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RESUMO 

 

As turbinas são máquinas térmicas e podem ser classificados como estacionários ou não 

estacionários, dentre as turbinas não estacionárias a aplicação industrial que mais tem recebido 

destaque atualmente é a indústria aeronáutica. Neste segmento, a turbina turbo-fan é o tipo de 

motor mais utilizado no transporte de passageiros e de cargas. Por ser uma máquina térmica o 

turbo-fan é um equipamento sujeito as dinâmicas associadas à transferência de calor. A análise 

deste modo de transferência de calor possibilita melhor seleção dos materiais utilizados na 

fabricação das turbinas aeronáuticas, controle dos produtos indesejados da combustão e maior 

segurança em seu regime de funcionamento, relacionado principalmente ao controle dos Hot-

Streaks, principal mecanismo de falha nas turbinas. O objetivo deste trabalho é analisar a 

transferência de calor por radiação dentro de um combustor de turbina turbo-fan com 

parâmetros de combustão e geometria predefinida. Os campos de temperatura e fração molar 

das espécies emissoras e absorvedoras de energia radiativa utilizados na análise foram obtidos 

pelo Glenn Research Center (NASA), que simularam combustão, turbulência e convecção na 

câmara de combustão, mas desconsideraram a transferência de calor por radiação. A análise 

feita no trabalho foi para um caso unidimensional. A análise do calor convertido foi feita através 

de rotinas computacionais aplicadas sobre uma linha unidimensional dentro do combustor da 

turbina. Dessa linha foram obtidos 93 pontos de temperaturas e frações molares de gases 

participantes (𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2), que para melhorar a performance computacional, foram 

agrupados em 25 grupos. O banco de dados utilizado nesta pesquisa foi o HITEMP2010 que 

forneceu informações características espectrais para cada grupo de Frações Molares e 

temperaturas de cada gás participante. Com base nesses dados o método Linha-por-Linha 

(LBL) foi utilizado para obter os coeficientes de absorção característicos para cada fração molar 

de substância participante e temperatura, fixando-se a pressão em 3 atm. Os coeficientes de 

absorção, juntamente com as seções transversais de absorção foram utilizados na solução da 

transferência radiativa (RTE), através do método dos Volumes Finitos, fornecendo o fluxo 

radiativo e o divergente do fluxo para as condições que foram estabelecidas. Este trabalho 

possibilitará uma melhor compreensão da distribuição e quantificação do fluxo de calor no 

motor, gerando melhor entendimento sobre as dinâmicas de combustão, melhor escolha de 

materiais do dispositivo e maior segurança contra falhas inerentes ao equipamento. Observou-

se neste sistema descontinuidades na curva devido aos processos dinâmicos da malha de 

temperatura e Frações Molares, onde o fluxo de calor radiativo na região imediatamente após 



 

 

o queimador do combustor apresentou valor de aproximadamente 24 𝑀𝑊/𝑚2 e na região das 

aletas de direcionamento do fluxo de 21 𝑀𝑊/𝑚2 para a mistura das substâncias, em que a 

influencia majoritária foi do 𝐻2𝑂.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Transferência de Calor por Radiação, Turbina Aeronáutica, Equação 

da Transferência Radiativa, Método Linha-por-Linha.   



 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF RADIATION HEAT TRANSFER IN TURBO-FAN TURBINE COMBUSTOR 

BY LBL METHOD 

 

The turbines are thermal machines and can be classified as stationary or non-stationary. The 

industrial application of non-stationary turbines that has received more attention at the moment 

is the aeronautical turbine. The turbo-fan turbine is the type of aeronautical turbine most used 

in the transport of passengers and cargo. As a thermal machine the turbo-fan is an equipment 

subject to the dynamics associated with heat transfer. The analysis of this type of heat transfer 

allows a better selection of the materials used in the manufacture of aeronautical turbines, 

control of the unwanted products of combustion and greater safety in its operating regime 

(related to the control of the Hot-Streaks). The objective of this research is to analyze the 

radiative transfer of heat inside the combustor of a turbo-fan turbine with combustion 

parameters and geometry predefined. The gradient of temperature and concentration of the 

emitting and absorber species of radiative energy were used in the analysis were obtained by 

Glenn Research Center (NASA), which simulated combustion, turbulence and convection in 

the combustion chamber, but ignored the radiative transfer of heat. The analysis done in the 

work was for a one-dimensional case. The quantification of the converted heat was done by 

computational analysis, applied on a unidimensional line inside the turbine combustor, which 

was divided in 25 groups with different temperatures and concentrations of three different 

participating gases (𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2). The database used in this research was HITEMP2010 

which provided information of each participating gas. Based on these data the Line-by-Line 

(LBL) method was used to obtain the characteristic absorption coefficients for each 

participating substance, setting the pressure at 3 atm. The absorption coefficients along with the 

absorption cross sections were used in the Radiation Transfer Solution (using the Finite 

Volumes method) providing the radiative flux and divergent flux on the conditions that were 

established. This research will allow a better understanding of the distribution and 

quantification of the heat flux in the engine, generating a better knowledge of the dynamics of 

combustion, better choice of materials of the device and greater safety against failures inherent 

to the equipment. Discontinuities were observed in the radiative heat transfer curves due to the 

dynamic processes occurring in the combustor, where the radiative heat flux in the region 

immediately after the combustor burner presented a value of approximately 24 𝑀𝑊/𝑚2 and in 

the region of flow directing fins of 21 𝑀𝑊/𝑚2 for the mixture of the substances, where the 

majority influence was 𝐻2𝑂. 

 

KEYWORDS: Radiation Heat Transfer, Aeronautical Turbine, Radiative Transfer Equation, 

Line-by-Line Method
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1 INTRODUÇÃO 

 

As turbinas são dispositivos considerados motores térmicos e podem ser utilizados 

para aplicações estacionárias ou não-estacionárias. A primeira destas, diz respeito a turbinas 

com funcionamento fixo, sua maior utilização é observada em sistemas de geração de energia 

por ciclos térmicos (MORAN et al., 2016).  

Dentre as aplicações para turbina não-estacionária, atualmente, destaca-se a utilização 

aeronáutica, cujo a tecnologia Turbo-Fan possui destaque por serem utilizados em aeronaves 

comerciais e executivos. Estes equipamentos devem ter suas condições de operação bem 

definidas a fim de evitar produção de resíduos e, principalmente, a falha dos seus componentes 

(SCARPIN E CAVAZANA, 2016; HEATH, 2013). Atualmente existem pesquisas na NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) dedicadas à análise de turbinas aeronáuticas 

(MIKI et al., 2017).  

Os estudos estão em parte relacionados à sustentabilidade ambiental. A produção de 

resíduos por turbinas aeronáuticas tem se tornado foco de pesquisas que estimulam o 

desenvolvimento de novas tecnologias para mitigação dos efeitos destes equipamentos sobre a 

natureza. Como é o caso da tecnologia LDI (Lean direct Injection), citada por Heath (2013), a 

qual tem levado a redução de consumo de combustível das aeronaves, reduzindo o impacto 

ambiental. Estima-se que a utilização desta tecnologia possa levar a uma diminuição na 

produção de resíduos nocivos (como os compostos NOx) em 75% até 2020 (HEATH, 2013). 

Esta meta só será alcançada através de tecnologias que proporcionem a utilização eficiente dos 

reagentes da combustão, como LDI. 

 Outra vertente de estudos realizados pela NASA está relacionada a durabilidade dos 

elementos de turbinas aeronáuticas. Os principais fenômenos associados às falhas nestes 

dispositivos são às dinâmicas de combustão e formação dos Hot-Streaks (pontos de alta 

temperatura) nas pás da turbina. Ambos são fenômenos complexos de serem estudados, e estão 

intimamente relacionados entre si e dependem de diversos parâmetros de funcionamento do 

equipamento (MIKI et al., 2017).  

Na pesquisa sobre dinâmica de combustão e formação de Hot-Streaks realizada por 

Miki et al. (2017) foi observado através de simulações em três geometrias distintas 

(considerando a utilização de ventoinha na saída do combustor) que a modificação na geometria 

de saída do combustor produz instabilidade no campo de fluxo dentro do combustor da turbina, 
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alterando, consequentemente, diversas condições de funcionamento, inclusive os parâmetros de 

combustão. No entanto, o estudo desenvolvido não considerou à importância da transferência 

de calor por radiação, que se acredita ser relevante, devido às altas temperaturas dos gases no 

interior da turbina. 

Ates et al. (2016) demonstrou que turbinas aeronáuticas que funcionam com média de 

temperatura entre 750 a 950 °C tem seus parâmetros de funcionamento diretamente 

influenciados pela transferência de calor por radiação, como consequência a produção de 

resíduos também é influenciada. Como na turbina estudada por Miki et al. (2017) as 

temperaturas são entre 1100 K e 2000 K, espera-se que a radiação térmica seja ainda mais 

importante. 

A região onde se tem a maior influência da transferência de calor por radiação dentro 

da turbina é o combustor. Os efeitos deste tipo de transferência crescem de forma proporcional 

à temperatura na quarta potência, e são também influenciados pela composição dos gases 

existentes no meio (SIEGEL e SPUCKLER, 1998; ATES et al., 2016; MAURENTE et al. 

2017). A modificação na geometria do combustor considerado por Miki et al. (2017) levou a 

variações tanto no Perfil de temperatura, como também na composição dos gases, ratificando a 

necessidade de estudar a transferência de calor por radiação na turbina. 

O cálculo analítico do fluxo de calor para um sistema real geralmente é impraticável, 

por isso métodos computacionais são utilizados na solução da transferência de calor por 

radiação. Um desses métodos é denominado de método das zonas, que foi primeiramente 

proposto por Hottel e Cohen, de acordo com Hottel e Sarofim (1967). Neste trabalho 

considerou-se um gás cinza emissor e absorvedor em uma região dividida em zonas isotérmicas 

de volume e de superfícies, desconsiderando o espalhamento da radiação. Quando um gás é 

chamado de gás cinza, está sendo considerado características espectrais específicas para estudo 

da radiação, essas características são em menor proporção ao de um corpo negro.  

Modest (2003) destaca outros dois métodos, o dos harmônicos esféricos, que foi 

proposto por Jeans em 1917, e o método das ordenadas discretas proposto por Chandrasekhar 

em 1960. Esses dois métodos transformam a equação da transferência radiativa em um conjunto 

de equações diferenciais parciais. 

 Outro método também considerado para o cálculo de transferência radiativa é o de 

Monte Carlo. Caracterizado por ser um método numérico estocástico que apresenta solução 

com oscilações estatísticas em torno do valor exato. Esse princípio possibilita que o método 
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seja utilizado na solução de problemas mais complexos. Ainda é possível encontrar outros 

métodos aproximados em Modest (2003) e Howell et al. (2011).  

A solução elementar e exata da equação de transferência radiativa pode ser encontrada 

através do método linha-por-linha (em inglês, Line-By-Line, LBL), este método é caracterizado 

pela integração de inúmeras linhas do espectro para cada coeficiente de absorção considerando 

a variação do comprimento de onda.  

O método LBL utiliza informações de bancos de dados para encontrar os coeficientes 

de absorção do meio participante, desta forma, possibilita uma solução de cálculo exato. 

Entretanto, o método LBL (linha-por-linha) é computacionalmente muito dispendioso, ou seja, 

exige maior tempo computacional para resolução, devido integrar todas as inumetras linhas do 

espectro (MAURENTE et al., 2012; HOTTEL e SAROFIM, 1967). O LBL é desejável em 

casos onde não existe parâmetro de comparação da solução, ou seja, em aplicações com 

condições não anteriormente simuladas, pois a exatidão da solução linha-por-linha torna-o 

parâmetro para a aplicação dos outros métodos de solução. 

