 𝐼𝐶. 

 3- Calcula-se a média dos 100 valores de 𝐼𝐶 obtidos:  

𝐼𝐶̅̅̅ = ∑
𝐼𝐶𝑗

100

100

𝑗=1

 

 

(3.5) 

 

Onde 𝑗 é relativo ao 𝑗-ésimo calculo do 𝐼𝐶. 
 

 4- Caso o valor 𝐼𝐶̅̅̅ não seja menor ou igual ao valor estabelecido para o critério de 

convergência faz-se 𝑖 =  𝑖 + 1 e repete-se os cálculos os passos 2 e 3 mostrados nesta seção. 

O procedimento é repetido até que 𝐼𝐶̅̅̅ seja menor ou igual ao valor estabelecido como 

critério para o critério de convergência. 
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 O procedimento é realizado para diferentes números de sub-pacotes, para 

determinar a evolução do número de pacotes e do tempo computacional com o número de 

sub-pacotes. 

 O procedimento descrito acima é consideravelmente mais dispendioso em termos de 

tempo computacional que aquele descrito na seção 3.1, 100 vezes mais demorado para cada 

valor de 𝑁𝑝, pois o procedimento descrito na seção 3.1 é repetido 100 vezes.   
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4- RESULTADOS OBTIDOS 

 A metodologia apresentada no capítulo 3, seção 3.2, foi utilizada para a obtenção dos 

resultados. O primeiro caso considerado consiste de um meio participante uniforme 

composto por 20% de H2O e espécies não participantes, confinado entre placas paralelas 

infinitas com superfícies negras e frias distanciadas 1m. A temperatura do meio é de 1600 K.   

 Quatro critérios de convergência foram adotados. No primeiro, os resultados foram 

considerados convergidos quando o fluxo de calor para as paredes foi obtido dentro de um 

intervalo de confiança de 1,5% com 99% de confiança. No segundo, o intervalo de confiança 

foi de 1,2% com 99% de confiança. No terceiro, o intervalo de confiança foi de 1,0% com 

99% de confiança. No último, o intervalo de confiança foi de 0,8% com 99% de confiança.  

 

Resultados para 𝑰𝑪 = 1,5% 

 A tabela 4.1 mostra os resultados obtidos para o primeiro caso, ou seja, quando o 

intervalo de confiança é de 1,5%. 

Tabela 4.1: Resultados encontrados para o caso de duas placas infinitas paralelas e um meio 
participante constituído de 20% de H2O, a 1600 K, considerando um intervalo de confiança 

de 1,5%. 

Número de 
sub-pacotes 

Número de 
pacotes 

Tempo total 
(s) 

Tempo por 
pacote (x10³) 

(s) 

QWX1 
(𝑘𝑊/𝑚²) 

1 46000 42,08 0,915 76,30 

2 29000 33,70 1,162 76,15 

3 22000 30,68 1,395 76,13 

4 19500 31,16 1,598 76,02 

5 17500 31,61 1,806 75,80 

6 16500 32,95 1,997 76,41 

7 15500 34,08 2,199 76,00 

8 15500 37,12 2,395 76,50 

9 14500 37,35 2,576 76,39 

10 14000 38,65 2,761 76,60 

15 13000 47,95 3,688 76,08 

20 12500 57,78 4,622 75,39 

30 12000 76,57 6,381 76,22 

40 12000 102,04 8,149 76,02 

50 11000 114,49 9,956 75,98 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Para este caso, o tempo computacional utilizando o MSB foi aproximadamente 

27,09% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). Esta redução é considerável, levando em conta que casos envolvendo 

geometrias complexas e meios não-homogêneos e não-isotérmicos podem ser bastante 

demorados. A máxima redução no tempo computacional (aproximadamente 27%), foi obtida 

quando utilizou-se 3 sub-pacotes. Entre 2 e 10 sub-pacotes o MSB apresentou ganhos em 

relação ao modelo tradicional em todos os valores, para mais de 10 sub-pacotes, o MSB não 

reduz mais o tempo computacional, no caso teste considerado. 

