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“Prediction is very difficult, especially about the future.” 

 

Niels Bohr
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Resumo  

Os tratamentos térmicos são um serviço de grande procura na Ramada Aços S.A.. Nestes 

serviços, os blocos padrão assumem grande importância já que têm como objetivo simular o 

comportamento térmico das peças de maiores dimensões que com ele coexiste no forno, 

servindo a temperatura por eles estimada para controlar e monitorizar o processo. Suspeitando-

se que os blocos existentes na empresa não se adequam às cargas em aço AISI D2, no presente 

trabalho procurou-se encontrar as dimensões adequadas para estes corpos. Este processo deverá 

ter em conta as especificações do material a tratar, bem como as dimensões das maiores peças 

introduzidas nas cargas. 

O trabalho envolveu, numa primeira fase, um estudo aos parâmetros de simulação ajustáveis 

do modelo numérico, comparando os resultados obtidos por este com os de um modelo 

analítico. Dessa forma, foi possível avaliar a capacidade do modelo numérico realizar análises 

de natureza transiente. Tendo os parâmetros de simulação sido otimizados, tratou-se de aplicar 

o modelo numérico a um conjunto de peças representativas das maiores peças compostas de 

aço AISI D2 que compõe as cargas a tratar termicamente. Conhecendo a evolução térmica do 

núcleo dessas peças tratou-se, de forma iterativa, de dimensionar os blocos padrão em aço inox 

AISI 304, procurando que o seu núcleo apresentasse uma evolução térmica idêntica ao das 

referidas peças. As considerações inerentes à modelação e os resultados das simulações foram 

testadas experimentalmente, tendo-se conseguido validar as hipóteses consideradas no modelo 

numérico. Os dados das dimensões dos blocos permitiram realizar uma análise de natureza 

geométrica à relação existente entre as peças e os respetivos blocos padrão, tendo-se verificado 

uma proporcionalidade entre os comprimentos característicos 

A influência da posição de uma dada peça na carga no seu aquecimento foi também alvo de 

análise neste trabalho, tendo-se constatado que as peças que apresentam uma posição central na 

carga revelam um aquecimento mais lento que as restantes, consequência do efeito de “escudo” 

à radiação que as outras peças têm sobre elas. Essa ideia serviu para concluir que o bloco padrão 

deverá, pois, ser colocado sempre numa posição central da carga, exposto às piores condições 

de fronteira naquilo que ao seu aquecimento diz respeito. 
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Dummy block optimization for monitoring and control of vacuum 

heat treatment 

Abstract 

Heat treatments are a big demand service in Ramada Aços S.A.. In this processes, dummy blocks 

assume great importance. These bodies have the objective to simulate the thermal behaviour of 

the part of larger dimensions that coexists with it in the furnace. Predicting that the existing 

dummy blocks are not suitable for the loads of AISI D2 steel, the main focus of this work was 

dimensioning this bodies, ensuring their adequacy to the material specification and to the 

dimensions of the largest parts introduced in the loads. 

The study started with a necessary analysis of the simulation parameters aplied in the numerical 

method, comparing the results obtained in it with those in the analytical method. This way it 

was possible to evaluate the capacity of the numerical model to analyse problem of transient 

nature. Having the simulation parameters optimized, the numerical method was aplied to a set 

of parts, representative of the largest which compose the loads. Knowing the thermal evolution 

with time of those parts’ cores, the blocks composed of AISI 304 were dimensioned, through a 

iterative process. The considerations imposed in the numerical model were tested 

experimentally. The results of these tests guaranteed the validity of the solutions suggested by 

the numerical simulations. 

The influence of the position of a piece on the load in its heating was also object of analysis in 

this work. It was possible to verify that the parts placed in a central position in the furnace show 

a slower heating than the others. This idea led to the conclusion that the dummy blocks must 

be always placed in a central position, exposed to the worst conditions for its heating. 
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1 Introdução 

Os tratamentos térmicos em peças de aços constituem técnicas que, através de ciclos de 

aquecimento e arrefecimento, induzem melhorias nas suas propriedades mecânicas. Estas 

alterações são conseguidas a partir de mudanças da estrutura interna do material. Neste 

contexto, um profundo conhecimento dos fenómenos de transferência de calor inerentes a estes 

processo é de vital importância tanto para o estudo e projeto dos tratamentos como para a 

otimização destes.  

O presente trabalho foi realizado em parceria com a empresa Ramada Aços, S.A.. Sediada em 

Ovar e fundada há mais de 80 anos,  tem a sua atividade  centrada na comercialização de 

matéria-prima em aço, suas ligas e materiais não ferrosos, apresentando uma grande diversidade 

de produtos e serviços, como sejam a realização de tratamento térmico em peças, a produção 

de aço estirado e até operações de maquinagem. Contando com cerca de 420 colaboradores, a 

empresa comercializa anualmente cerca de 60.000 toneladas de aço. 

1.1 Enquadramento do trabalho 

A realização de tratamentos térmicos em peças de aço implica custos substanciais: o 

investimento inicial no equipamento necessário é bastante elevado e, do ponto de vista 

operacional, os consumos energéticos associados a estes processos são também dispendiosos. 

A viabilidade económica na prestação destes serviços está, pois, altamente dependente de um 

controlo e monitorização finos dos processos físicos associados.  

Sendo o processo de têmpera caracterizado por um aquecimento, estágio a temperatura 

constante e arrefecimento, é vital o conhecimento da temperatura do núcleo das peças a tratar, 

de forma a monitorizar-se com sucesso o processo. Não sendo possível, em muitos casos, a 

instrumentação do interior das peças a tratar, a estimativa do seu comportamento é feita com 

recurso a blocos padrão. Com o seu núcleo devidamente instrumentado com termopares, estes 

blocos devem ter um comportamento térmico que descreva fielmente o aquecimento sofrido 
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pelas peças que com eles coexistem no forno. É através da monitorização destes corpos que o 

controlo e alteração das condições no forno são feitos. Por essa razão, os blocos padrão 

assumem um papel importante em muitos processos de tratamento térmico, influenciando tanto 

a qualidade final dos produtos como os custos do processo.  

Atualmente a empresa realiza este tratamento em diferentes tipos de aço e em peças de 

dimensões e formas bastante variáveis. A diversidade geométrica de uma carga pode ser 

observada na Figura 1.1. 

 

Figura 1-1 – Carga de aço AISI D2 para tratamento térmico de têmpera. 

Analisando as peças isoladamente, é previsível que, face ao mesmo calor fornecido pelo 

equipamento, as de dimensões mais reduzidas evoluam termicamente mais rapidamente que as 

mais espessas. Por isso, uma das maneiras de dimensionar os blocos padrão prende-se com a 

análise do comportamento térmico da peça de maiores dimensões numa dada carga, garantindo-

se que o bloco estime fielmente a evolução da temperatura dessa peça. Tal análise pressupõe 

que a peça de maiores dimensões inserida na carga corresponde necessariamente à que 

apresenta a evolução térmica mais lenta. Essa análise despreza outros fatores que poderão 

influenciar este problema: é possível que a disposição das diferentes peças no forno provoque 

uma heterogeneidade do escoamento de gás, assim como da radiação incidente nas diferentes 

peças numa carga. Por outro lado, a influência que a massa total de peças introduzidas no forno 

tem na resposta térmica das peças a nível individual é um fator que não foi até ao momento 

avaliado. 

1.2 Objetivos do projeto 

O presente trabalho tem como objetivo o dimensionamento dos blocos padrão a utilizar em 

tratamentos térmicos em vácuo de peças compostas de aço AISI D2. Tal dimensionamento 

deverá garantir a adequação dos blocos às cargas, não só às formas das peças maiores 

introduzidas nos fornos da empresa Ramada Aços, S.A., como também às especificações dos 
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materiais a tratar. Para tal, é necessário compreender de que forma o comportamento térmico 

do bloco padrão é influenciado pelas diferentes variáveis do processo, i.e., forma das peças 

maiores e localização destas, e dos blocos padrão, na carga a tratar. Para além disso, é objetivo 

a elaboração de uma tabela onde para cada peça mais relevante a tratar se defina as dimensões 

do bloco padrão correspondente. Como corolário deste trabalho ir-se-á instrumentar uma peça 

de dimensões mais elevadas, bem como encontrar as dimensões e construir o bloco padrão 

correspondente, testando experimentalmente o desempenho deste último. 

1.3 Processo de Têmpera 

O processo de têmpera apresenta, conforme explicado anteriormente, três fases distintas: 

Aquecimento, estágio á temperatura de austenitização e arrefecimento. Esta técnica confere ao 

material melhorias significativas no seu comportamento mecânico: 

• Aumento da dureza; 

• Aumento do limite de elasticidade; 

• Aumento da resistência ao desgaste; 

A fase de aquecimento deve ser feita de forma a minorar-se as tensões internas nas peças, 

assegurando-se uma maior homogeneidade térmica entre a superfície das peças e o seu núcleo. 