Existem algumas propriedades importantes para a transferência de calor radiativa 

como é o caso das propriedades espectrais da superfície e do meio participante, as propriedades 

de espalhamento do meio participante, propriedades direcionais da superfície, geometria entre 

outros (NEGÓCIO, 2016). Segundo Maurente et al. (2017) uma das principais preocupações 

está relacionada a eficiência e precisão das simulações computacionais da transferência 

radiativa, quando se utiliza modelos espectrais, ao invés do método LBL. Existem diversos 

modelos espectrais, que são basicamente classificados como modelos globais ou modelos de 

banda. 

Os modelos de banda são caracterizados por analisar o comportamento da linha dentro 

de uma pequena faixa espectral de cada vez, enquanto que os modelos globais envolvem todas 

as linhas espectrais que são importantes para o problema a ser solucionado de uma vez só 

(MAURENTE et al., 2017). Modelos de banda são utilizados e podem ser precisos, pois através 

deles o espectro de absorção pode ser substituído por valores médios calculados em pequenas 

regiões espectrais (DORIGON et al., 2013), entretanto, os modelos globais são geralmente 

computacionalmente mais eficientes e mais utilizados.  

Considerando especificamente as propriedades espectrais, diversos modelos podem 

ser utilizados. Um dos modelos mais simples é o de gás cinza (gas com características especifica 

para a modelagem), classificado como modelo global; nele o coeficiente de absorção é 

independente do comprimento de onda, podendo depender apenas da temperatura e das Frações 
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Molares das espécies químicas presentes no meio. De acordo com Maurente et al. (2012), 

embora simples, o modelo não é preciso quando comparado a outros modelos espectrais. 

Conforme o autor, um modelo global amplamente utilizado é o da soma-ponderada-de-gases-

cinzas (WSGG), que foi proposto por Hottel e Sarofim (1967) na segunda metade do século 

XX.  

Segundo Modest (2003) a soma ponderada de gás cinzas modela o espectro levando 

em conta que o meio participante é aproximado a um número finito de gases cinza, possuindo 

desta forma alguns coeficientes de absorção uniformes, sendo cada coeficiente associado a um 

gás cinza. O coeficiente ponderado correspondente a contribuição de cada gás cinza relativo à 

fração de energia de corpo negro dentro da extensão espectral para o qual cada média de 

coeficiente de absorção de gás cinza é calculado. Este modelo teve seus parâmetros 

recentemente atualizados por Dorigon et al. (2013) e Centeno et al. (2016), que utilizaram o 

banco de dados HITEMP2010 (ROTHMAN et al., 2010). 

 Muitos outros modelos podem ser encontrados em Howell et al. (2011) e Modest 

(2003), um exemplo é o Seções do Espectro (Narrow-band) que usa a caracterização do cálculo 

médio do coeficiente de absorção dentro de um intervalo espectral limite ou o de Banda Larga 

(Wide-Band) que calcula a média do coeficiente de absorção em toda banda (MAURENTE et 

al., 2012).  

Também é possível destacar o modelo de distribuição-k, que pode ser classificado 

como modelo de banda, quando aplicado a uma banda, considerando-se intensidade de corpo 

negro constante dentro da banda. Este método foi aprimorado por Goody e Yung (1989) 

possibilitando sua aplicação a meios não-homogênios e não-isotérmicos. O método de 

distribuição-k considerando o espectro completo foi apresentado por Modest e Zhang (2002), a 

partir da definição de uma distribuição cumulativa da função de Plank, possibilitando a criação 

do método de distribuição-k global. Sendo assim o método de distribuição-k pode ser aplicado 

tanto para banda quanto para todo o espectro, denominado Método de distribuição-k para 

espectro completo (Full Spectrum k-distribution, FSK). Seus princípios podem ser aplicados 

em outros métodos como soma-ponderada-de-gases-cinzas baseada nas linhas espectrais 

(SLW), número de onda acumulativo (CW), função distribuição de absorção (ADF) e linha 

espectral baseado no momento (SLMB) (MAURENTE et al., 2017). 

Segundo Bezerra (2014), em alguns casos, nas turbinas a gás as trocas radiantes 

contribuem significativamente para o fluxo global de energia, podendo ser o principal 

mecanismo de transferência de calor. De acordo com Siegel e Spuckler (1998) o material 
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utilizado para determinadas partes do revestimento interno e externo de motores a jato são 

selecionados com base na quantificação das trocas radiantes. Por sua vez Miki et al. (2017) 

constatou que os fenômenos dinâmicos da combustão devem ser adequadamente estudados.        

Diante da necessidade exposta, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a transferência 

de calor por radiação dentro do combustor de uma turbina turbo-fan utilizando o método Line-

By-Line (LBL) para parâmetros de combustão predefinidos.  

A análise na região interna do combustor da turbina, modelo 𝐸3, foi realizada através 

dos parâmetros disponibilizados pela NASA, foram eles: Perfil de temperatura, Perfil de 

pressão e fração molar das espécies químicas 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂 e 𝐻2𝑂. De posse dessas informações 

delimitou-se dentro do combustor uma geometria unidimendional, onde a camada de meio 

selecionada era infinita em duas direções, sem variação dos parâmetros fornecidos e finita na 

direção da propagação do escoamento, com variação de Frações Molares e temperatura 

(mantendo a pressão constante). Na linha unidimensional finita, denominada linha quente, 

foram obtidos 93 pontos com valores de Frações Molares e temperaturas. Como os pontos 

possuíam valores aproximadamente semelhantes, de temperatura e fração molar, os mesmos 

foram agrupados em 25 grandes grupos de valores médios, distribuídos ao longo da camada de 

meio dentro do combustor.   

Com essas informações os coeficientes de absorção foram calculados a partir dos 

parâmetros de linha contidos no banco de dados HITEMP2010 para cada espécie química na 

pressão e nas temperaturas estabelecidas. Posteriormente através de ferramenta computacional 

foi utilizado o método linha-por-linha para resolução da equação RTE (Equação de 

Transferência Radiativa). Por fim foi obtido a quantificação do calor emitido e absorvido por 

radiação para as substâncias em meio homogêneo e para a mistura. Neste trabalho não se 

considerou o efeito do espalhamento uma vez que cada molécula é uma partícula muito 

pequena, o espalhamento de fótons é desprezado para aplicações de transferência de calor 

quando o tamanho das partículas é pequeno em relação ao intervalo de onda (MODEST, 2003). 

Como apresentado, este trabalho mostra a influência quantitativa da radiação em 

turbinas aeronáuticas, algo que ainda se encontra pouco estudado academicamente no Brasil, 

um dos principais motivos para isso são as características associadas as dinâmicas da combustão 

destes componentes. Esta pesquisa proporcionará uma visão analítica sobre a transferência de 

calor por radiação, permitindo a criação de sistemas com maior eficiência, mais sustentáveis e 

seguros para a sociedade. Isto será possível, pois, compreendendo a quantidade de energia 

convertida na região do combustor (atrelado ao fenômeno da radiação), é exequível o 
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dimensionamento, otimizado, das proporções da mistura ar e combustível na queima, além 

disso, com o gradiente de fluxo de calor radiativo será possível interpretar as zonas mais 

susceptíveis as falhas materiais, gerando uma análise qualificada sobre a segurança destes 

dispositivos e seleção dos materiais construtivos.     

Esta pesquisa está subdividida em três seguimentos, primeiramente têm-se a 

apresentação da fundamentação teórica relacionada a modelagem da radiação, da transferência 

de calor e dos bancos de dados para substâncias participantes. Posteriormente haverá o 

detalhamento de todos os procedimentos realizados para obtenção dos resultados e por fim a 

análise crítica dos resultados obtidos.   

 

2 FUNDAMENTOS DA RADIAÇÃO EM MEIOS PARTICIPANTES  

 

Termos como transferência de calor por radiação e radiação térmica são comumente 

usados para descrever a transferência de calor causada por ondas eletromagnéticas. Todo 

material está continuamente emitindo e absorvendo ondas eletromagnéticas, crescendo ou 

diminuindo seu nível molecular de energia. A energia térmica radiativa é caracterizada por essas 

ondas eletromagnéticas ou por elementos de pequena massa que possuem energia, denominados 

fótons. Nenhum dos dois pontos de vista possibilita explicar completamente todo fenômeno 

radiativo, por isso os dois conceitos são comumente utilizados de forma inter-relacionada. A 

distribuição da energia em relação ao comprimento de onda depende da temperatura do material 

emissor. Diferentemente da transferência de calor por condução ou convecção, a radiação não 

necessita de um meio para ser propagada, ela é transferida por ondas eletromagnéticas, sendo 

muito estudada para aplicações aeronáuticas e espaciais. Ela difere também pela sua 

dependência da temperatura. Enquanto a relação para condução e convecção é linear, a emissão 

da radiação é proporcional à temperatura na quarta potência (MODEST, 2003). 

De acordo com Howell et al. (2011) a transferência de calor por radiação ganha 

importância à medida que a temperatura aumenta, e pode se tornar totalmente dominante 

quando temperaturas elevadas ocorrem. Desta forma a transferência de calor por radiação acaba 

sendo muito significativa em aplicações relacionadas a combustão em turbinas aeronáuticas.  

A radiação é considerada um fenômeno de longo alcance, sendo assim a conservação 

da energia não deve ser aplicada apenas a um elemento infinitesimal, mas sim a um volume 

inteiro. Esta constatação leva a uma equação integral com sete variáveis independentes (a 

frequência de radiação, três variáveis de coordenadas espaciais, duas coordenadas descrevendo 
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a direção do caminho do fóton e o tempo). A análise do comportamento radiativo pode ser ainda 

mais complicada quando considerada a dependência espectral das propriedades radiativas dos 

materiais, porque elas apresentam comportamento errático.  

As ondas eletromagnéticas são caracterizadas em termos de energia que o fóton 

carrega. As ondas são agrupadas em categorias distintas, raios gama, raios x, ultravioleta, 

espectro de luz visível e infravermelho, dependendo da sua propriedade espectral. As 

propriedades fundamentais são comprimento de onda e frequência, porém uma propriedade 

fundamental utilizada na análise radiativa é o número de onda, que nada mais é que o inverso 

do comprimento de onda.  

Em geral, propriedades radiativas de líquidos e sólidos são descritas utilizando-se a 

teoria de ondas eletromagnéticas, enquanto que propriedades de gases são mais 

convenientemente obtidas através da mecânica quântica. Para transferência de calor, a região 

de interesse no espectro da radiação está compreendida no intervalo de comprimento de onda 

que vai de 0,1 até 100 𝜇m (radiação térmica), dentro do qual está a região da luz visível que se 

estende aproximadamente de 0,4 até 0,7 𝜇m (MODEST, 2003). 

2.1 Característica das Linhas Espectrais 

Em transferência de calor por radiação, com meio participante gasoso, o coeficiente 

de absorção exibe uma dependência irregular do comprimento de onda, em geral devido a 

variação dos níveis de energia das moléculas que compõem o meio.   

O meio gasoso pode tanto absorver como emitir radiação, este fenômeno está 

relacionado a liberação e captura de fótons. Quando isso ocorre a energia de uma partícula é 

reduzida ou aumentada, a magnitude está relacionada à frequência da radiação (MODEST, 

2003).  

A energia de um fóton é obtida pelo produto entre a constante de Planck (ℎ) e da 

frequência da radiação do fóton (𝑓). Como a mudança de estado de energia de uma molécula 

só pode acontecer em níveis discretos, apenas fótons com energia específica podem transitar 

entre dois níveis específicos, sendo a magnitude dessa energia obtida pela diferença entre a 

energia dos níveis do estado inicial e final da partícula. 