 Para melhor visualizar o efeito do número de sub-pacotes no número de pacotes e no 

tempo computacional, os resultados apresentados na tabela 4.1 são mostrados 

graficamente. A figura 4.1 mostra o número de pacotes necessários em função do número 

de sub-pacotes. 

Figura 4.1: Número de pacotes necessários para alcançar o critério de convergência em 
função do número de sub-pacotes para um intervalo de confiança de 1,5%.  

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 Observando a figura 4.1, pode-se notar que o número de pacotes varia 

exponencialmente com o aumento do número de sub-pacotes, e é esperada uma 

aproximação assintótica a um valor fixo. Este comportamento também foi observado por 

Maurente e França (2015) e Bezerra (2014). Comparando as figuras 3.1 e 4.1, verifica-se que 

utilizando o procedimento proposto neste trabalho foi possível obter resultados que 

apresentam níveis muito menores de oscilação estatística. 
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 A figura 4.2 mostra o tempo de processamento médio por pacote. O valor do tempo 

no gráfico está multiplicado por 10³ e é dado em segundos. Todos os resultados foram 

obtidos utilizando-se um processador Intel® coreTM i7 de 3,10 GHz com 8 GB de memória 

RAM. 

Figura 4.2: Tempo de processamento médio por pacote em função do número de sub-
pacotes para um intervalo de confiança de 1,5%. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 A figura 4.2 mostra claramente que o tempo de processamento por pacote cresce 

linearmente com o número de sub-pacotes. Tal comportamento era esperado, visto que o 

mesmo conjunto de equações é solucionado para cada sub-pacote. Entretanto, resultados 

anteriores (figura 3.2) não mostravam essa tendência claramente. 

 O efeito combinado da diminuição do número de pacotes e aumento do tempo 

computacional por pacote leva a existência de um tempo computacional mínimo, conforme 

mostrado na figura 4.3. 
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Figura 4.3: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 
intervalo de confiança de 1,5%. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 O número ótimo de sub-pacotes foi de 3 para o caso considerado, como pode ser 

constatado observando-se a figura 4.3. Esse número pode ser precisamente determinado 

utilizando-se o procedimento proposto.  

 Para todos os outros resultados apresentados neste trabalho, o número de pacotes 

também varia de forma exponencial com o número de sub-pacotes. É observado também 

que o tempo de processamento médio por pacote cresce linearmente com número de sub-

pacotes em todos os casos. Por isso, apenas resultados do tempo computacional em função 

do número de sub-pacotes são apresentados. 

 

Resultados para 𝑰𝑪 = 1,2% 

 Para um intervalo de confiança de 1,2%, o tempo computacional utilizando-se o MSB 

foi aproximadamente 21,5% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 4 sub-pacotes, como pode ser observado na figura 4.4. Entre 2 e 9 

sub-pacotes o MSB apresentou ganhos em relação ao modelo tradicional em todos os 

valores, após o valor de 9 sub-pacotes, não é interessante utilizar o método. 
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Figura 4.4: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 
intervalo de confiança de 1,2%. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Resultados para o intervalo de confiança de 1,0% 

 A figura 4.5 mostra o tempo de processamento total em função do número de sub-

pacotes para um intervalo de confiança de 1,0%. Para tal intervalo de confiança, o tempo 

computacional utilizando-se o MSB foi aproximadamente 22,1% menor do que aquele 

relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima 

redução no tempo computacional foi novamente obtida quando utilizou-se 4 sub-pacotes, 

como pode ser observado na figura 4.5. Entre 2 e 9 sub-pacotes o MSB apresentou ganhos 

em relação ao modelo tradicional.  
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Figura 4.5: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 
intervalo de confiança de 1,0%. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Resultados para o intervalo de confiança de 0,8%. 