Essas tensões estão intimamente relacionadas com a condutividade térmica do material que, 

sendo baixa, provoca gradientes térmicos no interior da peça. São esses gradientes que estão na 

origem da acumulação de tensão nas peças. Esse problema pode ser minorado se o aquecimento 

das peças for feito recorrendo a estágios intermédios, conseguindo-se assim uma maior 

homogeneização da temperatura no interior do forno e das peças. A seleção tanto do número 

como da duração destas etapas fica dependente de fatores tão diversos como a temperatura final 

que se pretende atingir, assim como da forma das peças (Soares 2009). Na Figura 1-2 apresenta-

se esquematicamente um ciclo de têmpera com um estágio intermédio. A fase de estágio à 

temperatura de têmpera tem como fim a obtenção de uma estrutura homogénea austenítica com 

carbonetos dissolvidos de forma total ou parcial. A duração desta fase deve ser alvo de um 

estudo rigoroso de forma a garantir-se que é adequada às dimensões da peça e à sua composição 

química. Um estágio demasiado longo é indesejável, já que vai promover um prejudicial 

aumento de grão, com risco de fissuração e perda de tenacidade associada. 
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Figura 1-2 – Representação esquemática de um processo de têmpera com um estágio intermédio.   

A qualidade do tratamento térmico é também fortemente influenciada pela atmosfera presente 

no interior do forno. Possuindo propriedades oxidantes,  a atmosfera tenderá a reagir com o 

ferro e carbono presente nas peças de aço. A reação com o carbono é particularmente grave, já 

que provoca a descarbonização da peça, o que se vai refletir numa dureza superficial inferior à 

esperada. A solução para este problema passa pela imposição de atmosferas controladas no 

interior do forno. Na prática, em fornos com a capacidade de controlar a atmosfera, o 

aquecimento é feito de duas maneiras distintas: até uma temperatura a rondar os 850ºC os 

mecanismos de transferência de calor são simultaneamente convecção, numa atmosfera de gás 

inerte, e radiação. Para temperaturas superiores, o gás é removido da câmara, dando-se o 

aquecimento apenas por radiação (Elkatatny et al. 2003). 

A velocidade de arrefecimento a que o aço é sujeito é de vital importância para o sucesso do 

tratamento térmico. Baixas velocidades de arrefecimento provocam a transformação da 

austenite, formada a altas temperaturas, em bainite ou perlite. De forma a obter-se a desejada 

martensite, a velocidade de arrefecimento deve ser superior à velocidade crítica superior de 

tempera. O produto final será, nessas condições, uma estrutura totalmente martensítica ou com 

austenite residual, presença indesejável no aço, já que se trata de uma fase mais macia. 

Os fornos utilizados na Ramada Aços S.A. têm uma forma cilíndrica, apresentando 

circunferencialmente um conjunto de resistências elétricas responsáveis pelo aquecimento das 

peças. Essa configuração espacial do seu interior é visível na Figura 1-3. 
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Figura 1-3 – Configuração espacial do interior do forno. 

Nesses, o controlo da atmosfera é conseguido através de um equipamento de vácuo e de um 

outro responsável pela introdução na câmara de gás azoto. A Figura 1-4 apresenta, de forma 

esquemática, o forno e seus principais constituintes. 

 

 Figura 1-4 – Representação esquemática do forno utilizado. 

A utilização de gás inerte, habitualmente azoto, a elevadas pressões no processo de têmpera, 

apresenta vantagens em diferentes campos. O facto de provocar um menor choque térmico nas 

peças a tratar induz distorções dimensionais mais reduzidas quando se compara com outros 

métodos de arrefecimento (Pritchard 2007). Essas distorções tendem a influenciar criticamente 

a precisão dimensional das peças. Os impactes negativos em termos ambientais são neste 

também minorados já que, ao contrário do observado em têmperas a óleo, o gás azoto não 
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apresenta qualquer risco do ponto de vista ecológico. Mais, não deixa qualquer espécie de 

resíduo, tanto nas peças tratadas como no forno, pelo que operações subsequentes de lavagem 

são desnecessárias, permitindo-se reduzir custos operacionais. 

O mais lento arrefecimento observado para o azoto face ao óleo ou água, limita tanto o leque 

de materiais possíveis de tratar como o tamanho das respetivas peças (Atraszkiewicz et al. 

2012), sendo possível a sua substituição por outros gases como o hélio ou hidrogénio, ou uso 

de pressões mais elevadas. Até ao momento, as aplicações para esses gases são diminutas já 

que apresentam custos superiores e, no caso do hidrogénio, até risco de explosão.  

1.4 Trabalhos anteriores 

A presente dissertação surge no seguimento de trabalhos realizados anteriormente por alunos 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto no contexto da unidade curricular de 

Dissertação da opção de Energia Térmica do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica. À 

semelhança deste trabalho, os anteriores surgiram também da cooperação com a empresa 

Ramada Aços S.A., servindo estes como fonte de informação e ponto de partida imprescindível 

para o desenvolvimento do presente tema. Os trabalhos mais relevantes para o tema em estudo 

são referidos seguidamente 

1.4.1 Tratamento térmico de matrizes em aço, estudo do seu aquecimento por 

convecção/radiação 

Este trabalho, realizado por Oliveira (2011), teve como alvo de estudo o comportamento 

térmico de matrizes em aço, aquecidas tanto por radiação como por convecção.  

Iniciando o trabalho por uma análise ao estado da arte, o autor, através da implementação de 

solução analítica em folha de cálculo, descreveu a variação da temperatura com o tempo de um 

corpo com a forma de disco. Esse passo teve como objetivo fundamental validar o modelo 

numérico que viria a ser utilizado posteriormente. Seguidamente, projetou-se um escudo de 

radiação para um termopar, cujo objetivo se prendia com a determinação experimental da 

temperatura do gás presente no interior do forno. Este equipamento permitia reduzir a influência 

da radiação emitida pela parede na medição dessa temperatura. O passo seguinte consistiu na 

determinação experimental do coeficiente de transferência de calor da matriz de aço, recorrendo 

às soluções analíticas, com vista à sua utilização num modelo numérico que simulasse fielmente 

a fase de aquecimento. O valor típico do coeficiente de convecção encontrado foi de 10,1 

W/m2K, o que permitiu abordar o aquecimento através de uma análise pelo método do sistema 

global. 
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Os passos anteriormente descritos tiveram como objetivo último uma otimização do processo 

de aquecimento dessas peças. Tal foi possível através da manipulação de variáveis relevantes 

para o processo, como sejam a pressão do gás e a evolução da temperatura da parede com o 

tempo. A principal melhoria na redução do tempo de aquecimento observada adveio da 

alteração desta segunda variável. 

1.4.2 Estudo da fase de aquecimento em tratamentos térmicos de peças em aço de 

grandes dimensões por convecção/radiação 

Este trabalho incidiu sobre a fase de aquecimento de uma peça de grandes dimensões e 

geometricamente complexa.  

O estudo iniciou-se com a análise de um corpo de geometria simples, um paralelepípedo. 

Definindo-se uma malha para este corpo, comparou-se os resultados obtidos entre o método 

numérico e analítico. Dessa forma foi possível avaliar a qualidade dos resultados adquiridos 

pelo método numérico.  

Não possuindo dados relevantes referentes tanto ao coeficiente de convecção para a peça em 

estudo, assim como para a emissividade do material, tratou-se de ajustar esses parâmetros de 

forma a aproximar os resultados obtidos pelo método numérico com os observados 

experimentalmente para a evolução da temperatura da peça durante a fase de aquecimento. 

Tendo estes parâmetros otimizados, foi possível analisar termicamente outros locais da peça, 

assim como o estado de tensão causado pelos gradientes térmicos. 

Finalmente, tratou-se de simular o comportamento térmico da peça para diferentes curvas de 

aquecimento, com vista o otimizar a fase de aquecimento sem pôr em causa a integridade da 

peça. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação terá inicio no capítulo 2 com uma investigação de natureza analítica ao 

aquecimento de corpos tridimensionais. As soluções obtidas nessa análise servirão de base para 

o posterior estudo do modelo numérico. Tendo por base esses resultados, procurar-se-á 

selecionar um conjunto de parâmetros de simulação que garantam qualidade dos resultados 

numéricos, que irão manter-se inalterados em todas as posteriores simulações numéricas.  

O capítulo 3 iniciar-se-á com uma descrição das propriedades dos aços em estudo, AISI D2 e 

AISI 304, e sua dependência da variável temperatura. Tendo essa informação, assim como 

conhecendo uma curva temperatura-tempo de um ciclo térmico de têmpera, tratar-se-á de 

avaliar a evolução da temperatura de uma peça representativa das de maior dimensão em cargas 
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de aço AISI D2. Conhecendo-se a evolução da temperatura do núcleo desse corpo, procurar-se-

á, a partir de um processo necessariamente iterativo, encontrar as dimensões de um corpo de 

forma cúbica e outro cilíndrica em AISI 304 que se comportem de forma idêntica. A validade 

das soluções encontradas será posteriormente avaliada experimentalmente. 