Assim apenas frequências específicas estariam associadas à emissão e absorção da 

radiação. O espectro deveria ser representado por linhas nos pontos espectrais onde esses 

processos ocorrem, porém, outros efeitos causam a emissão e absorção em torno da frequência 

do estado (ou do número de onda 𝜂, que é o inverso do comprimento de onda), provocando o 
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alargamento da linha. Este fenômeno pode ser observado na figura 1 que representa coeficiente 

de absorção em função do número de onda, em que 𝜂𝑖𝑗 representa o número de onda 

característico para a transição entre os estados 𝑖 e 𝑗, 𝛾 representa a meia largura da linha 

espectral, que é a metade da largura da linha medida na metade de sua altura. Alguns desses 

efeitos são os alargamentos natural, Doppler, por colisão e Stark (MODEST, 2003; HOWELL 

et. al., 2011).  

 

Figura 1 – Coeficiente de absorção de uma linha espectral alargada para transição entre níveis de enegia i e j. 

 

Fonte: HOWELL et al. (2011). 

 

O alargamento natural é relacionado a incerteza nos valores dos níveis de energia dos 

estados final (𝐸𝑚,𝑗) e inicial (𝐸𝑚,𝑖), podendo ser descrito pelo perfil de Lorentz. Em aplicações 

de engenharia normalmente o alargamento natural é desprezado devido ao valor da meia largura 

ser pequeno se comparado a outros mecanismos (HOWELL et al., 2011).  

No alargamento Doppler considera-se que as moléculas do gás absorvedor ou emissor 

não estão estacionárias, sendo assim a velocidade influencia incrementando o comprimento de 

onda de acordo com 𝜂 = 𝜂𝑖[1 + 𝜐 𝑐⁄ ], em que 𝜐 𝑐⁄  é a relação entre as velocidade de 

propagação da radiação eletromagnética no meio e a velocidade da radiação eletromagnética 

no vácuo. Se o gás está em equilíbrio térmico, a velocidades das moléculas é dada pela 

distribuição de Maxwell-Boltzman, que resulta em um formato de linhas espectrais com 
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distribuição Gaussiana (SILVA, 2015). Porém segundo Modest e Zhang (2002) quando a 

pressão é maior que 1,0 atm, o alargamento Doppler pode ser negligenciado para temperaturas 

inferiores a 2500 K. Desta forma ela não será considerada neste trabalho.  

O alargamento por colisão aborda as colisões entre as moléculas do gás, que por sua 

vez podem perturbar os estados de energia dos átomos do meio e consequentemente alargando 

as linhas espectrais. Neste tipo de alargamento considera-se o perfil de Lorentz, porém com 

meia largura para o alargamento característico para este fenômeno (𝛾𝑐) que é determinado pela 

taxa de colisão. De acordo com Silva (2015) a maioria das aplicações de engenharia considera 

somente o alargamento por colisão entre moléculas. Se um gás possui mais de um componente, 

o alargamento por colisão é causado por colisões entre as moléculas da própria espécie química 

(autoalargamento) e por colisões com outras espécies.  

O alargamento Stark está associado a aplicação de campos elétricos intensos sobre as 

partículas radiativas, produzindo alargamento das linhas espectrais. Observa-se esse efeito em 

gases ionizados devido às interações entre as partículas radiativas com elétrons e fótons.      

2.2 Obtenção do Coeficiente de Absorção 

O coeficiente de absorção é uma propriedade característica que determina o quão 

fortemente uma molécula específica irá absorver a luz, para obtê-la se faz necessário calcular a 

seção transversal de absorção, que é dependente de propriedade espectrais da substância em 

análise. Segundo Howell et al. (2011) a seção transversal de absorção de substâncias gasosas 

pode ser obtida através do perfil de colisão de Lorentz, como descrito a seguir: 

 

 
𝐶𝜂 = ∑

𝑆𝑖

𝜋

𝛾𝑖

(𝜂 − 𝜂𝑖)2 + 𝛾𝑖
2

𝑖

 (1) 

 

Nesta equação 𝜂 é o número de onda, 𝐶𝜂 é a seção transversal de absorção, 𝑆𝑖 é a 

intensidade integrada da linha i, 𝜂𝑖 é a localização da linha no espectro, encontrada em bancos 

de dados, como o HITEMP2010 e 𝛾𝑖 é a meia largura da linha. A equação apresenta um 

somatório de linhas.  

De acordo com Rothman et al. (2010) a equação a seguir pode ser utilizada para obter 

a intensidade integrada de uma linha de espectro (𝑆𝑖) considerando uma temperatura T (K). 
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𝑆𝑖(𝑇) = 𝑆𝑖(𝑇0)
𝑄(𝑇0)

𝑄(𝑇)

exp (−
𝐶2𝐸𝑖

𝑇 )

exp (−
𝐶2𝐸𝑖

𝑇0
)

1 − exp (−
𝐶2𝜐𝑖

𝑇 )

1 − exp (−
𝐶2𝜐𝑖

𝑇0
)
 (2) 

 

Em que 𝑇0 é a temperatura de referência do banco de dados (no HITEMP é utilizado 

𝑇0 = 296 𝐾), 𝑄 é a soma total de partições internas (depende da molécula em questão, do seu 

isótopo e da temperatura) (SILVA, 2015) e representa a soma de todos os estados de energia 

(vibracional, rotacional, translação e eletrônico), 𝐸𝑖 é a energia do estado inferior (𝑐𝑚−1), 𝐶2 é 

a segunda constante de radiação. De acordo com Rothman et al. (2010) o banco de dados 

HITEMP fornece as variáveis 𝑆𝑖(𝑇0), 𝐸𝑖 e 𝜐𝑖, a variável Q é obtida de uma rotina Fortran que 

acompanha o banco de dados. 

A meia largura (𝛾𝑖) também deve ser encontrada, de acordo com Rothman et al.(1998) 

a expressão a seguir especifica o valor desta variável.  

 

 
𝛾𝑖(𝑝, 𝑇) = (

𝑇0

𝑇
)

𝑛

[𝛾𝑎𝑟,𝑖(𝑝0, 𝑇0)(𝑝 − 𝑝𝑖) + 𝛾𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑖(𝑝0, 𝑇0)𝑃𝑖] (3) 

 

Nesta equação 𝑛 é o coeficiente de dependência da temperatura, 𝛾𝑎𝑢𝑡𝑜 é a meia largura 

considerando a colisão entre as moléculas do gás, 𝛾𝑎𝑟 é a meia largura devido à colisão do gás 

com as moléculas de ar, 𝑝 e 𝑝𝑖 são pressões parcial e total, respectivamente. De acordo com 

Rothman et al. (2010) as variáveis 𝑛, 𝛾𝑎𝑢𝑡𝑜 e 𝛾𝑎𝑟 são especificadas pelo banco de dados 

HITEMP2010 (ROTHMAN et al., 2010). Segundo Rothman et al. (1998) banco de dados 

considera 𝑛 = 𝑛𝑎𝑟 = 𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜. 

Com a seção transversal de absorção é possível obter o coeficiente de absorção pela 

seguinte expressão.  

 

 𝜅𝜂(𝑝, 𝑇, 𝑌) = 𝑁(𝑝, 𝑇)𝑌𝐶𝜂(𝑝, 𝑇, 𝑌) (4) 

 

Em que 𝑌 é obtido em função da fração molar (𝑝𝑖 𝑝⁄ ) e que 𝑁(𝑝, 𝑇) é a densidade 

molar do gás obtida a partir da fração 𝑝𝑁𝐴/𝑅𝑢𝑇, onde 𝑁𝐴 é o número de Avogrado e 𝑅𝑢é a 

constante universal dos gases. 
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2.3 Efeito de Absorção na Radiação 

Um dos efeitos que podem acontecer na propagação da radiação em meio participante 

é a atenuação da intensidade de radiação, essa variação é proporcional à magnitude da 

intensidade local. O coeficiente de proporcionalidade será o próprio coeficiente de absorção. 

Na figura 2, é possível observar um elemento de volume com espessura 𝑑𝑠 que absorve radiação 

e posteriormente a equação relativa a intensidade radiativa absorvida, considerando 𝐼𝜂 a 

intensidade de radiação incidente.  

 

Figura 2 – Intensidade de Radiação Incidindo sobre um elemento de volume, dV. 

 

Fonte: HOWELL et al. (2011). 

 

 𝑑𝐼𝜂 = −𝜅𝜂𝐼𝜂𝑑𝑠 (5) 

 

Outro efeito característico é o espalhamento, que pode ser desprezado, uma vez que 

cada molécula é uma partícula muito pequena, o espalhamento de fótons é desprezado para 

aplicações de transferência de calor (MODEST, 2003). Isso pode ser feito no caso em que os 

gases compostos por espécies moleculares não contenham partículas sólidas (fuligem e cinzas), 

ou se caso tenham, o tamanho das partículas seja pequeno em relação ao intervalo de número 

de onda correspondente à radiação térmica.  Neste trabalho o espalhamento não será 

considerado.  

2.4 Efeito da Emissão na Radiação 

Para analisar o efeito da emissão é necessário considerar um elemento de volume 𝑑𝑉, 

preenchido com meio participante em seu interior, o qual está localizado no centro de uma 

cavidade esférica de raio R. Está cavidade possui paredes negras de temperatura uniforme T. 

Considera-se que a cavidade esférica está preenchida com um meio não participante assim 



28 

 

como representado na figura a seguir. Subentende-se, neste caso, que a fronteira dV limita duas 

zonas, uma com meio participante (interna) e uma sem meio participante (externa) até a  região 

da cavidade. 

 

Figura 3 – Geometria para dedução da emissão a partir de um volume do meio participante 

 

Fonte: HOWELL et al. (2011) 

 

O meio participante limitado por dV possui um coeficiente de absorção 𝜅𝜂 

característico. Considerando que o espectro da radiação se propaga do elemento dA, sobre a 

cavidade, para o elemento 𝑑𝐴𝑠, sobre dV, a intensidade desse espectro é 𝐼𝜂(𝑠, 0) = 𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇), 

sendo 𝐼𝑏𝜂 a intensidade de radiação do corpo negro. A variação dessa intensidade em dV devido 

a absorção é −𝐼𝜂(0)𝜅𝜂𝑑𝑠 = −𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝜅𝜂𝑑𝑠, considerando que a energia absorvida pelo 

volume diferencial 𝑑𝑠𝑑𝐴𝑠 é −𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝜅𝜂𝑑𝑠𝑑𝐴𝑠𝑑𝜂𝑑𝛺, onde 𝑑𝛺 = 𝑑𝐴 𝑅2⁄  e 𝑑𝐴𝑠 é a área 

projetada normal a 𝐼𝜂(0). A energia emitida por 𝑑𝐴 e absorvida por 𝑑𝑉 é  𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝑑𝑉𝑑𝜂𝑑𝛺, 

considerando a integração sobre 𝑑𝑠𝑑𝐴𝑠. Nesta equação 𝑑𝛺 é o ângulo sólido definido por 𝑑𝐴 

quando visto a partir de 𝑑𝑉 (como observado na figura 3). A energia incidente sobre 𝑑𝑉, 

proveniente de toda a cavidade, é obtida através da integração sobre todos os ângulos sólidos 

resultando em 4𝜋𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝑑𝑉𝑑𝜂. 

O balanço de energia na cavidade impõe que a energia emitida e absorvida por 𝑑𝑉 

sejam iguais. Neste sentido, para um volume isométrico é possível assumir que: 

 

 4𝜋𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝑑𝑉𝑑𝜂 = 4𝜋𝜅𝜂𝐸𝑏𝜂(𝜂, 𝑇)𝑑𝑉𝑑𝜂 (6) 
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Em que 𝐸𝑏𝜂 é o poder emissivo espectral de corpo negro. Considerando-se emissão 

uniforme em todas as direções, a intensidade espectral emitida por um elemento de volume 

em uma direção qualquer é: 

 

 𝑑𝐼𝜂 = 𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂𝑑𝑠 (7) 

 

A combinação da intensidade espectral emitida e da intensidade espectral absorvida 

resulta na forma simplificada da Equação da Transferência Radiativa, sem espalhamento.  