 Para um intervalo de confiança de 0,8%, o tempo computacional utilizando-se o MSB 

foi aproximadamente 25,3% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 3 sub-pacotes, como pode ser observado na figura 4.6. Entre 2 e 

10 sub-pacotes o MSB apresentou ganhos em relação ao modelo tradicional. 
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Figura 4.6: Tempo de processamento total em função do número de sub-pacotes para um 
intervalo de confiança de 0,8%. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Analisando-se os resultados, verifica-se que o número ótimo de sub-pacotes esteve 

sempre entre 3 e 4 para o caso em que o meio é composto por 20% de H2O a uma 

temperatura de 1600K com as placas distanciadas 1m. Porém, é necessário avaliar mais 

casos, envolvendo diversas geometrias, temperaturas e concentração para poder afirmar 

com exatidão qual é o número de sub-pacotes mais vantajoso de forma geral para vapor 

d’água. Definir um número de sub-pacotes que possa prover considerável redução no tempo 

computacional de modo geral é conveniente.  

 Portanto, para definir um número ótimo de sub-pacotes para um meio composto por 

vapor d’água, todo este procedimento foi considerado para mais 23 configurações distintas, 

totalizando 27 resultados obtidos. Nestes casos, os parâmetros abrangeram valores de 

temperatura entre 800K e 2400K, concentrações de vapor d’água entre 5% e 100%, e 

também considerou diversos comprimentos entre as placas, que variou entre 0,019m e 

41,15m nos casos analisados. O procedimento que foi utilizado na análise de cada caso é 

semelhante ao mostrado acima, portanto, daqui em diante será feita apenas uma análise 

geral de todos os resultados.  

 A tabela 4.2 mostra um resumo dos resultados obtidos em cada caso. Os quatro 

primeiros casos apresentados são os descritos acima. Mais detalhes sobre cada caso são 

apresentados no anexo A, juntamente com os resultados na forma de gráfico para os 

tempos de processamento computacional. Exceto para os casos descritos acima, todos os 
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outros resultados apresentados na tabela 4.2 foram obtidos considerando-se um intervalo 

de confiança de 1,5%, com 99% de confiança. 

Tabela 4.2: Resultados simplificados dos 27 casos analisados. 

 
Parâmetros utilizados: Número ótimo de 

sub-pacotes 
Redução de tempo 

computacional 
 

𝐿 (m) 𝑌𝐻2𝑂 𝑇 (K) 

Caso 1 1 20% 1600 3 27,09% 

Caso 2 1 20% 1600 4 21,50% 

Caso 3 1 20% 1600 4 22,10% 

Caso 4 1 20% 1600 3 25,30% 

Caso 5 4,0268 5% 1600 5 29,24% 

Caso 6 0,1957 100% 1600 4 25,22% 

Caso 7 0,4027 5% 1600 7 38,63% 

Caso 8 0,1 20% 1600 5 36,20% 

Caso 9 0,019 100% 1600 4 37,95% 

Caso 10 40,27 5% 1600 3 28,95% 

Caso 11 10 20% 1600 2 12,67% 

Caso 12 1,957 100% 1600 2 7,25% 

Caso 13 0,4012 5% 800 8 40,40% 

Caso 14 0,1 20% 800 5 38,88% 

Caso 15 0,0208 100% 800 5 39,15% 

Caso 16  4,012 5% 800 4 25,08% 

Caso 17 1 20% 800 3 25,81% 

Caso 18  0,2082 100% 800 4  28,10%  

Caso 19 0,4115 5% 2400 6 38,78% 

Caso 20 0,1 20% 2400 7 39,33% 

Caso 21 0,0195 100% 2400 7 39,67% 

Caso 22 4,115 5% 2400 5 43,02% 

Caso 23 1 20% 2400 3 29,23% 

Caso 24 0,195 100% 2400 5 31,57% 

Caso 25 41,15 5% 2400 3 51,04% 

Caso 26 10 20% 2400 2 24,19% 

Caso 27 1,95 100% 2400 2 15,25% 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 Analisando-se os resultados para todos os 27 casos, observou-se que o MSB 