No capítulo 4 vai-se analisar de que forma a posição que uma peça ocupa no forno influência o 

seu aquecimento. Esse estudo terá por base um ensaio experimental que permitirá avaliar se a 

colocação do bloco padrão na carga deve, ou não, obedecer a algum critério de natureza 

espacial. 

No capítulo 5 vai-se estudar, de forma idêntica ao apresentado no capítulo 3, o aquecimento de 

outras peças de grandes dimensões representativas igualmente das peças de maiores dimensões 

introduzidas nas cargas a tratar termicamente. Neste capítulo vamos também procurar definir 

as dimensões dos blocos padrão para essas peças. Uma vez que nem sempre as cargas incluem 

peças de grandes dimensões, surgiu a necessidade de estudar outras peças, de dimensões mais 

reduzidas, e dimensionar igualmente os seus blocos padrão. Esse estudo é apresentado no 

capítulo 6. 

Encontrando-se definidas as dimensões dos blocos padrão, procurar-se-á formular uma equação 

que permita relacionar geometricamente as peças e os blocos respetivos. Esse estudo encontra-

se no capítulo 7. Cumprindo-se esse objetivo poder-se-á face a peças de geometria complexa e 

diferente das estudadas no presente trabalho, identificar o bloco padrão correspondente. 
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2 Validação do modelo numérico com recurso a solução analítica 

Os modelos numéricos constituem, na área da engenharia, a ferramenta mais comum de 

representação de sistemas físicos. Apresentando grande flexibilidade e baixo custo quando 

comparados com abordagens experimentais, as soluções por estes propostas tendem a 

representar, aproximadamente, a realidade. O erro associado aos valores obtidos está 

intimamente relacionado com as simplificações impostas ao modelo. A garantia de uma 

satisfatória representação do sistema real por parte de um modelo numérico implica a sua 

validação, recorrendo preferencialmente a resultados experimentais ou, em último caso, a 

soluções analíticas em situações mais específicas.  

No presente trabalho a validação do modelo numérico a ser utilizado em posteriores análises 

será feita a partir da simulação do aquecimento por convecção de um cubo de 300 mm de lado 

composto por aço num ambiente a 900ºC e posterior comparação dos dados obtidos com uma 

solução analítica em situação idêntica. A seleção da geometria do corpo em análise vai ao 

encontro da forma apresentada pelos blocos padrão utilizados pela empresa Ramada Aços S.A., 

tipicamente paralelepípedos, conforme é visível na Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 – Exemplares de blocos padrão utilizados na empresa. 
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O estudo do comportamento transiente do aquecimento de um cubo através dos métodos 

numérico e analítico foi realizado analisando a temperatura no centro do cubo e num vértice 

deste. A seleção destes dois locais prende-se com o facto de corresponderem àqueles onde o 

equilíbrio térmico se atinge, respetivamente, mais lentamente e mais rapidamente. De forma a 

testar a versatilidade do modelo numérico procurou-se maximizar o volume do cubo. Dessa 

forma garante-se que as respostas temporais da temperatura nos dois pontos em estudo 

apresentam um comportamento notoriamente distinto. A aplicação do modelo numérico terá 

como base o software Abaqus. 

2.1 Condução transiente 

A transferência de calor em regime transiente caracteriza-se por uma adaptação transitória do 

sistema a uma alteração das suas condições de fronteira. Nessa situação, há uma troca de calor 

de forma variável no tempo, alterando-se as propriedades do sistema no sentido do novo 

equilíbrio térmico. Ao longo desse fenómeno, a maior ou menor variação espacial da 

temperatura no interior do corpo é um fator a ter em conta aquando da seleção do método a 

utilizar para descrevê-la. Assim, há duas abordagens distintas para problemas desta natureza: a 

temperatura do corpo não varia espacialmente, sendo apenas função do tempo (análise por 

sistema global); ou as variações espaciais da temperatura são consideráveis. A validade da 

aplicação de uma análise global a um dado sistema fica dependente da avaliação de um 

parâmetro adimensional, o número de Biot (Incropera et al. 2011), calculado da seguinte forma: 

𝐵𝑖 =
ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐿𝑐

𝑘
      ( 2-1 ) 

Este número representa a razão entre a resistência de condução no interior do corpo e a 

resistência térmica exterior. A variável comprimento característico,  𝐿𝑐, é dada pela razão entre 

o volume do corpo, 𝑉, e a sua área superficial de transferência de calor, 𝐴𝑠. A variável 𝑘 

representa a condutividade do material que constitui o corpo e ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 refere-se ao coeficiente 

global de transferência de calor. 

A seleção do método de análise do sistema segue o seguinte critério: 

• 𝐵𝑖 < 0,1 – A temperatura é apenas função do tempo, desprezando-se as variações 

espaciais desta; 

• 𝐵𝑖 ≥ 0,1 − A temperatura varia tanto temporalmente como espacialmente. 

A análise por sistema global constitui um método simples de analisar fenómenos transientes, 

sendo que a validade de tal aplicação deve ser testada pelo critério anteriormente descrito. 

Quando tal técnica não é passível de utilização, é necessário recorrer a uma análise tanto 
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temporal como espacial, implicando geralmente grande complexidade de cálculo. Apesar disso, 

existem na literatura soluções analíticas exatas sob a forma de um somatório infinito de termos 

para geometrias simples como a esfera, o paralelepípedo ou o cilindro, no caso do coeficiente 

de convecção permanecer constante. Nessa situação, a descrição da temperatura de forma 

adimensional, * , é função de três outros parâmetros adimensionais, equação (2-2). 

𝜃∗ = 𝑓(𝑥∗, 𝐹𝑜, 𝐵𝑖)     ( 2-2 ) 

O parâmetro 𝑥∗ representa a coordenada ou coordenadas adimensionais do ponto da peça em 

análise. O parâmetro 𝐹𝑜 =
𝑘𝑡

𝜌𝑐𝑝𝐿𝑐
2 é o número de Fourier que surge da adimensionalização da 

equação diferencial de conservação de energia. Este relaciona a taxa de condução de calor e a 

acumulação de energia térmica num dado sólido. A variável 𝜌 representa a massa volúmica do 

corpo e 𝑐𝑝 o calor específico deste. 

2.1.1 Análise do sistema global 

O recurso ao método de análise pelo sistema global para o estudo da evolução temporal da 

temperatura de um dado corpo pressupõe que a resistência térmica no interior deste é muito 

inferior à exterior. Nesse caso, é razoável considerar-se a temperatura como uniforme no seu 

interior. A resposta em temperatura será, então, determinada a partir da formulação de um 

simples balanço energético do corpo. Não havendo no corpo qualquer geração de energia, o que 

se constata é que a variação neste da energia interna será igual à troca de calor que este realiza 

com o ambiente. Essa ideia materializa-se na equação seguinte: 

−ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐴𝑠(𝑇 − 𝑇∞) = 𝜌𝑉𝑐𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
    ( 2-3 ) 

Nesta equação, 𝑇 refere-se à temperatura do corpo, função do tempo t, e 𝑇∞ à temperatura a que 

se encontra o ambiente. 

Integrando os dois termos da equação obtém-se: 

𝑇−𝑇∞

𝑇𝑖−𝑇∞
= exp(−

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐴𝑠

𝜌𝑉𝑐𝑝
𝑡)     ( 2-4 ) 

Dessa forma, é possível relacionar a temperatura apresentada pelo corpo, 𝑇, com o tempo, 𝑡.  

A constante de tempo,  , é calculada da seguinte forma: 

𝜏 =
𝜌𝑐𝑝𝑉

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐴𝑠
     ( 2-5 ) 
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Este parâmetro indica uma medida da capacidade de o sistema térmico reagir a uma alteração 

da temperatura exterior. Valores superiores da constante de tempo correspondem a sistemas 

com uma resposta mais lenta. 

2.1.2 Análise transiente com variações espaciais não desprezáveis 

Quando a resistência de condução do corpo apresenta valores elevados, as variações espaciais 

da temperatura no interior deste são “não desprezáveis”. Por isso, a aplicação do método da 

análise global não é possível, já que 𝐵𝑖 ≥ 0,1.  

A descrição mais generalizada da transferência de calor em regime transiente é, em coordenadas 

cartesianas, garantida pela equação da conservação da energia. Assumindo-se que o material 

em causa apresenta isotropia e que não há no interior do sólido geração de calor, esta equação 

é a seguinte: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
   ( 2-6 ) 

Considerando-se que a troca de calor apenas numa superfície plana “infinita” nas direções y e 

z, a equação anterior pode ser simplificada, obtendo-se: 

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
=

𝜌𝑐𝑝

𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑡
     ( 2-7 ) 

Essa equação implica a imposição de duas condições de fronteira e uma condição inicial de 

forma a ser possível a obtenção de soluções. Conforme se apresenta na Figura 2-2, a condição 

inicial é a temperatura inicial do corpo, 𝑇𝑖, e as condições de fronteira são a simetria do perfil 

de temperatura no plano de simetria da placa e a convecção no exterior. 