2.5 A Equação da Transferência Radiativa Associada a Integração LBL 

A equação da transferência radiativa (RTE) é uma equação de balanço que apresenta 

a variação da intensidade de radiação ao longo de um caminho s, considerando os fenômenos 

relacionados a interação de um fóton com molécula de gás (absorção e emissão). No caso de 

desconsiderar o espalhamento a RTE pode ser escrita como: 

 

  𝑑𝐼𝜂

𝑑𝑠
= −𝜅𝜂𝐼𝜂 + 𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂 (8) 

 

Do lado direito da equação 8 têm-se o primeiro termo relacionado a atenuação da 

intensidade de radiação associada a absorção e no segundo termo, o aumento da intensidade da 

radiação considerando a emissão. Nesta equação têm-se ainda intensidade de radiação espectral 

𝐼𝜂 e a intensidade de radiação espectral de corpo negro 𝐼𝑏𝜂, obtida pela distribuição de Planck. 

 

 
𝐼𝑏𝜂 =

𝐸𝑏𝜂

𝜋
=

2𝐶1𝜂3

𝑒𝐶2𝜂 𝑇⁄ − 1
 (9) 

 

onde 𝐶1 é uma constante que depende de constantes fundamentais.  

Considerando duas placas planas, paralelas e infinitas a uma distância L com meio 

participante entre elas (Figura 4) a intensidade radiativa espectral nas direções positiva e 

negativa, como representado na figura abaixo, podem ser obtidas pelas equações a seguir. 
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Figura 4 – Representação do sistema com duas placas planas paralelas e infinitas contendo gás participante e 

discretização espacial para determinação da transferência de calor radiativa. 

 

Fonte: SILVA (2015) 

 

 
𝜇𝑚

𝑑𝐼𝜂𝑚(𝑥)

𝑑𝑥
= −𝜅𝜂𝐼𝜂𝑚

+ (𝑥) + 𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝑥) (10) 

 
−𝜇𝑚

𝑑𝐼𝜂𝑚(𝑥)

𝑑𝑥
= −𝜅𝜂𝐼𝜂𝑚

− (𝑥) + 𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝑥) (11) 

 

Nas equações acima x representa a posição espacial, 𝜇𝑚 é o cosseno do ângulo 𝜃𝑚 em 

relação a direção m, 𝐼𝜂𝑚
+ e 𝐼𝜂𝑚

−  são as intensidades de radiação espectral para 𝜇𝑚 > 0 e 𝜇𝑚 < 0, 

respectivamente. Considerando o inicio e fim do percurso do fóton sendo as paredes negras nas 

posições 𝑥 = 0 e 𝑥 = 𝐿, respectivamente.  

Com as soluções das equações anteriores é possível obter o fluxo radiativo 𝑞𝑅
′′ e a 

transferência de calor radiativa 𝑄𝑅 na posição x, como apresentado a seguir.  

 

 

𝑞𝑅
′′ = ∑ ∫ 2𝜋𝜇𝑚𝜔𝑚[𝐼𝜂𝑚

+ (𝑥) − 𝐼𝜂𝑚
− (𝑥)]

𝐴

𝜂

𝑑𝜂

𝑛𝑑

𝑚=1

 (12) 

 

𝑄𝑅(𝑥) = ∑ ∫ {2𝜋𝜅𝜂𝜔𝑚[𝐼𝜂𝑚
+ (𝑥) − 𝐼𝜂𝑚

− (𝑥)] − 4𝜋𝜅𝜂𝐼𝑏𝜂(𝑥)}
𝐴

𝜂

𝑑𝜂

𝑛𝑑

𝑚=1

 (13) 
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Nestas equações 𝑛𝑑 são as direções em que os nós 𝜇𝑚 e os fatores de ponderação 𝜔𝑚 

do esquema de quadratura são definidos no intervalor [1,0] (SILVA, 2015). O método LBL 

permite considerar todos os valores de número de onda do espectro para a integração da 

equação. O intervalo escolhido para discretizar o ângulo sólido neste trabalho foi de 25°. 

O método LBL pode ser aplicado na solução de problemas com meio participante 

composto por uma mistura de espécies químicas, para isso é necessário considerar o coeficiente 

de absorção de cada substância participante para resolução da RTE. Neste trabalho tem-se três 

substâncias o 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 e 𝐻2𝑂, sendo assim de acordo com Modest (2003) o coeficiente de 

absorção será: 

 

 𝜅𝜂 = 𝜅𝜂,𝐶𝑂 + 𝜅𝜂,𝑐𝑜2
+ 𝜅𝜂,𝐻2𝑂 (14) 

 

Em que 𝜅𝜂,𝐶𝑂, 𝜅𝜂,𝐶𝑂2
 e 𝜅𝜂,𝐻2𝑂 são os coeficientes de absorção das substâncias 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 

e 𝐻2𝑂, respectivamente.  

2.6 Características do Banco de Dados HITEMP 

A espectrometria de alta resolução permite mensurar a intensidade e posição de linhas 

espectrais, a qual foi iniciada em 1973 quando o Air Force Cambridge Research Laboratories 

publicou um relatório com dados espectrais para grande parte dos constituintes da atmosfera 

terrestre em temperaturas baixas. Posteriormente, unificou-se a contribuição de diversos 

pesquisadores na área e criou-se à primeira versão do banco de dados HITRAN (HIgh 

resolution TRANSmission molecular absortion) em 1987 (MCCLATCHEY et al., 1973) 

contendo informações relativas a 47 moléculas. A priori o banco de dados HITRAN tinha como 

objetivo auxiliar simulações e análises sobre a atmosfera terrestre, esta especificidade mostrava 

que alguns dados significativos a alta temperaturas estariam faltando ou apresentando erros 

devido às extrapolações estarem fora da faixa de condições usadas nos experimentos de 

laboratório.  

Sendo assim tornou-se necessário a criação de um banco de dados em temperaturas 

elevadas. A primeira versão do banco de dados HITEMP (HIgh TEMPerature spectroscopic 

absorption parameters) surgiu em 1995 (ROTHMAN et al., 1995) utilizando modelos para 𝐶𝑂, 

𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂 e 𝑂𝐻. Consequentemente, para estudos em combustão, chamas e jatos passou-se a 

utilizar esse banco de dados, porém inicialmente limitados a temperatura de 1000 K. Utilizou-
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se nos dois bancos de dados a intensidade das linhas espectrais padronizada a temperatura de 

296 K.  

A edição mais atual do banco de dados HITEMP (ROTHMAN et al., 2010) contém 

parâmetros para moléculas de 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂, 𝑁𝑂 e 𝑂𝐻. Substâncias como o vapor de água e o 

dióxido de carbono possuem uma quantidade considerável de dados, sendo necessário a divisão 

dos arquivos de acordo com intervalos no número de onda. Para análise deste trabalho 

considerou-se a unificação dos bancos de dados para obter as informações para todo o espectro, 

considerando as substâncias 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 e 𝐻2𝑂. Na tabela 1 é possível observar o número de linhas 

espectrais para cada uma dessas moléculas. Vale ressaltar que nesta pesquisa o comprimento 

de onda característico utilizado foi de 0 a 10000 𝑐𝑚−1 para todas as substâncias, esta escolha 

foi para uniformizar o programa.  

 

Tabela 1 – Informações do HITEMP 2010. 

Molécula Intervalo Espectral 

(𝑐𝑚−1) 

Número de Isótopos Número de linhas 

espectrais 

𝐻2𝑂 0 < 𝜂 < 30.000 6 114.241.164 

𝐶𝑂2 5 < 𝜂 < 12.785 7 11.193.608 

𝐶𝑂 0 < 𝜂 < 8.465 6 113.631 

Fonte: ROTHMAN et al., 2010. 

 

No quadro 1 são apresentados os parâmetros fornecidos pelo banco de dados HITEMP 

2010 (ROTHMAN et al., 2010).   

 

Quadro 1 – Alguns parâmetros fornecidos no banco de dados HITEMP 2010. 

Parâmetro Descrição 

Iso Número do Isótopo 

𝜂0 Número de onda no centro da linha, em 𝑐𝑚−1 

𝑆 Intensidade de linha, em 𝑐𝑚−1 (𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 × 𝑐𝑚2)⁄  

𝛾𝑎𝑟 Meia largura de linha devido a colisões com moléculas de 

𝑁2, 𝑐𝑚−1 𝑎𝑡𝑚⁄   

𝛾𝑎𝑢𝑡𝑜 Meia largura de linha devido a colisões entre as moléculas 

da própria substância considerada, 𝑐𝑚−1 𝑎𝑡𝑚⁄  
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𝐸′′ Energia no estado mais baixo, em 𝑐𝑚−1 

𝑛 Coeficiente de dependência da temperatura 

Fonte: SILVA (2015) 

2.7 Características dos Métodos Computacionais de Análise  

As características de emissão e absorção de radiação em gases provém de transições 

em estados de energia vibracional e rotacional, o que resulta nas linhas espectrais distribuídas 

em torno de números de onda específicos. É possível obter dados relacionados às linhas de 

absorção através de bancos de dados, como o HITRAN, HIgh-resolution TRANsmission 

molecular absortion database, (ROTHMAN et. al., 2013) e o HITEMP, HIgh-TEMperature 

spectroscopic absortion database (ROTHMAN et. al., 2010). A partir das propriedades obtidas 

com esses bancos de dados a transferência radiativa pode ser solucionada através do método 

LBL ou utilizando qualquer dos diversos modelos espectrais. Estes podem ser divididos em 

duas classificações: modelos de banda ou modelos globais.  

Considerando que os valores obtidos pelos bancos de dados HITEMP 2010 

(ROTHMAN et al., 2010) são exatos, o método linha-por-linha (LBL) pode ser classificado 

como um método de elevada exatidão em comparação aos outros modelos (SILVA, 2015).  

Como apresentado através da equação 4, o método LBL utiliza a variação da fração 

molar, a variação na seção transversal de absorção e das propriedades molares da substância 

em análise, a fim de obter os valores dos coeficientes de absorção para todo espectro radiativo, 

ou seja, para cada condição de temperatura e pressão da substância haverá diferentes 

propriedades, que por sua vez possibilitarão diversos coeficientes de absorção distribuídos ao 

longo do comprimento de onda em análise. Isto é observado para cada substância 

separadamente, porém quando um determinado meio possui diversas substâncias, como 𝐶𝑂, 

𝐶𝑂2 e 𝐻2𝑂, utiliza-se a equação 1.  

Devido à quantidade de interações, este método demanda tempo computacional 

considerável, uma vez que essa análise é feita ao longo de toda uma linha espectral. A partir do 

método LBL é possível obter os coeficientes de absorção ao longo do comprimento de onda, 

esses valores são necessários para resolução da equação da transferência radiativa (RTE) 

apresentada pela equação 8.  

O modelo mais simples é o de gás cinza (GG), que considera que as propriedades 

radiativas não dependem do número de onda. Mesmo com suas limitações este modelo ainda 

pode ser encontrado em soluções modernas de combustão (CASSOL et. al., 2015).  
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Os modelos de banda dividem o espectro em intervalos dentro dos quais algumas 

propriedades radiativas podem ser assumidas constantes. As larguras desses intervalos 

especificam se são de banda larga ou estreita. Exemplos de modelos de banda são: o modelo de 

banda estreita estatístico (SNB) (GOODY, 1952), o modelo de banda larga exponencial (EWB) 

(EDWARDS E BALAKRISHNAN, 1973) e o modelo k-correlacionado de banda estreita 

estatística (SNBCK) (LIU E SMALLWOOD, 2004). 

Os modelos globais aproximam as propriedades radiativas considerando todo o 

espectro em vez de intervalos de número de onda. Os modelos globais requerem menor tempo 

computacional, são frequentemente utilizados para representar o comportamento de gases não 

cinzas em dinâmica de fluidos computacional (CFD). Dentre as técnicas para modelar produtos 

de combustão destacam-se o modelo da soma-ponderada-de-gases-cinzas baseada em linhas 

espectrais (SLW) (DENISON E WEBB, 1993) e o modelo de distribuição k-correlacionado 

para espectro completo (FSCK) (MODEST E ZHANG, 2002). 