apresenta vantagens no tempo computacional em todos eles. Entre todos os casos 

considerados, o MSB apresentou um ganho computacional de no mínimo 7,25% e de no 

máximo 51,04%, demonstrando a utilidade do método, visto que simulações em Monte 

Carlo são dispendiosas em termos de tempo computacional.  
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 É possível observar também que o número ótimo de sub-pacotes, que proporciona a 

maior redução de tempo computacional, varia de caso para caso, e ficou sempre entre 2 e 8, 

nos casos analisados. Porém, para 22 dos 27 casos considerados, o número ótimo de sub-

pacotes esteve no intervalo entre 2 e 5 sub-pacotes. Apenas os valores de 2 e 3 sub-pacotes 

apresentaram ganhos computacionais em 100% das simulações, quando comparados com o 

método de Monte Carlo tradicional.  

 Um número ótimo de sub-pacotes pode ser definido a partir de uma média dos 

ganhos de tempos computacionais relativos ao método de Monte Carlo tradicional de todos 

os 27 casos. A média da redução no tempo computacional para diferentes números de sub-

pacotes pode ser vista na tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Média da redução de tempo computacional em função do número de sub-
pacotes. 

NS = 1 0,00% 

NS = 2 -23,45% 

NS = 3 -28,50% 

NS = 4 -28,49% 

NS = 5 -27,10% 

NS = 6 -24,86% 

NS = 7 -22,48% 

NS = 8 -18,87% 

NS = 9 -15,81% 

NS = 10 -11,68% 

NS = 15 8,11% 

NS = 20 26,70% 

NS = 30 67,41% 

NS = 40 108,84% 

NS = 50 148,95% 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 Os resultados da tabela 4.3 podem ser visualizados em forma de gráfico na figura 4.7. 
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Figura 4.7: Média da redução no tempo computacional em função do número de sub-
pacotes. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Analisando-se os resultados para a média da redução do tempo computacional 

verifica-se que resultados muito próximos são obtidos quando utiliza-se 3 e 4 sub-pacotes. 

Entretanto, o valor de 3 sub-pacotes foi o único que proporcionou redução no tempo 

computacional para todos os casos. Assim, a partir da análise realizada indica-se a utilização 

de 3 sub-pacotes para simulações da transferência de calor por radiação em meios 

constituídos por H2O e espécies não participantes, utilizando-se o Método de Monte Carlo 

em conjunto com a ALBDF.  

 O número de 3 sub-pacotes foi considerado na análise de um meio não-uniforme 

para obtenção dos fluxos de calor. O objetivo dessa análise é verificar o tempo de simulação 

computacional para 3 sub-pacotes e comparar com o método de Monte Carlo tradicional. No 

caso analisado, o meio participante está confinado entre duas placas planas infinitas 

separadas por uma distância de 2m e apresenta uma variação de temperatura entre 1400K e 

2400K, e uma variação de concentração de vapor d’água entre 5% e 25%, conforme pode ser 

visualizado na figura 4.8. Para os cálculos, considerou-se um intervalo de confiança de 1,5 % 

para a média dos fluxos de calor nas duas paredes, com 99% de confiança. 
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Figura 4.8: Variação da temperatura e da concentração de vapor d'água para o caso do meio 
participante não-uniforme. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Para que a formulação apresentada no capítulo 2 possa ser utilizada em meios 

não-uniformes, o meio participante deve ser discretizado em diversas regiões isotérmicas e 

homogêneas. Então, para a solução numérica deste problema, o meio participante foi 

dividido em 40 zonas de volumes uniformes, e a emissão/absorção da energia são 

contabilizadas em cada zona. 

 O divergente do fluxo de calor no meio participante foi calculado para o caso de 1 

sub-pacote e para o caso de 3 sub-pacotes. Então, utilizando o procedimento descrito na 

seção 3.1, o divergente do fluxo no meio participante foi obtido e apresentado em forma de 

gráfico, como mostra a figura 4.9.  Os resultados para o divergente do fluxo de calor obtidos 

utilizando-se 1 e 3 sub-pacotes diferem apenas devido às flutuações estatísticas inerentes ao 

método de Monte Carlo. 