 

Figura 2-2 - Esquema em corte de uma placa com convecção nas duas superfícies (Incropera et al. 2011). 
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Da adimensionalização da última equação, obtém-se a seguinte relação: 

𝜕2𝜃∗

𝜕𝑥∗2
=

𝜕𝑇

𝜕𝐹𝑜
     ( 2-8 ) 

Nesta, o parâmetro 𝜃∗ é dado por: 

𝜃∗ = (𝑇 − 𝑇∞)(𝑇𝑖 − 𝑇∞)
−1    ( 2-9 ) 

A integração da equação ( 2-8 ) permite obter a distribuição da temperatura adimensional para 

o caso da placa com convecção unidirecional. O resultado obtido é, e de acordo com o referido 

anteriormente, uma soma infinita de termos: 

𝜃∗ = ∑ 𝐶𝑘𝑒
−𝜉𝑘

2𝐹𝑜cos(∞
𝑘=1 𝜉𝑘𝑥

∗)    ( 2-10 ) 

Nessa equação, 𝜉𝑘 são valores discretos e raízes positivas da equação: 𝜉𝑘 tan(𝜉𝑘) = 𝐵𝑖. O 

cálculo de  𝐶𝑘 é feito da seguinte forma, 

𝐶𝑘 =
4𝑠𝑒𝑛(𝜉𝑘)

2𝜉𝑘+𝑠𝑒𝑛(2𝜉𝑘)
     ( 2-11 ) 

A obtenção de soluções para problemas bi ou tridimensionais pode ser feita a partir da 

sobreposição de soluções analíticas unidirecionais (Cengel 2007). Essa sobreposição é 

apresentada de forma esquemática e com carácter de exemplo na Figura 2-3 para um prisma de 

comprimento “infinito”.  

Assim, para um paralelepípedo, a solução é obtida pelo produto das soluções 

monodimensionais, 

𝜃∗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜃𝑥𝑥
∗ (𝑥, 𝑡) ∙ 𝜃𝑦

∗(𝑦, 𝑡) ∙ 𝜃𝑧
∗(𝑧, 𝑡)   ( 2-12 ) 

Dessa forma é possível conhecer a evolução da temperatura com o tempo numa dada posição 

do corpo em estudo.  

 

Figura 2-3 – Interseção de duas paredes planas de espessura a e b (Cengel 2007). 
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2.2 Análise dos resultados para o modelo analítico 

De forma a ser possível comparar os resultados obtidos pelos dois métodos, é necessário 

garantir que as variáveis de entrada como o calor específico, a condutividade e a massa 

volúmica do material considerado são as mesmas, assim como as propriedades do ambiente 

circundante. As variáveis consideradas para a aplicação dos dois métodos são apresentadas de 

seguida. As propriedades do sólido, assim como as condições ambiente consideradas 

encontram-se na Tabela 2-1. Como é visível, o valor para o número adimensional Bi foi bastante 

superior ao valor de referência de 0,1. Esse resultado demonstra que as variações espaciais da 

temperatura no sólido são consideráveis nestas condições. Por isso, a solução analítica passa 

pela sobreposição das respostas unidirecionais. O número de raízes consideradas para esta 

análise foi de 50. O erro de truncatura, definido como o erro associado à aproximação de uma 

série infinita de termos por uma finita, associado aos resultados obtidos tende, de facto, a 

reduzir-se com o aumento de raízes. 

Tabela 2-1 – Propriedades do cubo e condições ambiente consideradas 

Propriedades Valor 

𝑐𝑝 460 J/KgK 

𝑘 36,8 W/mK 

𝜌 7700 kg/m3 

𝑚 207,9 kg 

𝑇𝑖 25 ºC 

𝑇∞ 900 ºC 

ℎ 350 W/m2K 

𝐵𝑖 1,427 

 

Apesar disso, estudos anteriores apontam para alterações praticamente insignificantes dos 

resultados para números de raízes superiores a 25 (Maia 2013).   A representação da variação 

da temperatura com o tempo no vértice e centro do cubo, pelo método analítico, é apresentada 

na Figura 2-4. 
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Figura 2-4 – Curvas de temperatura no vértice e núcleo em função do tempo obtidas analiticamente. 

Da análise das soluções obtidas, conclui-se que, de facto, o sólido apresenta variações espaciais 

da temperatura consideráveis, reforçando a ideia sugerida pelo número de Biot superior a 0,1. 

É possível constatar que o núcleo apresenta um valor de temperatura constante até 

aproximadamente os 200 segundos. Só a partir dessa altura é que a temperatura começa a 

alterar-se significativamente. Além disso, é visível que o vértice tende a atingir o equilíbrio 

térmico com o ambiente mais rapidamente que o núcleo. 

2.3 Análise do modelo numérico e sua validação 

Conforme dito anteriormente as análises por métodos numéricos no presente trabalho tiveram 

como base o software Abaqus. Este permite simular o aquecimento do sólido, servindo as 

soluções por ele apresentadas, numa primeira fase, para definir e validar os seguintes 

parâmetros de simulação que servirão de base para os futuros estudos: máxima variação 

espacial da temperatura por passo no tempo; incremento de tempo inicial; número de elementos 

na malha. Assim, procurar-se-á otimizar estas variáveis de forma a que a solução obtida 

numericamente vá ao encontro dos resultados analíticos. Os valores resultantes para os 

parâmetros de simulação otimizados, com exceção da malha, que depende da peça a analisar, 

servirão de base para todas as futuras análises, mantendo-se inalteradas em todas as simulações.  

Este software permite no contexto dos problemas de transferência de calor realizar análises com 

diferentes graus de complexidade: uma análise térmica desacoplada permite avaliar o campo de 

temperaturas sem considerar qualquer campo de tensões e deformações. Outras análises mais 

complexas como a acoplada sequencial ou completamente acoplada permitem ao utilizador 

determinar o campo de temperaturas tendo em conta a influência do campo de tensões e 

deformação neste. Tais análises não traduzem qualquer melhoria nos resultados obtidos, já que 

o único objetivo da utilização de um método numérico é, para já, comparar os resultados da 
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evolução da temperatura com os obtidos anteriormente pelo método analítico, razão pela qual 

se optou por uma análise térmica desacoplada. 

De forma a que a solução numérica vá ao encontro da obtida analiticamente é necessário que 

as condições impostas anteriormente sejam igualmente verificadas neste método. Assim sendo, 

impôs-se ao modelo as mesmas condições que constam na Tabela 2-1. 

Criou-se então o sólido de dimensões idênticas às anteriormente descritas, selecionando-se uma 

malha de elementos hexaédricos. De forma a diminuir o esforço de cálculo, tratou-se de limitar 

o intervalo de tempo da simulação, fixando-o então nos primeiros 100 segundos da resposta 

transiente, onde os erros esperados são maiores. De facto, o erro observado para este período 

pode ser considerado como majorante para os instantes posteriores (Maia 2013). O estudo da 

avaliação da variação temporal da temperatura foi realizado no vértice do cubo, já que é neste 

local que as variações de temperatura são mais significativas no intervalo de tempo considerado, 

sendo por isso mais difícil de simular. 

Num primeiro instante, simulou-se a resposta transiente da temperatura do corpo através de um 

conjunto de parâmetros iniciais de simulação apresentados na Tabela 2-2. 

Tabela 2-2 – Valores iniciais para os parâmetros de simulação 

Máxima variação espacial da temperatura por passo no tempo 100 ºC 

Número de elementos na malha 8000 

Incremento de tempo inicial 0,1 s 

 

A representação da malha escolhida inicialmente é apresentada na Figura 2-5. A opção pelo 

maior refinamento da malha na proximidade dos vértices prende-se, conforme acima referido, 

com as previsíveis variações espaciais de temperatura superiores nessas regiões, no intervalo 

de tempo considerado. 

 

Figura 2-5 – Representação da malha utilizada inicialmente. 
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Impondo estes parâmetros, a evolução temporal da temperatura observada no nó 

correspondente ao vértice do cubo é a seguidamente apresentada na Figura 2-6.  

 

Figura 2-6 – Evolução temporal da temperatura do vértice pelos modelos analítico e numérico com os 

parâmetros utilizados neste último presentes na Tabela 2-2.  

Previsivelmente um refinamento da totalidade da malha traduzir-se-á numa melhoria dos 

resultados observados, implicando, apesar disso, mais recursos computacionais. Para avaliar 

essa hipótese, repetiu-se a simulação alterando sucessivamente o refinamento da malha, 

mantendo os restantes parâmetros inalterados. As hipóteses estudadas são apresentadas na 

Tabela 2-3. 