No modelo SLW proposto por Denison e Webb (1993) os pesos dos gases cinzas na 

soma ponderada são obtidos através da função distribuição de energia de corpo negro nas linhas 

de absorção (ALB), calculada a partir dos bancos de dados (SILVA, 2015). Além deste, pode-

se destacar o modelo da soma-ponderada-de-gases-cinza (WSGG), originalmente proposto por 

Hottel e Sarofim (1967), associado ao método das zonas, ele representa o espectro de radiação 

através de um conjunto finito de gases cinza, neste caso se torna um modelo menos detalhista 

que o SLW (SILVA, 2015). Em geral os coeficientes deste método são obtidos a partir da 

interpolação de dados experimentais. 
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3 CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTOR DA TURBINA  

  

De acordo com Miki et al. (2017) o E³ é um combustor compacto e duplo anular, onde 

o combustível é injetado através de trinta bicos injetores e é misturado ao fluxo de ar 

eficientemente provocando a queima em uma curta distância. Em condição de baixa potência, 

apenas a região exterior é alimentada, e uma zona de combustão é formada com mistura rica. 

Em condição de alta potência as duas regiões (interna e externa) são alimentadas, nesta 

configuração uma grande quantidade de fluxo de ar é introduzido no anel interior, criando uma 

zona de combustão com mistura pobre. Largos furos de diluição na região central do corpo do 

combustor, além de várias linhas interiores e exteriores são projetadas para direcionar o ar frio 

ao produto da queima, este processo é realizado imediatamente a fim de suprimir maior 

formação de NOx. Na figura 7 tem-se a representação esquemática do combustor da turbina.  

 

Figura 5 – Geometria da Turbina E³ 

 

Fonte: Miki et al. (2017) 

 

O combustor E³ foi intensamente estudado em meados dos anos 1970 e 1980, e 

estabeleceu um importante marco na busca por combustíveis mais eficientes em motores a jato 

que tinham requisitos pré-estabelecidos de emissão. As tecnologias relevantes que emergiram 
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do estudo do combustor E³ têm sido usadas amplamente em motores comerciais desde então 

(BURRUS et al., 1984). 

3.1 Especificação Química da Reação de Combustão 

Para uma análise radiativa da turbina, foi necessário especificar as frações molares das 

espécies químicas que são produzidas na combustão, neste sentido é indispensável investigar o 

combustível utilizado para a situação considerada. Miki et al. (2017) apresenta a aplicação do 

combustível padrão querosene de avião modificado pelo Centre Européen de Recherche et de 

Formation Avancée en Calcul Scientifique (CREFACS) e mostra que a modelagem da queima 

deste combustível é realizada com número restrito de estágios e espécies produzidas da reação 

química, tendo em vista que os dados de combustão são obtidos através de simulação 

fluidodinâmica, desconsiderou-se a produção de fuligem na modelagem realizada. A reação da 

modelagem ocorre em dois estágios e entre cinco espécies químicas diferentes considerando a 

simulação fluidodinâmica, são elas: 𝐾𝐸𝑅𝑂 (querosene de aviação), 𝑂2, 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2, como 

pode-se observar a seguir. 

 

 𝐾𝐸𝑅𝑂 + 10𝑂2 → 10𝐶𝑂 + 10𝐻2𝑂 

𝐶𝑂 + 0.5𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2 
(15) 

 

Das substâncias que foram apresentadas nas reações anteriores apenas três foram 

analisadas nesse trabalho, uma vez que apenas moléculas com características polares são 

consideradas significativas no que concerne á transferência de calor por radiação. São elas: 

𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2. O ambiente de combustão de uma turbina também proporciona a produção de 

outras moléculas que não foram contempladas na reação, estas não serão analisadas devido a 

dois motivos, um deles é a baixa significância no que diz respeito a fração. Outro motivo é a 

polaridade, de acordo com Modest (2003), apenas moléculas polares podem ser consideradas 

significantes para análise. 

3.2 Especificação da Geometria da Análise do Combustor 

O cálculo da transferência de calor por radiação é realizado, neste trabalho, para um 

meio unidimensional, considerando-se as condições de temperatura, pressão e fração molar das 

espécies químicas que ocorrem em localizações específicas no combustor, ao longo de uma 

linha axial, denominada linha quente, conforme representado pela linha vermelha na figura 8. 
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Figura 6 – Representação da linha Quente (Slab de Análise) no Combustor Principal da Turbina E³ 

 

Fonte: Miki et al. (2017, adaptado) 

 

A linha quente, obtida através das condições apresentadas em Miki et al. (2017), possui 

também sua descriminação geométrica. Para maior eficácia do método computacional 

escolhido, foi considerado uma camada de meio unidimensional, com dimensões infinitas em 

dois eixos (y e z) e finito na direção de propagação do escoamento (x).   

Com base no eixo coordenado referencial convencionou-se a posição inicial da linha 

quente na coordenada 𝑥𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,17 𝑚 e a posição final em 𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,37 𝑚, desta forma o 

comprimento de análise foi de 0,2 metros dentro do combustor. Este comprimento foi dividido 

em 93 pontos, com valores de Frações Molares das espécies, temperaturas e pressões, pois foi 

o número máximo de pontos obtidos pela simulação no comprimento determinado. Como os 

valores próximos coincidiam com considerável semelhança, optou-se por reunir os pontos em 

25 grupos de temperatura e fração molar das substâncias através da realização do calculo da 

média nas regiões semelhantes. Foi optado por reduzir a 25 pontos para diminuir o tempo 

computacional da primeira rotina (obtenção dos coeficientes de absorção e seções transversais 

de absorção). Ao considerar a segunda rotina computacional (resolução da RTE) o tempo 

computacional é menor, portanto utilizou-se os valores característico dos 93 pontos.  
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3.3 Especificação do Perfil de Temperatura e Frações Molares na Linha Quente no 

Combustor 

Na figura 9 observa-se a distribuição de temperatura em escala colorida considerando 

vários cortes na geometria da turbina. Os cortes são realizados em três dimensões e para melhor 

representação são utilizados índices com as letras A, B e C. Para as linhas que utilizam o índice 

A tem-se a representação de dois planos (A1 e A3) que passam sobre dois bicos injetores 

(principal que é o superior e guia que é o inferior), classificadas como linhas quente, e um plano 

entre esses mesmos bicos injetores (A2), classificada como linha fria. As linhas de índice B 

têm-se o plano que corta dois combustores guia inferiores (B1) e o plano que corta os dois 

combustores principais superiores (B2). Por fim têm-se as linhas de índice C que cortam a 

geometria do combustor em quatro planos diferentes ao longo do escoamento.  

` 

Figura 7 – Distribuição de Temperatura em Diferentes Direções e Posições  

 

Fonte: Miki et al. (2017) 
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Para a análise radiativa foi utilizada apenas uma das linhas quentes dentro do 

combustor passando por um dos bicos principais superiores e prosseguindo até antes de 

encontrar a primeira aleta de direcionamento de fluxo. A análise radiativa da turbina é feita em 

condições simuladas de operação considerando a variação de temperatura na linha quente 

dentro do combustor e uma pressão média constante do sistema.  

A tabela 2 apresenta os valores de temperatura e Frações Molares de 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2 

dos 25 pontos selecionados para análise, conforme especificado no item anterior.  

 

Tabela 2 – Grupos de Temperaturas e Frações Molares no Interior do Combustor E³ 

Grupos de Temperatura e Fração molar Observadas no Combustor 

Grupo 
Temperatura 

(K) 

Fração molar 

𝐶𝑂2 

Fração molar 

𝐶𝑂 

Fração molar 

𝐻2𝑂 

1 1979.50 0.0005448 0.1528 0.0940 

2 1912.19 0.0006370 0.1423 0.0876 

3 1874.78 0.0007545 0.1358 0.0836 

4 1729.48 0.0007556 0.1167 0.0719 

5 1650.96 0.0005403 0.1067 0.0657 

6 1594.42 0.0004697 0.1013 0.0623 

7 1468.09 0.0004160 0.0864 0.0532 

8 1319.18 0.0004556 0.0676 0.0416 

9 1208.76 0.0004221 0.0538 0.0332 

10 1155.59 0.0004230 0.0466 0.0288 

11 1118.01 0.0003615 0.0413 0.0255 

12 1170.58 0.0004348 0.0463 0.0286 

13 1243.66 0.0005669 0.0543 0.0335 

14 1295.21 0.0006546 0.0598 0.0369 

15 1307.14 0.0007942 0.0609 0.0376 

16 1338.98 0.0009416 0.0644 0.0399 

17 1373.20 0.0011384 0.0665 0.0412 

18 1381.60 0.0014144 0.0693 0.0430 

19 1374.17 0.0016453 0.0685 0.0426 

20 1339.09 0.0010008 0.0654 0.0406 

21 1358.47 0.0004007 0.0676 0.0417 

22 1359.70 0.0002835 0.0681 0.0419 

23 1321.02 0.0003785 0.0698 0.0429 

24 1308.26 0.0005033 0.0728 0.0449 

25 1311.72 0.0006786 0.0717 0.0442 
Fonte: Do Autor 

A figura 10 apresenta graficamente os valores de temperatura ao longo da linha quente, 

considerando os 25 pontos, de 0,17 m a 0,37 metros como especificado no item anterior.  
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Figura 8 – Distribuição de Temperatura ao Longo da Linha Quente 

 

Fonte: Do Autor 

 

Para as Frações Molares, as figuras 11 a 13 apresentam os seus valores graficamente, 

para 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2 respectivamente.  

 

Figura 9 – Distribuição de Fração molar da Espécies Químicas 𝐶𝑂 ao Longo da Linha Quente 

 
Fonte: Do Autor 
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Figura 10 – Distribuição de Fração molar da Espécies Químicas 𝐻2𝑂 ao Longo da Linha Quente 

 

Fonte: Do Autor 

 

Figura 11 – Distribuição de Fração molar da Espécies Químicas 𝐶𝑂2 ao Longo da Linha Quente 

 

Fonte: Do Autor 
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Na figura 14 apresenta os seus valores graficamente em conjunto das 3 substâncias, a 

curva em azul corresponde a 𝐻2𝑂, a curva vermelha representa a substância 𝐶𝑂 e a curva verde 

é relativa ao 𝐶𝑂2. Os perfis foram obtidos através de valores extraídos de Miki et al. (2017). 

 

Figura 12 – Distribuição de Fração molar da Espécies Químicas 𝐶𝑂2 ao Longo da Linha Quente 

 

Fonte: Do Autor 

 

3.4 Especificação do Perfil de Pressão Utilizado para Cálculos das Trocas Radiantes 

Na figura 10 observa-se a distribuição de pressão dentro da turbina. É possível verificar 

que a pressão varia de 310 kPa a 290 kPa. Neste trabalho a pressão utilizada para análise será a 

pressão média de 300 kPa ou 3 Bar, essa pressão foi escolhida arbitrariamente. 
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Figura 13 – Distribuição de Pressão ao Longo da Geometria da Turbina 

 

Fonte: Miki et al. (2017) 
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4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DO COMBUSTOR DA TURBINA 

 

A análise dos fenômenos radiativos relacionados a condição de trabalho da turbina 

foco deste estudo foi realizada utilizando-se o método mais preciso, o Linha-por-Linha (LBL). 

Para tanto, foi necessário considerar uma série de etapas descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Etapas Metodológicas da Pesquisa 

Etapa Descrição 

1 Levantamento de Dados de Operação da Turbina 

2 Tratamento dos Dados de Operação 

3 Utilização do Banco de Dados HITEMP 2010   

4 Rotina Computacional CABS_HITEMP_P1f90 

5 Rotina Computacional rmdt3c_int_alt.f90 

6 Análise Comparativa Final dos Valores de Radiação 

Fonte: Autor 

 

Na primeira etapa os dados foram obtidos pela pesquisa do Glenn Research Center 

(NASA) em Miki et al. (2017), que forneceu informações sobre temperatura, pressão e fração 

molar das espécies químicas 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2 na câmara do combustor em estudo. Esses dados 

foram obtidos através de software de análise fluidodinâmica (CFD) na forma de pontos em um 

espaço tridimensional.  