  Em relação ao tempo computacional para a obtenção dos resultados, verificou-se 

que a utilização de 3 sub-pacotes proporcionou um ganho de 26,19% no tempo 

computacional neste caso não-uniforme. 
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Figura 4.9: Divergente do fluxo na direção axial. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Conforme pode ser verificado observando-se a figura 4.9, o divergente do fluxo é 

negativo em qualquer localização no gás, indicando que o gás emite mais do que absorve. 

Isso acontece porque as paredes são frias e, dessa forma o gás perde energia para as 

paredes. No centro do cilindro, devido à ocorrência de temperaturas mais elevadas, o gás 

emite mais e o divergente é mais negativo. Por outro lado, nas regiões próximas às 

extremidades do cilindro, o gás é mais frio. As regiões de gás mais frias também perde calor 

para as paredes; entretanto, absorvem calor proveniente das regiões de gás mais quentes. 

Como resultado, próximo às extremidades do cilindro, o divergente do fluxo é quase nulo.  
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5- CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 Para os casos considerados no capítulo 4, a metodologia proposta foi capaz de 

fornecer resultados com baixo nível de oscilação estatística, a evolução do tempo 

computacional com o número de sub-pacotes pôde ser precisamente avaliada, e o número 

ótimo de sub-pacotes pôde ser determinado em cada caso.  

 A análise dos resultados mostrou que o MSB proporcionou redução no tempo 

computacional em todos os casos em que o meio era uniforme e constituído por vapor 

d’água. O desempenho apresentado pelo MSB quanto à redução no tempo de 

processamento variou de caso para caso, bem como o número ótimo de sub-pacotes. 

Entretanto, na grande maioria das vezes o número ótimo de sub-pacotes esteve entre 2 e 5 

sub-pacotes. Um caso em que o meio era não uniforme foi também considerado. Mais uma 

vez o MSB proporcionou redução no tempo computacional. Observa-se que a redução no 

tempo obtida utilizando-se o método é significativa visto que simulações em Monte Carlo da 

transferência de calor por radiação são consideravelmente dispendiosas e que, dessa forma, 

o método pode se tornar especialmente atrativo em casos mais complexos, envolvendo 

geometrias complexas, espalhamento e/ou mistura de gases em meios não homogêneos. 

 Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do procedimento desenvolvido para 

analisar o desempenho do MSB em outros casos. Outra espécie química importante em 

sistemas de combustão é o CO2. Por isso, será útil aplicar a metodologia proposta para a 

análise de meios constituídos por CO2, bem como misturas de CO2 e H2O. Soluções utilizando 

o método de Monte Carlo aplicado em conjunto com a solução linha-por-linha são 

benchmark e sua análise através da metodologia proposta também é sugerida para futuros 

trabalhos. 
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ANEXO A  

 Na primeira seção dos anexos são mostrados os resultados obtidos a uma 

temperatura de 1600K e diversos valores de concentração e distância entre as placas 

paralelas. Na segunda seção são mostrados os resultados obtidos a uma temperatura de 

800K e diversos valores de concentração e distância entre as placas paralelas. Na última 

seção são mostrados os resultados obtidos a uma temperatura de 2400K e diversos valores 

de concentração e distância entre as placas paralelas. Para todos os casos foi considerado 

que o meio é composto por vapor d’água. 

ANEXO A.1- Gráficos dos resultados para 1600K. 

Caso 5: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 4,0268𝑚 ; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 29,24% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 5 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.1. 

Figura A.1: Resultados do caso 5: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 4,0268m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 6: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,1957𝑚 ; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 25,22% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 4 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.2. 

Figura A.2: Resultados do caso 6: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,1957m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 7: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,4027𝑚 ; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 38,63% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 7 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.3. 