Tabela 2-3 – Configurações de malha analisadas 

Malha Número de elementos 

Malha 1 5832 

Malha 2 39304 

Malha 3 54872 

 

Na Figura 2-7 apresentam-se as três malhas testadas, sendo notório o superior refinamento da 

malha 2 face à 1 e da malha 3 relativamente às duas anteriores. 

 

Figura 2-7 – Ilustração das malhas testadas. 
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Os resultados da evolução temporal da temperatura para as diferentes malhas são apresentados 

na Figura 2-8.  

 

Figura 2-8 – Resultados para a evolução da temperatura no vértice em função do refinamento da malha. 

Da análise destes é pode-se concluir que um maior refinamento da malha corresponde a uma 

ligeira melhoria dos resultados observados, já que a evolução da temperatura tende a aproximar-

se da obtida para o modelo analítico. 

Os tempos de utilização do CPU, na simulação dos primeiros 100 segundos do aquecimento, 

para as diferentes malhas testadas são apresentadas na Tabela 2-4. Como se pode constatar, o 

maior refinamento da malha implica um maior esforço computacional, refletindo-se por isso 

mesmo num tempo de simulação superior.  

Tabela 2-4 – Tempos de simulação necessários para as diferentes malhas testadas 

Malha testada Tempo de simulação [s] 

Malha 1 11 

Malha 2 74 

Malha 3 109 

 

Previsivelmente, a alteração de outros parâmetros de simulação como a diminuição do 

incremento inicial de tempo ou a diminuição da máxima variação espacial da temperatura 

admissível por passo no tempo conduzirá a melhorias nos resultados. Essa hipótese foi estudada 

fixando-se assim a malha 3 nas simulações realizadas.  
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A otimização dos parâmetros de simulação foi feita de forma a aproximar, o mais possível, a 

resposta obtida pelo método numérico ao analítico. A   Tabela 2-5 sintetiza a seleção destes. 

Tabela 2-5 – Parâmetros de simulação otimizados 

Máxima variação espacial da temperatura 10ºC 

Incremento de tempo inicial  0,1 s 

 Como é visível na Figura 2-9, de facto, a alteração destes parâmetros aproxima os resultados 

numéricos aos analíticos. Pode-se então concluir que, sob estas condições, os resultados obtidos 

pelo modelo numérico aproximam com qualidade o modelo analítico, provando-se a validade 

do modelo numérico implementado.  

 

Figura 2-9 – Efeito da otimização dos parâmetros de simulação nos resultados. 

Esta conclusão é suportada pela análise do erro inerente à solução apresentada seguidamente. 

O tempo de computação necessário para a obtenção de uma solução nestas condições foi de 211 

segundos. A justificação para um tempo de cálculo superior ao tempo de simulação prende-se 

com os reduzidos incrementos de tempo no início da simulação. 

2.4 Análise do erro no modelo numérico 

O erro cometido foi calculado com recurso à seguinte equação: 

𝑒 =
|𝑇𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜−𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜|

𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜
    ( 2-13 ) 

A partir dela é possível avaliar o desfasamento apresentado pelo modelo numérico do cubo com 

a malha 3 e com os parâmetros de simulação devidamente otimizados relativamente ao 

analítico. Assim, determinou-se 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 através da solução analítica e comparou-se com a 
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solução numérica, 𝑇𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 no mesmo instante de tempo, mantendo-se como alvo para esta 

análise o vértice do cubo.  

 

Figura 2-10 – Evolução com o tempo do erro do modelo numérico. 

Como é visível na Figura 2-10, à medida que o tempo avança o erro reduz-se, aproximando-se 

as soluções numéricas da formulação teórica. O erro médio observado no intervalo que vai de 

10 a 100 segundos foi de 0,46%, tendo como valor máximo 0,72%.  
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3 Dimensionamento de bloco padrão para peça de maiores 

dimensões em AISI D2 

Após uma recolha de dados consistindo na medição das peças típicas tratadas termicamente, 

tratou-se de analisar as de maiores dimensões nas cargas deste material. Este critério de seleção 

prende-se com o previsível mais lento aquecimento destas peças quando comparado com o de 

outras peças de menores dimensões que com estas coexistem no forno. Como resultado dessa 

análise selecionou-se a peça apresentada na Figura 3-1 como representativa das dimensões 

típicas de peças mais maciças neste material.  

 

Figura 3-1 – Peça a analisar termicamente. 

Com um comprimento total de 430 mm, a secção transversal da peça é apresentada na Figura 

3-2. 
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Figura 3-2 – Esquema aproximado da secção transversal da peça real. 

Será esta, portanto, o alvo de uma primeira análise. 

3.1 Aços utilizados e respetivas propriedades 

O aço AISI D2 é  um aço ligado para ferramentas de trabalho a frio, de elevado teor em carbono 

e crómio, ligado com molibedénio e vanádio. A composição química desta liga de aço  é 

apresentada na Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 – Composição química do AISI D2 

C % Si % Mn % Cr % Mo % V % 

1,55 0,3 0,4 11,3 0,8 0,8 

 

Uma descrição pormenorizada e fiel dos fenómenos térmicos da peça implica o conhecimento 

da variação das propriedades do aço com a temperatura. Assim, é necessário descrever a 

evolução da condutividade térmica, da massa volúmica, do calor específico e da emissividade 

com a temperatura dos dois materiais em causa: o da peça e o do bloco padrão. 

Uma vez que não existe na literatura qualquer formulação matemática para a evolução destas 

propriedades para o aço AISI D2, tal descrição terá por base um conjunto de pontos discretos 

devidamente catalogados. 

 Relativamente à evolução da condutividade térmica deste material com a temperatura, 

deparou-se com dois problemas distintos no que à descrição desta propriedade diz respeito. Por 

um lado, a falta de informação para altas temperatura torna a sua estimativa um exercício de 

extrapolação. Tal acontece para temperatura superiores a 700ºC. Por outro lado, o que se 

verificou da observação de diferentes catálogos é que os valores sugeridos pelas diferentes 

fontes não são coerentes entre si. Tal ideia fica patente na Tabela 3-2. As discrepâncias 

observadas podem ser explicadas pelo erro aleatório associado às medições que deram origem 

a estes valores de referência ou a ligeiras variações na composição. De forma a conseguir-se 
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avaliar a tendência geral destes dados, tratou-se de descrever a variação desta propriedade 

através de uma regressão. 

Tabela 3-2 – Evolução da condutividade térmica com a temperatura para o aço AISI D2. Dados compilados a 

partir de: Meusburger (2012)(a), Buderus (2010)(b), Dörrenberg (2013)(c)  

Temperatura [ºC] 𝑘 [W/mK] 

20 20(b) 

20 16,7(c) 

100 21(a) 

250 21(b) 

350 20,5(c) 

500 22(b) 

700 24,2(c) 

 

Tendo por base os dados da tabela referente à evolução da condutividade térmica, a evolução 

obtida com a temperatura é descrita da seguinte forma: 

𝑘 = 9 ∙ 10−7𝑇2 + 0,0062 ∙ 𝑇 + 17,03   ( 3-1 ) 

Nesta equação, a variável 𝑇 descreve a temperatura em K, obtendo-se a condutividade em 

W/(mK).  

Quanto à variação da massa volúmica com a temperatura, os dados recolhidos em catálogo 

apontam para uma diminuição de apenas 1,30% para uma evolução de 20ºC até 400ºC. Tal 

constatação tem por base os dados da Tabela 3-3. 

Tabela 3-3 – Variação da massa volúmica do AISI D2 com a temperatura (Bohler-Uddeholm 2013) 

Temperatura [ºC] 20 200 400 

Massa Volúmica [kg/m3] 7700 7650 7600 

De forma a ter em conta a ligeira variação desta propriedade com a temperatura, representou-

se esse comportamento sob a forma de uma equação de primeiro grau. O resultado foi o 

seguinte: 

𝜌 = 7776,2 − 0,2629 ∙ 𝑇    ( 3-2 ) 

Esta equação relaciona a massa volúmica em kg/m3 com a temperatura em K. 
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Quanto ao calor específico, os únicos dados encontrados apontavam para um valor de 460 J/kgK 

à temperatura de 20ºC. Face à ausência de informação relevante quanto à evolução desta 

propriedade, optou-se por considerá-la como não tendo qualquer dependência da variável 

temperatura.  

Sendo a radiação o principal modo de transferência de calor em fornos industriais, uma correta 

descrição do aquecimento das peças implica o conhecimento da emissividade do material em 

estudo. Esta propriedade é fortemente influenciada pelo estado superficial do material, pela sua 

temperatura e até pelo comprimento de onda. Tais dependências originam não-linearidades 

assinaláveis que tornam difícil uma fiável descrição desta. Uma vez que na literatura não existe 

informação relativa à emissividade do aço AISI D2, a descrição da variação desta propriedade 

superficial foi feita recorrendo a um outro aço que apresenta idêntico acabamento superficial 

ao aço em estudo, o aço AISI H13. Na Figura 3-3 é visível o aspeto brilhante deste material.  