As informações fornecidas pelo laboratório necessitavam de refino, para realizar a sua 

análise foi considerada uma geometria adequada para a aplicação do método LBL. A geometria 

escolhida, adequada ao método, foi uma reta no plano x e y (denominada de linha quente) dentro 

da região do combustor principal da turbina.  

A linha quente tinha início imediatamente a frente do queimador com seu comprimento 

indo até imediatamente antes das aletas de direcionamento do fluxo da turbina. Nesta 

metodologia a linha possuía comprimento de 0,2 metros, em coordenadas cartesianas, 

considerando a referência dada pelo software, do ponto 0,17 metros até o ponto 0,37 metros. 

Esta reta foi expandida e divida no número de pontos máximos que o banco de dados forneceu, 

sendo assim foram encontrados 93 pontos. 
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As temperaturas e Frações Molares das espécies químicas não variam acentuadamente 

ao longo da linha considerada na análise, possibilitando o agrupamento das mesmas em seções 

características com os valores de Frações Molares e temperaturas medias. Ao todo foram 

criados 25 grupos característicos para concentrar os dados dos 93 pontos levantados 

(apresentados na tabela 2) este tratamento dos dados foi classificado como etapa 2.  

A etapa 3 a obtenção dos parâmetros espectrais necessários para o cálculo da 

transferência de calor por radiação, a partir do banco de dados HITEMP 2010 (ROTHMAN et 

al., 2010), para cada substância e para cada temperatura nos 25 grupos apresentados sobre a 

linha quente da turbina. Foram gerados nesse procedimento 75 arquivos, 25 para cada uma das 

três substâncias nas 25 temperaturas da linha quente, após a geração foi necessário converter o 

arquivo para serem lidos nas rotinas Fortran posteriores.  

As próximas duas etapas deste trabalho utilizam rotinas escritas em linguagem de 

programação Fortran. É uma aplicação característica da ciência da computação e da análise 

numérica, principalmente para emprego de rotinas computacionalmente intensas, onde reside a 

principal motivação para sua utilização nesta pesquisa.   

A primeira rotina computacional CABS_HITEMP_P1f90 era responsável por receber 

as informações processadas pelo HITEMP 2010 (após a sua conversão) e fornecer três variáveis 

específicas de saída para cada fração molar e temperatura: número de onda, seção transversal 

de absorção e coeficiente de absorção. Para isso foi necessário fornecer à rotina alguns 

parâmetros de entrada: número de pontos da quadratura do comprimento de onda, temperatura, 

fração molar da substância, pressão e número de linhas espectrais fornecidos pelo banco de 

dados. Ao final desta etapa tinha-se 75 arquivos com os espectros que correspondiam a cada 

uma das três substâncias considerando os 25 grupos de temperatura. Com essas informações foi 

possível elaborar gráficos para apresentar o comportamento das substâncias a temperaturas 

características, para exemplificar, são apresentados os gráficos do número de onda versus o 

coeficiente de absorção e do número de onda versus a seção transversal de absorção para a 

maior e a menor temperatura e para cada substância separadamente, totalizando 12 gráficos.    

A segunda rotina computacional rmdt3c_int.f90 calcula a transferência radiativa 

através do método LBL. Além de necessitar das variáveis da rotina anterior (seções transversais 

de absorção), essa rotina requer o número de volumes finitos em que se deseja discretizar à 

geometria, a coordenada inicial e final da linha de análise. O rmdt3c_int.f90 fornece: divergente 

do fluxo de calor, fluxo de calor, posição dos centros de volume e posição das fronteiras dos 

volumes.  
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  Como mencionado anteriormente à solução da RTE pelo método LBL está relacionada 

à obtenção das variáveis seção transversal de absorção 𝐶𝜂 e coeficiente transversal de absorção 

𝜅𝜂 para o meio participante (HOWELL et al., 2011). As figuras de 16 a 21 mostram a seção 

transversal de absorção em função do número de onda para a temperatura de 1979,5087 K e 

diferentes Frações Molares de 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2.  

Para a construção dos gráficos considerou-se número de onda variando de 0 a 10.000 

para todas as substâncias e um número de divisões do comprimento de onda de 50.000, optou-

se por essa discretização devido a convergência adequada a análise proposta. Todos os gráficos 

foram apresentados em escala logarítmica no eixo Y para melhor visualização dos dados 

obtidos.   

 

Figura 14 – Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para CO a 1979,5087 K, com 

fração molar 0,1528 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 15 – Gráfico do Número de Onda pelo Coeficiente de Transversal de Absorção para CO a 1979,5087 K, 

com fração molar 0,1528 e a 3 bar de pressão 

  

Fonte: Autor 

Figura 16 – Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para 𝐶𝑂2 a 1979,5087 K, com 

fração molar 0,0005448 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 17 – Gráfico do Número de Onda pelo Coeficiente Transversal de Absorção para 𝐶𝑂2 a 1979,5087 K, 

com fração molar 0,0005448 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 

Figura 18 – Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para 𝐻2𝑂 a 1979,5087 K, com 

Fração molar 0,0940 e a 3 bar de Pressão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 19 – Gráfico do Número de Onda pelo Coeficiente Transversal de Absorção para 𝐻2𝑂 a 1979,5087 K, com 

Fração molar 0,0940 e a 3 bar de Pressão 

 

Fonte: Autor 

 

Vale ressaltar que estes gráficos foram obtidos com substâncias separadas, ou seja, o 

meio participante não consistia da mistura entre as substâncias, desprezando-se o alargamento 

de linha provocado por colisões entre as diferentes espécies consideradas.  

Nessas figuras foi possível entender o efeito do alargamento por colisão entre 

moléculas no meio homogêneo explicado no tópico 2.1 deste trabalho. Essas informações são 

obtidas por meio de rotina computacional e fazem parte de uma etapa do processo para 

resolução da equação da transferência radiativa pelo método LBL. As linhas compõem os 

coeficientes de absorção em função do número de onda (inverso do comprimento de onda).  

Da mesma forma as figuras de 22 a 27 mostram a seção transversal de absorção versus 

o número de onda (inverso do comprimento de onda) para a menor temperatura considerada na 

análise, 1118,0169 K, e diferentes Frações Molares de 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂 e 𝐻2𝑂, para ilustrar o efeito do 

alargamento de linha por colisão em meio homogêneo. Também possui aspecto importante, 

pois será utilizado para resolução da equação da transferência radiativa.   



50 

 

Figura 20 – Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para CO a 1118,0169 K, com 

fração molar 0,0413 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 21 – Gráfico do Número de Onda pelo Coeficiente de Transversal de Absorção para CO a 1118,0169 K, 

com fração molar 0,0413 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 22 – Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para 𝐶𝑂2 a 1118,0169 K, com 

fração molar 0,0003615 e a 3 bar de pressão 

 

Fonte: Autor 

Figura 23 – Gráfico do Número de Onda pela Coeficiente Transversal de Absorção para 𝐶𝑂2 a 1118,0169 K, 

com Fração molar 0,0003615 e a 3 bar de Pressão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 24 - Gráfico do Número de Onda pela Seção Transversal de Absorção para 𝐻2𝑂 a 1118,0169 K, com 

Fração molar 0,0255 e a 3 bar de Pressão 

 

Fonte: Autor 

Figura 25 – Gráfico do Número de Onda pela Coeficiente Transversal de Absorção para 𝐻2𝑂 a 1118,0169 K, com 

Fração molar 0,0255 e a 3 bar de Pressão 

 

Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos gráficos anteriores foi possível observar as seções transversais de absorção e os 

coeficientes de absorção para apenas 2 temperaturas, considerando as 3 substâncias. Para a 

realização do cálculo do fluxo de calor radiativo e divergente do fluxo foi necessário utilizar os 

coeficientes de absorção dos 25 grupos de temperaturas para as 3 substâncias. Estes resultados 

são apresentados nesta sessão, tanto considerando meio com única substância, como também 

para mistura das 3 substâncias em análise. Nesta análise não ocorreu interpolação, os pontos de 

análise foram os dados pelo Glenn Research Center (NASA), o que justifica a aparência dos 

gráficos com pontas e degraus. 

A segunda rotina computacional (etapa 5 do quadro 2) foi realizada em duas situações. 

O primeiro considerou o combustor com apenas uma substância participante por vez no 

fenômeno radiativo. Na prática isso não ocorreu, em situações reais as substâncias estão 

misturadas no ambiente do combustor, porém para efeito de análise inicial essa informação será 

útil como parâmetro para avaliação do espectro da mistura. No segundo momento a rotina 

computacional considerou a mistura das substâncias, realizando a somatória dos coeficientes 

de absorção. Nas sessões a seguir é possível observar o comportamento do fluxo de calor 

radiativo e divergente do fluxo de calor na linha utilizando o método LBL, primeiramente para 

substância separadas e posteriormente para mistura.  

Vale ressaltar que os resultados observados estão em função do fluxo de calor e 

divergente do fluxo de calor. O fluxo de calor (𝑞𝑙) é apresentado em 𝑘𝑊/𝑚2 e representa o 

sentido e a intensidade do vetor resultante do fluxo na posição em que se está analisando, 

quando positivo o vetor tem sentido para a direita, em caso negativo o vetor aponta para a 

esquerda. O divergente do fluxo (𝑑𝑞𝑙) é caracterizado pela quantidade de energia resultante que 

é emitida ou absorvida em um volume representativo da amostra na região de análise, quando 

positivo o fenômeno predominante é o da absorção, em caso negativo o fenômeno de maior 

intensidade é o da emissão, a unidade é o 𝑘𝑊/𝑚3. 

5.1 Análise do Fluxo de Calor e Divergente do Fluxo para 𝑪𝑶 

A figura 28 apresenta o divergente do fluxo de calor e a figura 29 apresenta o fluxo de 

calor para o monóxido de carbono como única substância participante da transferência de calor 

por radiação.  
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Figura 26 – Divergente do Fluxo de Calor no Meio com CO 

 

Fonte: Autor 

Através da figura 28 observa-se que o divergente do fluxo tem seu máximo positivo 

na região compreendida entre 0,19 e 0,21 metros do combustor, precisamente em 0,20655 

metros alcançando valor de 13384,75𝑘𝑊/𝑚3, valor em sinal negativo, o que significa que a 

substância está absorvendo radiação, a região de pico compreende os grupos 10, 11 e 12, que 

são caracterizados pelas mais baixas temperaturas, em 1155,59 K e baixas Frações Molares de 

substância valores em torno de 4,66%.  

O valor inicial do divergente do fluxo constitui-se por ser o de máxima emissão, sendo 

esse valor de – 317574,36 𝑘𝑊/𝑚3, em termos de grupo de temperatura observa-se que esta é 

a região de maior temperatura, com valor médio de 1979,50 K, e maior fração molar de CO 

com valor médio de 15,28%.  

O valor no ultimo grupo analisado do gráfico, para o divergente do fluxo de calor por 

radiação se encontra no ponto 0,37 metros, o seu valor é de -74006,79 𝑘𝑊/𝑚3, grupo de 

temperatura de 1333,22 K e fração molar de 6,92%.     



55 

 

Figura 27 – Fluxo de Calor nas Fronteiras das Divisões da Linha Quente com CO   

 

Fonte: Autor 

 

Na figura 29 observa-se o fluxo de calor na região das fronteiras das divisões da linha 

quente, nele é possível verificar valor de mínimo de -4002,65 𝑘𝑊/𝑚2 no ponto 0,17 metros e 

ao longo do desenvolvimento dos vetores encontra-se máximo no sentido oposto de 3080,93 

𝑘𝑊/𝑚2 no ponto 0,37 metros. A região de inflexão, ou variação do fluxo radiativo próximo ao 

zero, é caracterizada pela presença dos menores grupos de temperaturas e menores grupos de 

fração molar da substância, com valores entre 251,83 𝑘𝑊/𝑚2 e 17,68 𝑘𝑊/𝑚2, na posição 

0,2054 metros e 0,2355 metros respectivamente.  