Figura A.3: Resultados do caso 7: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 0,4027m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 8: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,1𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

36,20% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

5 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.4. 

Figura A.4: Resultados do caso 8: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 9: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,019𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

37,95% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

4 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.5. 

Figura A.5: Resultados do caso 9: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,019m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 10: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 40,27𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

28,95% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional número de sub-

pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 3 

sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela figura 

A.6. 

Figura A.6: Resultados do caso 10: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 40,27m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 11: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 10,0𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

12,67% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

2 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.7. 

Figura A.7: Resultados do caso 11: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 10m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 12: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 1600K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 1,957𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

7,25% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de sub-

pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 2 

sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela figura 

A.8. 

Figura A.8: Resultados do caso 12: 𝑇𝐻2𝑂 = 1600K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 1,957m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO A.2- Gráficos dos resultados para 800K. 

Caso 13: 

 Para a obtenção dos resultados deste primeiro caso do meio participante a uma 

temperatura de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,4012𝑚; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 40,4% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 8 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.9. 

Figura A.9: Resultados do caso 13: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 0,4012m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 14: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,1𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

38,88% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

5 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.10. 

Figura A.10: Resultados do caso 14: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 15: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,0208𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

39,15% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

5 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.11. 

Figura A.11: Resultados do caso 15: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,0208m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 16: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 4,012𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

25,08% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

4 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.12. 

Figura A.12: Resultados do caso 16: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 4,012m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 17: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 1𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

25,81% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

3 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.13. 

Figura A.13: Resultados do caso 17: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 1m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 18: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 800K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,2083𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

25,47% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

4 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.13. 

Figura A.14: Resultados do caso 18: 𝑇𝐻2𝑂 = 800K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,2083m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO A.3- Gráficos dos resultados para 2400K. 

Caso 19: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,4115𝑚 ; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 38,78% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 6 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.15. 

Figura A.15: Resultados do caso 19: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 0,4115m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 20: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,1𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 =  20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

39,33% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

7 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.16. 

Figura A.16: Resultados do caso 20: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 0,1m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 21: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,0195𝑚 ; e a 

concentração de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi 

aproximadamente 39,67% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo 

tradicional (número de sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi 

obtida quando utilizou-se 7 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes 

pode ser observado pela figura A.17. 

Figura A.17: Resultados do caso 21: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,0195m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 22: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 4,115𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻20 = 5%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

43,02% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

5 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.18. 

Figura A.18: Resultados do caso 22: TH2O = 2400K, YH2O = 5% e L = 4,115m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 23: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 1𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

29,23% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

3 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.19. 

Figura A.19: Resultados do caso 23: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 1m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 24: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 0,195𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

31,57% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

5 sub-pacotes. O em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela figura A.20. 

Figura A.20: Resultados do caso 24: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 0,195m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 25: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 41,15𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 5%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

51,04% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

3 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.21. 

Figura A.21: Resultados do caso 25: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 5% e 𝐿 = 41,15m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 26: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 10𝑚; e a concentração de 

vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 20%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

24,19% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

2 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.22. 

Figura A.22: Resultados do caso 26: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 20% e 𝐿 = 10m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso 27: 

 Para a obtenção dos resultados deste caso do meio participante a uma temperatura 

de 2400K, considerou-se que a distância entre as placas é de 𝐿 = 1,95𝑚; e a concentração 

de vapor d’água é de 𝑌𝐻2𝑂 = 100%. O tempo computacional do MSB foi aproximadamente 

15,25% menor do que aquele relativo ao método de Monte Carlo tradicional (número de 

sub-pacotes = 1). A máxima redução no tempo computacional foi obtida quando utilizou-se 

2 sub-pacotes. O tempo em função do número de sub-pacotes pode ser observado pela 

figura A.23. 

Figura A.23: Resultados do caso 27: 𝑇𝐻2𝑂 = 2400K, 𝑌𝐻2𝑂 = 100% e 𝐿 = 1,95m. 

 

Fonte: Elaboração própria. 