 

Figura 3-3 – Exemplar de peça composta por AISI H13 (Maia 2013). 

A descrição da emissividade com a temperatura nesse aço foi já alvo de estudo, tendo-se 

considerado como variando de acordo com os dados da Tabela 3-4. 

Tabela 3-4 – Evolução da emissividade com a temperatura para o aço AISI H13 (Maia 2013) 

Temperatura [ºC] 𝜺 [-] 

15 – 650 0,17 

650 – 750 0,21 

750 - 850 0,22 

850 - 1030 0,46 

Sendo do maior interesse que o bloco padrão da peça em estudo apresente dimensões o mais 

reduzidas possível, de forma a ocupar o menos espaço possível no interior do forno, a seleção 
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do material a utilizar na fabricação deste sólido deve ser criteriosa. O material selecionado deve 

apresentar baixa condutividade e elevado calor específico. Essa combinação de propriedades 

deverá permitir que um corpo de pequenas dimensões simule o comportamento de outro mais 

volumoso. Devendo o material selecionado ir ao encontro das disponibilidades em stock da 

empresa, a escolha recaiu sobre o aço inoxidável AISI 304 que apresenta a composição química 

descrita na Tabela 3-5. 

Tabela 3-5 – Composição química do AISI 304 

C % Si % Mn % S % P % Cr % Ni % N % 

≤ 0,07 ≤1 ≤ 2 ≤ 0,015 ≤ 0,045 17,0 – 19,5 8,0 – 10,5 ≤ 0,11 

 

A variação com a temperatura de propriedades desta liga como a massa volúmica, o calor 

específico ou a condutividade térmica foi já alvo de investigação publicada (Committee et al. 

2008). As relações matemáticas encontradas são seguidamente apresentadas. 

A variação da massa volúmica é descrita da seguinte forma: 

𝜌 = 8020 − 50,1 ∙ 10−2(𝑇 − 298)    ( 3-3 ) 

Nesta, o parâmetro 𝑇 corresponde à temperatura em Kelvin e 𝜌 à massa volúmica em kg/m3.  

Quanto à condutividade térmica deste material, a equação que descreve o comportamento desta 

propriedade é: 

𝑘 = 10,33 + 15,4 ∙ 10−3𝑇 − 7,0 ∙ 10−7𝑇2   ( 3-4 ) 

A validade da aplicação das duas equações anterior limita-se a uma gama de temperaturas que 

vai de 298 a 1633 K.  

O calor específico evolui com a temperatura da seguinte forma: 

𝑐𝑝 = 0,443 + 2 ∙ 10−4𝑇 − 8 ∙ 10−10𝑇2   ( 3-5 ) 

A gama de temperaturas para a qual é valida é de 298 a 1727 K. 

Quanto à emissividade do aço AISI 304, existe literatura referente à evolução desta propriedade 

com a temperatura (Roger 1979). Tal descrição tem por base uma formulação matemática que 

relaciona a emissividade com a resistividade elétrica e a temperatura da superfície do corpo. 

Comparando os resultados obtidos por esta descrição com outros obtidos experimentalmente, 

apresentados na Figura 3-4, constata-se que esta tende a descrever aproximadamente o 

comportamento desta variável. 
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Figura 3-4 – Evolução da emissividade do aço AISI 304 com a temperatura (Roger 1979). 

Contudo, para temperaturas superiores, a equação proposta sugere valores superiores aos 

obtidos experimentalmente. Optou-se, então, por aproximar uma equação polinomial de 

terceiro grau aos resultados experimentais. A equação de ajuste obtida foi o seguinte, 

𝜀 = 0,0394 + 2,13 ∙ 10−4 ∙ 𝑇 − 6,42 ∙ 10−8 ∙ 𝑇2    ( 3-6 ) 

Esta relaciona a emissividade com a temperatura em unidade SI. 

Tendo estes dados, é já possível simular o comportamento de sólidos compostos por estes 

materiais. Falta, porém, definir as condições ambientais às quais os materiais estão sujeitos 

aquando do tratamento térmico. As considerações acerca destas variáveis do problema são nas 

seguintes secções devidamente apresentadas. 

3.2 Análise pelo método analítico 

De maneira a dimensionar de forma eficiente uma peça de geometria simples, um cubo ou um 

cilindro, que apresente o mesmo comportamento térmico da peça real, a primeira estimativa das 

dimensões terá como base o modelo analítico, servindo a solução obtida como primeira 

aproximação às dimensões a utilizar para posteriores análises numéricas.  

Com vista à obtenção de uma primeira aproximação às dimensões do bloco padrão decidiu-se 

simular o aquecimento dos dois corpos em circunstâncias análogas. De forma a ser possível 

aplicar este método aproximou-se a peça em estudo a uma forma simples de um paralelepípedo 

de comprimento 430 mm e de secção retangular de 85 mm por 90 mm. Sendo o tratamento 

térmico em vácuo caracterizado por uma evolução desde a temperatura ambiente até um valor 

próximos dos 1000ºC, é necessário definir as propriedades dos materiais a impor no modelo 
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analítico. Para isso, tratou-se de estimar as propriedades das duas ligas, do AISI D2 e do AISI 

304 à temperatura intermédia de 450ºC. Esses dados são apresentados na Tabela 3-6 e Tabela 

3-7. 

. 

Tabela 3-6 – Propriedades do AISI D2 a 450ºC 

Propriedade Valor 

Massa volúmica [kg/m3] ≈ 7585 

Calor Específico [J/kgK] 460 

Condutividade Térmica [W/mK] 22,35 

 

Tabela 3-7 – Propriedades do AISI 304 a 450ºC 

Propriedade Valor 

Massa volúmica [kg/m3] 7864 

Calor Específico [J/kgK] 529,28 

Condutividade Térmica [W/mK] 21,1 

 

Tendo já as propriedades dos materiais definidas para a simulação analítica, resta definir as 

condições iniciais e do ambiente a que os sólidos estarão sujeitos. Tratar-se-á, então, de simular 

a imersão destes num ambiente de temperatura homogénea de 900ºC, tendo como ponto de 

partida uma temperatura uniforme de 25ºC.  

O bloco padrão a usar será neste caso um cubo cuja dimensão do lado origine um 

comportamento da curva de aquecimento do ponto central idêntico ao da peça real. As 

dimensões deste corpo são, pois, a incógnita deste problema. 

Pretendendo-se simular da forma mais fiel possível o comportamento dos corpos no forno, 

definiu-se um valor para o coeficiente de transferência de calor por convecção que fosse 

representativo das condições reais durante o tratamento térmico. Estudos realizados sobre 

tratamentos térmicos em condições idênticas apontam para valores para o coeficiente a rondar 

os 10,1 W/m2K (Oliveira et al. 2015). Esse será então o valor considerado para o coeficiente de 

convecção presente no interior do forno. 

Desta forma é já possível avaliar a evolução temporal da temperatura do centro do 

paralelepípedo constituído pelo aço AISI D2.  
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A obtenção da dimensão do bloco padrão que apresenta o mesmo comportamento térmico do 

corpo em estudo é um processo necessariamente iterativo. Uma estimativa inicial passa por 

assumir que este corpo apresenta um comportamento térmico unicamente dependente do tempo. 

Assim, e de acordo com a equação ( 2-5 ), igualando as constantes de tempo do bloco padrão e 

da peça real,  calculou-se o valor de comprimento da aresta do cubo para o qual as duas 

constantes de tempo, da peça e do padrão, seriam iguais. Essa estimativa inicial aponta para um 

valor de 100 mm para o lado do cubo para um valor da variável 𝜏 de 6854s. Analisando a 

evolução observada da temperatura com o tempo do centro do cubo com estas dimensões, 

concluiu-se que tais dimensões simulariam fielmente o comportamento do sólido em estudo. 

Na Figura 3-5 apresenta-se a evolução da temperatura para o núcleo dos dois sólidos, onde é 

visível a sobreposição das curvas.  

 

Figura 3-5 – Evolução da temperatura dos núcleos obtida pelo método analítico. 

3.3 Análise pelo método numérico 

Tendo já uma estimativa inicial para as dimensões do bloco padrão, é necessário neste momento 

simular o comportamento térmico do núcleo da peça assim como determinar as dimensões 

ótimas do bloco padrão. As condições ambiente impostas no modelo numérico são idênticas às 

do método analítico.  

O software Abaqus permite realizar estas análises térmicas tendo em conta o efeito da 

temperatura nas propriedades físicas do material, assim como analisar corpos geometricamente 

mais complexos, conferindo-se assim um maior grau de realismo aos resultados por este 

apresentados. Assim, num primeiro momento tratou-se de simular o comportamento térmico 

do núcleo da peça alvo de estudo. Uma vez que a peça apresenta simetria em dois planos e as 
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condições a que o corpo está sujeito na presente simulação são constantes, reduziu-se o esforço 

de cálculo analisando apenas um quarto da peça, como se pode conferir na Figura 3-6. 