As informações principais que foram observadas relativas ao fluxo de calor e ao 

divergente do fluxo para meio onde o monóxido de carbono é a única substância participante 

presente podem ser sumarizadas na tabela 3 e 4 a seguir.   
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Tabela 3 – Valores Característicos para Divergente do Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com 

Apenas a Substância CO 

Variável 
Posição 

(m) 

Divergente do Fluxo 

de Calor Radiativo 

para CO (𝑘𝑊/𝑚3) 

Temperatura 

(K) 

Fração molar 

(%) 

𝑑𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,2065 13384,75  1155,59 4,66 

𝑑𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -317475,36  1979,50 15,28 

𝑑𝑞𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 0,37 -74006,793  1311,72 6,92 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4 – Valores Característicos para o Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com Apenas a 

Substância CO  

Variável 
Posição 

(m) 

Fluxo de Calor Radiativo 

para CO (𝑘𝑊/𝑚2) 

Temperatura 

(K) 
Fração molar (%) 

𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,37 3080,93  1311,72 6,92 

𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -4002,65  1979,50 15,28 

𝑞𝑙𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 0,2054 251,83 1155,59 4,6 

𝑞𝑙𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 0,2355 17,68  1243,66 5,4 

Fonte: Autor 

 

Nas tabelas 3 e 4 e nota-se que os picos de absorção ocorrem em valores baixos de 

temperatura e fração molar para o monóxido de carbono. Quando o valor da temperatura é 

elevado juntamente com a fração molar a emissão prevalece no divergente do fluxo de calor 

radiativo. Quando se analisa a tabela 4 observa-se que na mesma região onde o fenômeno de 

absorção ocorre o sentido do vetor de fluxo de calor está mais próximo de ser modificado.  

5.2 Análise do Fluxo de Calor e Divergente do Fluxo para 𝑪𝑶𝟐 

A figura 30 apresenta o divergente do fluxo de calor e a figura 31 apresenta o fluxo de 

calor para o dióxido de carbono como única substância participante da transferência de calor 

por radiação. 
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Figura 28 – Divergente do Fluxo de Calor no Meio com 𝐶𝑂2 

 

Fonte: Autor 

 

O valor máximo divergente do fluxo de calor é de -4144,63 𝑘𝑊/𝑚3 como pode ser 

observado na figura 30 na posição 0,2269 metros, correspondendo a temperatura de 1118,01K 

e fração molar de 0,036% (sendo este ainda o valor mais próximo do zero), e um valor mínimo 

de -38431,12 𝑘𝑊/𝑚3 na posição 0,2936 metros, correspondendo a temperatura de 1339,09 K 

e fração molar de 0,1%. Como mostrado, a linha quente apresentou apenas o fenômeno da 

emissão para a substância 𝐶𝑂2 com diferentes picos e vales. 

A partir da observação da figura 30, e fazendo uma análise comparativa com as figuras 

13 e 14, conclui-se que o valor de menor emissão encontra-se na zona de menor temperatura e 

fração molar da substância, observa-se também que os picos e vales são inversamente 

correspondentes aos valores observados para o divergente do fluxo ao longo da linha.  
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Figura 29 – Fluxo de Calor nas Fronteiras das Divisões da Linha Quente com 𝐶𝑂2  

 

Fonte: Autor 

 

Na figura 31 observa-se um comportamento mínimo na região de alta temperatura, 

com valor de -1711,05 𝑘𝑊/𝑚2 localizado na posição 0,17 metros, o valor máximo encontrado 

foi de 1671,52 𝑘𝑊/𝑚2 na posição 0,37 metros, caracterizado sentido oposto ao inicial. O valor 

mais próximo do zero neste gráfico foi de -5,2104 𝑘𝑊/𝑚2 na posição 0,2732 metros, próximo 

ao pico de fração molar.  

As tabelas 5 e 6 a seguir apresentam as informações observadas nos gráficos obtidos 

com base na análise da linha quente. 
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Tabela 5 – Valores Característicos para Divergente do Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com 

Apenas a Substância 𝐶𝑂2 

Variável 
Posição 

(m) 

Divergente do Fluxo 

de Calor Radiativo 

para 𝐶𝑂2 (𝑘𝑊/𝑚3) 

Temperatura 

(K) 

Fração molar 

(%) 

𝑑𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,2269 -4144,63  1118,01 0,036 

𝑑𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,2936 -38431,12  1339,09 0,100 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6 – Valores Característicos para o Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com Apenas a 

Substância 𝐶𝑂2 

Variável 
Posição 

(m) 

Fluxo de Calor 

Radiativo para 𝐶𝑂2 

(𝑘𝑊/𝑚2) 

Temperatura 

(K) 

Fração molar 

(%) 

𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,37 1671,52 1311,72 0,067 

𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -1711,05 1979,50 0,054 

𝑞𝑙𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 0,2732 -5,2104 1381,60 0,141 

Fonte: Autor 

 

Percebe-se na tabela 5 a relação da emissão com o efeito da temperatura e da fração 

molar, de forma que, quanto maior a temperatura e a fração molar maior será o efeito emissão, 

sendo o efeito da fração molar mais acentuado, onde em um segundo momento, com a baixa da 

fração molar também aconteceu a queda da emissão. Na tabela 6 o que pode ser observado é a 

região correspondente a inflexão, ou seja, a mudança de sentido no vetor fluxo aconteceu 

próximo ao ponto de maior fração molar da substância.      

5.3 Análise do Fluxo de Calor e Divergente do Fluxo para 𝑯𝟐𝑶 

A figura 32 apresenta o divergente do fluxo de calor e a figura 33 apresenta o fluxo de 

calor para o hidróxido de hidrogênio como única substância participante da transferência de 

calor por radiação. 
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Figura 30 – Divergente do Fluxo de Calor no Meio com 𝐻2𝑂 

 

Fonte: Autor 

Nesta figura percebe-se que o valor mínimo da curva é de -923861,72 𝑘𝑊/𝑚3 para o 

divergente do fluxo de calor radiativo, no início da linha quente, posição 0,17 metros, contido 

dentro da região de maior temperatura e fração molar, 1979,50 K e 9,40% respectivamente.  

De forma contrária, o ponto máximo da curva se encontra na região de menor 

temperatura e fração molar, 1118,01 K e 2,55% respectivamente, com valor de divergente do 

fluxo de calor por radiação de -7511,23 𝑘𝑊/𝑚3 na posição 0,2119 metros sobre a linha quente.  

Desta forma observa-se que predomina o fenômeno da emissão ao longo da linha. 

Após encontrar o valor máximo a curva tem suas variações acentuadas com valores próximos 

a 120000 𝑘𝑊/𝑚3. 

O valor obtido no final da curva foi de -163150,33 𝑘𝑊/𝑚3 na posição 0,37, 

caracterizado pelo valor de temperatura de 1333,22 K e fração molar de 4,26%. 
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Figura 31 - Fluxo de Calor nas Fronteiras das Divisões da Linha Quente com 𝐻2𝑂  

 

Fonte: Autor 

 

Na figura 33 os valores máximo e mínimo se encontram nas extremidades da linha 

quente. O valor mínimo do fluxo é de -1833,87 𝑘𝑊/𝑚2 na posição 0,17 metros, enquanto que 

o valor máximo é de 16365,33 𝑘𝑊/𝑚2 na posição 0,37 metros. Porém na região compreendida 

entre 0,22 metros e 0,24 metros é possível localizar o ponto zero, onde o vetor inicia o processo 

de mudança de sentido, isso acontecerá aproximadamente no ponto 0,2259 metros.  

 As tabelas 7 e 8 a seguir apresentam as informações características para os gráficos 

obtidos das análises da linha quente. 
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 Tabela 7 – Valores Característicos para Divergente do Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com 

Apenas a Substância 𝐻2𝑂 

Variável 
Posição 

(m) 

Divergente do Fluxo 

de Calor Radiativo 

para 𝐻2𝑂 (𝑘𝑊/𝑚3) 

Temperatura 

(K) 

Fração molar 

(%) 

𝑑𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,2119 -7511,23  1118,01 2,55 

𝑑𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -923861,72  1979,50 9,40 

𝑑𝑞𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 0,37 -163150,33 1311,72 4,26 

Fonte: Autor 

 

Tabela 8 – Valores Característicos para o Fluxo de Calor Radiativo para o Meio Participante com Apenas a 

Substância 𝐻2𝑂 

Variável 
Posição 

(m) 

Fluxo de Calor Radiativo 

para 𝐻2𝑂 (𝑘𝑊/𝑚2) 

Temperatura 

(K) 
Fração molar (%) 

𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,37 16365,48  1311,72 4,26 

𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -18303,87  1979,50 9,40 

Fonte: Autor 

 

  Desta forma, observa-se a dependência observada também com as outras substâncias, 

onde as maiores temperaturas e Frações Molares fornecem valores de emissão predominantes, 

enquanto que valores menores de temperatura e fração molar fornecem valores da absorção 

característicos.  

5.4 Análise da Transferência de Calor Radiativa no Combustor da Turbina Turbo-Fan 

Considerando Única Espécie 

Para principio de análise é importante ressaltar que o comportamento descontínuo na 

curva é ocasionado devido as descontinuidades no perfil de temperatura e fração molar das 

espécies químicas, que implica também em descontinuidade nos coeficientes de absorção. O 

motivo do fenômeno da descontinuidade é devido ao ambiente de análise, onde as dinâmicas 

de combustão e fluxo ocorrem de forma rápida em uma malha de comportamento complexo, 

com mudanças instantâneas tanto na temperatura quanto nas Frações Molares. A análise 

realizada neste trabalho considerou uma verificação instantânea do comportamento do fluxo 

turbulento dentro do combustor. 
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Em uma visão inicial observou-se que, para 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂, quanto maior a temperatura, 

maior a fração molar da espécie química no ponto, ou seja, para estas substâncias, essas 

grandezas podem ser consideradas proporcionais, conforme análise das figuras 10, 11 e 12. O 

que influencia diretamente no valor da seção transversal de absorção conforme equação 4. 

Comparando o gráfico de distribuição de temperatura (figura 10) e os gráficos de fluxo 

radiativo para meio homogêneo (figuras de 29, 31 e 33) verifica-se que, para o fluxo de calor 

radiativo, o ponto mínimo da curva será observado em regiões de maior temperatura (próximos 

a parede negra que limita o inicio da linha de análise), enquanto que o ponto máximo ocorrerá 

mais acentuadamente na região final da geometria da linha quente (próximo a parede negra que 

limita o final da linha quente), esta situação ocorre para todas as substâncias em análise. 

Divergindo apenas a região em que acontece a mudança de sentido do vetor de fluxo de calor. 

Para 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 a região de mudança de sentido no vetor de fluxo radiativo acontece 

em situações onde a fração molar das substâncias diminuem assim como a temperatura, o 

fenômeno similar entre as duas curvas deve-se ao perfil semelhante na distribuição de fração 

molar e temperatura dessas espécies. Os gráficos do fluxo de calor radiativo, das figuras 29 e 

33, mostram que a região de 0,21 a 0,23 metros, esse sentido é modificado.  

Para o divergente do fluxo, as substâncias 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 apresentam curvas com 

comportamentos semelhantes também, porém com ordens diferentes de valores. Observa-se 

que para o 𝐻2𝑂 os valores são de três a cinco vezes maior do que para 𝐶𝑂. O comportamento 

semelhante das curvas características do divergente do fluxo de 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 pode ser melhor 

compreendida após a verificação do comportamento semelhante das curvas de fração molar, 

observadas na figura 14.  