 

Figura 3-6 – Modelo da peça analisado numericamente. 

A malha, gerada com 85085 elementos hexagonais do tipo DC3D8 com 8 nós, possui a forma 

apresentada na Figura 3-7. Impondo como coeficiente de convecção o valor de 10,1 W/m2K, 

assim como uma temperatura ambiente de 900ºC, estipulou-se um período de tempo de 

aquecimento de 10000 segundos.  

 

Figura 3-7 – Malha obtida para o corpo a simular. 

De forma análoga simulou-se um cubo de 100 mm de lado em idênticas condições ambiente. 

Na Figura 3-8 apresenta-se a evolução obtida para a temperatura dos dois corpos. Nessa é 

visível que o núcleo da peça evolui termicamente mais depressa que o cubo de 100 mm de lado. 

Tal constatação indicia que as dimensões ótimas do cubo são inferiores às obtidas pelo método 

analítico. Assim, repetiu-se a simulação para um cubo de dimensões inferiores. Optou-se, então, 

por simular um cubo de 80 mm de lado. Nessa mesma figura é visível que tais dimensões 

correspondem a uma evolução térmica mais rápida que a peça em causa. 
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Figura 3-8 – Evolução temporal da temperatura do cubo estimado pelo método analítico. 

O comprimento ótimo do bloco padrão deverá, portanto, ser limitado inferiormente e 

superiormente por estes dois valores. A determinação deste implica, pois, um processo iterativo. 

Repetindo as simulações necessárias chega-se a um comprimento ótimo de 90 mm.  

Apesar de esta ser a dimensão que garante o comportamento térmico mais próximo do da peça 

em estudo, como é visível na Figura 3-9, este não simula fielmente a evolução da temperatura 

da peça estudada ao longo de todo o intervalo. O que se verifica é que, a altas temperaturas, o 

cubo tende a estimar por defeito a resposta térmica da peça.  

 

Figura 3-9 – Evolução da temperatura do cubo com dimensões otimizadas. 

Apesar de os resultados obtidos para o cubo de 90 mm de lado indiciarem que este deverá servir 

como padrão para a peça em estudo, a verdade é que as condições ambiente impostas até ao 

momento não representam de forma fiel a situação real. De facto, o aquecimento de peças 

compostas de AISI D2 é feito de forma progressiva e por sucessivos estágios a temperaturas 

intermédias. Por isso, a simulação, tanto da peça alvo de análise como do cubo com as 
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dimensões estimadas anteriormente com recurso a uma curva de aquecimento tipicamente 

observada em situações reais, é um passo essencial no sentido de validar qualquer solução 

encontrada. Para além disso, as análises realizadas até ao momento não tiveram em conta o 

efeito das trocas de calor por radiação direta entre a parede do forno e a peça, nem mesmo a 

variação das propriedades dos materiais com a temperatura. A obtenção de dados relativos à 

variação da temperatura da parede do forno com o tempo é pois de vital importância para uma 

fiel descrição do processo físico. 

A curva da temperatura da parede foi, pois, obtida através de um registo de dados de 

monitorização de um processo de têmpera em peças compostas pela liga AISI D2, tendo sido 

fornecida pela empresa Ramada Aços S.A.. O conjunto dos dados obtidos nessa monitorização 

são apresentados na Figura 3-10. Para além disso, nela se observa que, atingindo-se o final do 

último estágio intermédio, se dá uma redução da pressão no interior da câmara do forno, 

consequência da extração do azoto que se encontra no seu interior. A partir desse instante, o 

aquecimento observado nas peças é feito unicamente por radiação.  

 

Figura 3-10 – Curva de pressão e temperatura para o tratamento de têmpera em AISI D2. 

Os dados obtidos não incluíam qualquer informação relativa à evolução da temperatura da 

atmosfera de azoto presente no forno. Naturalmente esta será sempre inferior à observada na 

parede do formo. A diferença entre estas temperaturas, do gás e da parede, foi já estudada 

anteriormente, Maia (2013), tendo sido desenvolvida a seguinte equação que relaciona as duas 

variáveis, 𝑇𝑔á𝑠 e 𝑇𝑝𝑎𝑟,  em ºC, num dado instante de tempo, 

𝑇𝑝𝑎𝑟 − 𝑇𝑔á𝑠 = 1,10611780 ∙ 10−4𝑇𝑝𝑎𝑟
2 − 2,59688290 ∙ 10−2𝑇𝑝𝑎𝑟 + 13,4805553  ( 3-7 )  
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Esta equação permite, assim, estimar a temperatura do gás a partir do conhecimento da 

temperatura observada na parede, conforme se observa na Figura 3-11. 

 

Figura 3-11 – Comparação entre a curva da temperatura da parede e a da estimativa da temperatura do gás. 

Na posse de toda a informação necessária para simular eficazmente o aquecimento da peça nas 

condições reais, tratou-se então de simular no software Abaqus a resposta térmica transiente do 

núcleo da peça estudada face aos dois mecanismos de transferência de calor: convecção, através 

da interação superficial com a atmosfera de gás, e radiação, resultado da interação entre a 

superfície da peça e a parede do forno. A emissividade considerada para a parede do forno foi 

de 0,9.  

A evolução obtida para a temperatura do núcleo da peça é a apresentada na Figura 3-12, onde 

é ainda possível observar a evolução térmica obtida para o núcleo do cubo com 90 mm de lado 

composto de aço AISI 304.  

 

Figura 3-12 - Curvas obtidas para a evolução térmica do núcleo da peça estudada e bloco padrão respetivo. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5000 10000 15000 20000 25000

T
em

p
er

at
u
ra

 [
ºC

]

Tempo [s]

Parede

Gás

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5000 10000 15000 20000 25000

T
em

p
er

at
u
ra

 [
ºC

]

Tempo [s]

Parede

Peça Alvo

Cubo



Otimização de blocos padrão usados para monitorização e controlo do processo de tratamentos térmicos em vácuo 

33 

Da análise das curvas obtidas é possível constatar que, ao longo da maior parte da fase de 

aquecimento da peça, um cubo de 90 mm de lado sofre uma evolução térmica no seu núcleo 

semelhante à apresentada pela peça em estudo. Apesar disso, a partir do terceiro estágio 

intermédio o cubo tenderá a estimar por defeito a temperatura da peça. A Tabela 3-8 sintetiza 

as características deste cubo.  

Pondo-se a hipótese de selecionar uma geometria diferente para o bloco padrão, e existindo 

uma grande diversidade varões de secção cilíndrica em aço AISI 304 na Ramada Aços S.A. 

tratou-se de encontrar dimensões para uma peça cilíndrica que permitam igualmente reproduzir 

termicamente o comportamento da peça em estudo. A seleção de uma geometria cilíndrica 

poderá ser vantajosa já que poderá evitar operações de maquinagem que, para obter outras 

formas geométricas, seriam imprescindíveis. Essa alternativa foi então estudada. A definição 

de qualquer bloco padrão de forma cilíndrica foi ao encontro dos valores de diâmetro 

disponíveis em stock na empresa Ramada Aços S.A.. 

Tabela 3-8 – Características do cubo padrão obtido  

𝑙 [m] 0,09 

𝑉[m3] 729x10-6 

𝐴𝑠 [m
2] 486x10-4 

𝑚 [kg] 5,85 

 

Tendo como ponto de partida as dimensões ótimas obtidas para o bloco numa forma cúbica, 

procurou-se estimar inicialmente um cilindro que apresentasse uma área superficial e volume 

próximos dos valores ótimos obtidos para o cubo. Assim, considerou-se inicialmente um 

cilindro com 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura. 

Observando-se que tais dimensões correspondem a uma resposta térmica do núcleo muito lenta, 

iterou-se sucessivamente a altura do corpo de forma cilíndrica. As dimensões ótimas para este 

perfil são, pois, 100 mm de diâmetro e 70 mm de altura. De facto, a resposta térmica apresentada 

por este corpo é em tudo semelhante à observada na peça. A Figura 3-13 fundamenta essa 

conclusão.  
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Figura 3-13 – Curva obtida para a evolução da temperatura do núcleo do cilindro de 100 mm de diâmetro e 70 de 

altura. 

O conjunto de características que descreve este sólido é apresentado na Tabela 3-9.  