Outra observação pertinente é que apenas o 𝐶𝑂 adentra a região de absorção ao longo 

da geometria de análise. Essa divergência é devido a fração molar, o que influencia no numero 

de densidade molar, alterando consequentemente a seção transversal de absorção. 

Porém ao analisar as curvas características para meio homogêneo apenas com 𝐶𝑂2  

alguns comportamentos são divergentes. Na figura 13 observa-se o comportamento da fração 

molar desta substância ao longo da linha quente, quando comparada com o comportamento das 

curvas da figura 11 e 12 observa-se diferenças na distribuição ao longo da geometria. Na figura 

14 é possível observar também a diferença não apenas na curva, mas também nos valores de 

fração molar.    
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Considerando a curva do fluxo de calor radiativo do 𝐶𝑂2 (figura 31), é possível 

constatar que a região de modificação no sentido do vetor ocorre entre 0,27 e 0,29 metros, nesta 

região observa-se maiores Frações Molares da substância.  

Mesmo a molécula de 𝐶𝑂2 tendo características de emissão e absorção maior que a 

molécula de 𝐶𝑂, a pequena fração molar de 𝐶𝑂2 a coloca em uma condição de menor 

significância nos resultados da Transferência de calor por radiação. Sua menor importância por 

der verificada analisando o divergente do fluxo para meio homogêneo com 𝐶𝑂2 nas condições 

apresentadas e comparando as demais substâncias. Verifica-se que o máximo absoluto do 

divergente do 𝐶𝑂2 é aproximadamente 11% do valor máximo observado para o 𝐶𝑂 e 4% para 

o máximo absoluto do 𝐻2𝑂.  

5.5 Análise da Transferência de Calor Radiativa no Combustor da Turbina Turbo-Fan 

Considerando Mistura  

Na seção 2.5 verificou-se que através da equação 14 é possível resolver a equação da 

RTE pelo método LBL, considerando uma única seção transversal de absorção relativa a 

mistura dos gases participantes presentes no meio em análise. Realizando a resolução obteve-

se o gráfico para divergente do fluxo de calor e fluxo de calor radiativo, nas figuras 34 e 35.  

Estes gráficos comprovam que a substância que detêm maior influencia sobre a 

transferência de calor é o 𝐻2𝑂 uma vez que este possui maior fração molar e maior relevância 

considerando a somatória das seções transversais de absorção. De forma análoga é possível 

também inferir que o 𝐶𝑂2 possui menor influencia. 

Ainda analisando os gráficos da figura 34 e 35 observa-se semelhança com as curvas 

das figuras 28 e 32 para o divergente do fluxo de calor radiativo e figuras 29 e 33, relativos ao 

divergente do fluxo de calor radiativo de 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 ao longo da linha quente. Este fato 

comprova que existe uma influência majoritária dessas substâncias sobre o fenômeno de troca 

de calor em forma de radiação, isso é ratificado pela distribuição de fração molar das 

substâncias, uma vez que 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 estão presentes em maior quantidade elas acabam por ter 

maior influencia sobre o fenômeno.  

Destas duas substância o 𝐻2𝑂 se destaca, uma vez que o  valor absoluto do divergente 

do fluxo de calor radiativo para a mistura é maior aproximadamente 37% do que o maior valor 

absoluto para a substância sozinha.   
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Figura 32 – Divergente do Fluxo de Calor no Meio para a Mistura  

 

Fonte: Autor 

 

Desta forma, observa-se que assim como para a análise de meio homogêneo para 

substância 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 o fenômeno de emissão também possui maior predominância na região 

de maior temperatura da linha, ou seja, antes de 0,21 m, próximo a parede negra esquerda.  

Fazendo um comparativo com o as regiões da turbina a esquerda da parede negra 

inicial da linha quente, encontra-se a região onde o spray de combustível ainda não iniciou a 

queima, nessa região observa-se um fluxo de calor radiativo de aproximadamente de 24  

𝑀𝑊/𝑚2. Com isso é possível ter uma estimativa do fluxo radiativo no spray, o que afeta a 

combustão. 

Na outra extremidade têm-se outra parede negra cujo fluxo radiativo final é de 

aproximadamente 21 𝑀𝑊/𝑚2, esse fluxo de calor está direcionado a região final do combustor 

que corresponde ao bocal onde têm-se as aletas de direcionamento do fluxo, nesta região o fluxo 

radiativo poderá influenciar a criação dos hot streaks.     
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Figura 33 - Fluxo de Calor nas Fronteiras das Divisões da Linha Quente para a Mistura  

 

Fonte: Autor 

 

Os valores máximos e mínimos das curvas podem ser observados nas tabelas 9 e 10 a 

seguir.     

 

Tabela 9 – Valores Característicos para Divergente do Fluxo de Calor Radiativo para Mistura 

Variável 
Posição 

(m) 

Divergente do Fluxo de 

Calor Radiativo para a 

mistura (𝑘𝑊/𝑚3) 

Temperatura 

(K) 

𝑑𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,2119 2377,40  1118,01 

𝑑𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -1259811,60  1979,50 

Fonte: Autor 

 

O valor máximo obtido encontra-se com sinal positivo, devido a isso considera-se que 

o fenômeno da absorção é predominante na região, como foi apresentado essa região possui as 

menores Frações Molares e menores temperaturas, de forma que o valor obtido é uma soma das 

influencias das três substâncias. O mesmo ocorre no valor mínimo, onde há umas soma das 

influencias das substâncias. Vale ressaltar que o 𝐶𝑂2 apresenta menor influencia sobre o valor 
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total, variando entre 2% a 14% a do valor total, enquanto que o 𝐶𝑂 e o 𝐻2𝑂 são responsáveis 

respectivamente por uma variação de 25% a 31% e 55% a 73% ao longo de toda a geometria 

de análise. A influencia do 𝐶𝑂2 é menor na região de menor temperatura, uma vez que a fração 

molar desta substância nessa região é pequena.   

 

Tabela 10 – Valores Característicos para o Fluxo de Calor Radiativo para Mistura 

Variável 
Posição 

(m) 

Fluxo de Calor Radiativo 

para a mistura (𝑘𝑊/𝑚2) 

Temperatura 

(K) 

𝑞𝑙𝑚á𝑥 0,37 20724,77  1311,72 

𝑞𝑙𝑚𝑖𝑛 0,17 -23771,23  1979,50 

Fonte: Autor 

 

O fluxo de calor radiativo também apresenta zona de mudança de sentido do vetor na 

região entre 0,21 metros e 0,23 metros, como já apresentado, regiões correspondentes aos 

menores valores de fração molar de 𝐻2𝑂 e o 𝐶𝑂 e menor temperatura. As faixas de influencia 

no valor final da mistura vão de 7% a 8% para o 𝐶𝑂2, 15% a 17% para 𝐶𝑂 e 76% a 77% para 

𝐻2𝑂. 

Desta forma observa-se que a substância que mais influencia no fenômeno de 

transferência de calor por radiação é o 𝐻2𝑂 e o de menor influência é o 𝐶𝑂2 para a situação a 

qual se encontra o combustor da turbina analisada.  

Mais importante que os valores quantitativos dos resultados, a solução da equação da 

Transferência de calor por radiação da linha quente do combustor permite conhecer sobre as 

características da transferência de calor por radiação no spray e na aletas de direcionamento de 

fluxo, mostrando sua influencia na combustão e na formação dos hot streaks. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As pesquisas em máquinas térmicas, em especial, as turbinas, tem proporcionado 

avanços tecnológicos a humanidade, possibilitando tanto a geração de energia em larga escala, 

como diminuído as fronteiras geográficas. Nas últimas décadas o transporte aéreo de cargas e 

pessoas tem aumentado cada vez mais sua demanda, gerando a necessidade de pesquisas que 

fomentem o desenvolvimento de turbinas mais eficientes e seguras. Isso é possível com o estudo 

aprofundado dos fenômenos de transferência de calor que ocorrem dentro deste dispositivo. 

A transferência de calor por radiação é o fenômeno que tem maior intensidade nas 

turbinas aeronáuticas, principalmente na região do combustor, devido suas altas temperaturas e 

condições de operação. A quantificação do fenômeno pode ser feita através de vários métodos, 

porém como para turbinas tipo turbofan, essa quantificação não existe na literatura, optou-se 

utilizar o método mais custoso computacionalmente, porém o mais exato, o Line-By-Line (LBL) 

com três gases participantes: 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 𝑒 𝐶𝑂2.   

Sendo assim objetivou-se com este trabalho analisar a transferência de calor por 

radiação no combustor de uma turbina tipo turbofan utilizando o método LBL, para que isso 

fosse possível foi necessário primeiramente observar o comportamento do combustor da turbina 

considerando os dados disponibilizados pela pesquisa Miki et al. (2017), realizada no Glenn 

Research Center (NASA). As observações se encontram abaixo:   

• As informações obtidas foram instantâneas em condições de teste, e não em 

um processo dinâmico periódico. 

• A malha de análise do combustor da turbina apresentou um comportamento 

descontínuo considerando temperatura e Frações Molares. 

• O combustor em análise apresentou características tendenciosa a combustão 

incompleta, pois a fração molar de 𝐶𝑂2 foi baixa quando considerada as 

frações molares das outras espécies químicas. 

Ciente das condições dinâmicas em que a turbina foi operada foi possível realizar as 

seguintes constatações com os dados obtidos das simulações computacionais realizadas:      

• O comportamento descontínuo da malha de análise gerou coeficientes de 

absorção e seções transversais de absorção descontínuas ao longo da linha de 

análise. 
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• As duas primeiras observações dos tópicos anteriores proporcionaram a 

explicação do comportamento descontínuo observado nas curvas do 

divergente do fluxo de calor radiativo e fluxo de calor radiativo. 

• Das substâncias analisadas o 𝐶𝑂2 ofereceu menores valores de fração molar e 

uma curva diferente das demais substâncias. 

• O comportamento do 𝐻2𝑂 e do 𝐶𝑂 foram semelhantes, porém a do 𝐻2𝑂 

apresentou regiões com maior valor de emissão, mesmo em menor fração 

molar, enquanto que o 𝐶𝑂 apresentou regiões de absorção. 

• Através do fluxo de calor radiativo foi observado a tendência da mudança no 

sentido do vetor em regiões de baixa temperatura e fração molar para 𝐻2𝑂 e 

𝐶𝑂 enquanto que o contrário foi observado para 𝐶𝑂2.  

• No divergente do fluxo de calor radiativo da substância 𝐶𝑂2 observou-se uma 

curva com picos e vales associados inversamente ao que é possível observar 

na curva de fração molar desta substância, todo fenômeno aconteceu na zona 

de emissão.    

• Observou-se que a substância que possui maior influencia no fenômeno de 

transferência de calor radiativo sobre as condições analisadas da turbina foi o 

𝐻2𝑂, enquanto que a de menor influencia foi o 𝐶𝑂2. 

As informações encontradas nas análises quantitativas do meio em que operou o 

combustor proporcionou alcançar integralmente os objetivos que foram levantados no inicio da 

pesquisa. Mostrando, desta forma, as regiões mais susceptíveis instantaneamente, ao fenômeno 

de radiação ao longo da linha de análise, e os motivos do comportamento das curvas 

características para divergente do fluxo de calor radiativo e fluxo de calor radiativo.  

Com base nesta pesquisa é possível realizar novos trabalhos que considerem as 

seguintes necessidades: 

• Simulação associada a um software CFD para permitir maior abrangência da 

análise considerando os fenômenos que ocorrem no combustor. 

• Novas simulações com métodos de menor tempo computacional (WSGG ou 

FSCK) a fim de analisar o erro do novo método proporcionando novas 

pesquisas voltadas a cálculos menos dispendiosos. 

• Simulações que possibilitem verificar a influencia do diferencial de pressão 

nos parâmetros de transferência de calor radiativa em turbinas turbofan.  
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