Tabela 3-9 –  Características do bloco padrão de forma cilíndrica obtido  

𝐷 [m] 0,1 

𝑎 [m] 0,07 

𝑉 [m3] 550x10-6 

𝐴𝑠 [m
2] 377x10-4 

𝑚 [kg] 4,4 

 

Comparando-se os resultados obtidos para os dois blocos que simulam termicamente o 

comportamento da peça, sintetizados na Tabela 3-8 e Tabela 3-9, é possível concluir que o 

bloco de forma cilíndrica consegue, com dimensões mais reduzidas, simular igualmente a 

resposta térmica da peça. Por isso, a opção pela geometria cilíndrica para os blocos apresenta-

se como mais promissora. Conforme é visível na Tabela 3-10, que sintetiza as características 

da peça alvo de estudo, a massa da peça estudada é aproximadamente 6 vezes superior à dos 

blocos padrão respetivos.  
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Tabela 3-10 – Características da peça estudada e dimensões do atravancamento 

xx [m] 0,125 

yy [m] 0,09 

zz [m] 0,43 

𝑉 [m3] 3564x10-6 

𝐴𝑠 [m
2] 1941x10-4 

𝑚 [kg] 27,45 

3.4 Análise numérica ao efeito isolante na superfície inferior da peça 

A anterior determinação das dimensões dos blocos padrão foi feita a partir da imposição de 

condições ambiente realistas para um processo de têmpera em forno a vácuo. Apesar disso, 

considerou-se nas simulações numéricas do fenómeno de aquecimento que toda a área 

superficial da peça trocava calor com o ambiente de forma idêntica. Tal consideração poderá 

não ser correta. O que acontece é que a colocação das peças no forno é feita com recurso a três 

prateleiras sobre as quais as peças são colocadas. Essas prateleiras, apesar de apresentarem um 

conjunto de furos em toda a sua extensão, como é visível na Figura 3-14, provocam uma 

previsível redução na transferência de calor na área inferior das peças que sobre elas são 

colocadas.  

 

Figura 3-14 – Prateleira.  
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Sob estas condições a área de transferência de calor, 𝐴𝑠, de um corpo de forma cúbica será dada 

por: 

𝐴𝑠 = 5 ∙ 𝑙2      ( 3-8 ) 

Nesta, 𝑙 representa o lado do cubo.  

De forma idêntica, num corpo de forma cilíndrica: 

𝐴𝑠 =
𝜋𝐷2

4
+ 𝜋𝐷𝑎     ( 3-9 ) 

Nessa equação, 𝐷 representa o diâmetro e 𝑎 a altura do cilindro. 

Analisou-se novamente o aquecimento da peça estudada considerando-se a superfície inferior 

desta isolada. Procurando-se avaliar se tal consideração impõe alterações dimensionais 

significativas nos blocos que simulam termicamente o comportamento do núcleo da peça, 

simulou-se, então, numericamente essa peça com condições de fronteira semelhantes às 

anteriormente descritas, impondo-se o isolamento na área inferior em contacto com a prateleira, 

retângulo de 125 por 430 mm.  

O resultado obtido é apresentado na Figura 3-15. Aí se observa que, como seria de esperar, a 

evolução térmica do núcleo da peça, considerando-se o isolamento da base, se dá de forma mais 

lenta. No entanto, a partir dos dados da figura parece razoável inferir-se que o comportamento 

térmico do núcleo a altas temperaturas não depende da consideração quanto à transferência de 

calor na base. 

 

Figura 3-15 – Aquecimento obtido para a peça com a base isolada e não isolada. 
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Seguidamente tratou-se de avaliar a evolução da temperatura observada nos blocos já 

dimensionados face a estas alterações impostas na sua base. Dessa forma é possível verificar se 

tais considerações resultam em alterações das dimensões dos blocos padrão. Simulando o 

comportamento do cubo de 90 mm de lado e do cilindro com 100 mm de diâmetro e 70 mm de 

altura constatou-se que estes estimam por excesso a temperatura do núcleo da peça. Por essa 

razão, conclui-se que nestas condições os blocos deverão ser mais massivos que os 

dimensionados até aqui. As dimensões ótimas estimadas para o bloco cilíndrico foram um 

diâmetro de 100 mm e uma altura de 100 mm. A resposta térmica da peça e deste bloco 

encontram-se na Figura 3-16.  

 

Figura 3-16 – Evolução da temperatura do cilindro de diâmetro 100 mm e 100 mm de altura. 

No que se refere ao bloco de forma cúbica, chegou-se a um valor ótimo de 95 mm para o lado 

deste sólido. O resultado para a evolução da temperatura do seu centro encontra-se apresentado 

graficamente na Figura 3-17. 

 

Figura 3-17 – Evolução da temperatura do cubo com 95 mm de lado. 
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Conclui-se então que, para esta peça, a redução do calor recebido provocada pelo isolamento 

da sua área da base, reflete-se em dimensões superiores dos blocos padrão. Correspondendo a 

assunção de isolamento da base a uma situação extrema, já que previsivelmente haverá um 

fluxo de calor nessa área, as dimensões obtidas dos blocos para esse caso deverão corresponder 

necessariamente a um majorante.  

Para além disso, os resultados destas simulações indiciam que a altas temperaturas os blocos 

padrão tenderão a estimar a temperatura das peças por defeito.  

A adequação ou não das dimensões obtidas para cada uma das considerações quanto ao fluxo 

de calor na base carece, nesta fase, de verificação experimental. Esse estudo deverá ser 

seguidamente realizado. 

3.5 Avaliação experimental das considerações quanto ao calor na base da peça 

De forma a avaliar-se qual das considerações no modelo numérico se traduz em resultados reais 

de maior qualidade, programaram-se dois ensaios experimentais. O ponto de partida para este 

estudo foi uma peça em AISI D2 que apresentasse uma forma semelhante à da peça estudada 

que se encontrasse disponível na Ramada Aços S.A. para ser ensaiada. A peça encontrada foi 

uma de secção quadrada com 86 mm de lado e um comprimento de 400 mm. Aplicando à 

analise deste corpo o método numérico constatou-se que a resposta térmica por este apresentada 

era em tudo idêntica à da peça estudada. Por essa razão espera-se que as dimensões dos blocos 

de aço AISI 304 encontradas, para as diferentes condições consideradas, continuem a 

representar o comportamento deste corpo durante o aquecimento.  

A análise experimental consistiu em dois ensaios. Num primeiro tratou-se de colocar numa 

carga a peça e o bloco dimensionado considerando a transferência de calor de forma idêntica 

em todas as faces do corpo, instrumentando o centro dos dois com termopares do tipo K 

standard, registando a evolução da temperatura de ambos. Nos posteriores ensaios 

experimentais recorre-se igualmente a transdutores de temperatura idênticos. 

Seguidamente, repetiu-se o ensaio, desta forma colocando numa carga a peça juntamente com 

um bloco com as dimensões encontradas para a hipótese colocada de isolamento da base. A 

posição em que as duas peças foram colocadas na carga não foi de forma alguma aleatória. 

Procurando-se que estivessem sujeitas às mesmas condições de fronteira, determinou-se que 

deviam ser colocadas lado a lado.  

Assim, no primeiro ensaio colocou-se a peça numa carga a tratar termicamente juntamente com 

um cilindro de 100 mm de diâmetro e 70 mm de altura. A posição relativa entre estes dois 

corpos é apresentada na Figura 3-18. 
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Figura 3-18 – Posição relativa da peça e bloco cilíndrico de 100 mm de lado e 70 mm de altura. 

A evolução da temperatura que se observa no núcleo dos dois corpos encontra-se sintetizada na 

Figura 3-19.  

 

Figura 3-19 – Resultado do ensaio experimental do cilindro de 100 mm de diâmetro e 70 mm de altura. 

A partir dos dados obtidos constata-se que o cilindro tende a estimar a temperatura da peça por 

excesso a altas temperaturas. Essa constatação vem suportar a hipótese de que a consideração 

de condições de fronteira semelhantes em todas as faces das peças não é representativa do que 

acontece de facto nos fornos industriais, já que o bloco padrão deverá apresentar dimensões 

superiores para estimar fielmente o comportamento da peça.  

De forma a avaliar a qualidade da estimativa da temperatura da peça, tratou-se de calcular, para 

um dado instante de tempo o erro relativo, 𝑒, a partir de: 
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𝑒[%] =
𝑇𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜−𝑇𝑝𝑒ç𝑎

𝑇𝑝𝑒ç𝑎
∙ 100     ( 3-10 ) 

O que se constata é que o maior erro percentual da temperatura estimada face à temperatura da 

peça é de 6,61%. Em média, o afastamento entre as duas curvas é de 0,58%. A maior diferença 

entre a temperatura observada no cilindro e na peça foi de 36,2ºC. Em média o cilindro 

apresenta uma estimativa superior em 9,1ºC face à temperatura observada na peça. 

O segundo ensaio realizou-se, conforme demonstrado na Figura 3-20, colocando em idênticas 

condições de fronteira a peça e um cilindro de 100 mm de diâmetro com uma altura de 100 mm.  

 

Figura 3-20 – Posição relativa da peça e bloco cilíndrico de 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura. 

Registando-se a temperatura do núcleo dos dois corpos com recurso a termopares, em intervalos 

de 10 segundos, obteve-se a evolução da temperatura apresentada na Figura 3-21. 

 

Figura 3-21 – Resultado do ensaio experimental do cilindro de 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura. 
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Observando as curvas obtidas constata-se que, ao contrário do concluído para o cilindro 

anterior, o bloco de 100 mm de diâmetro e altura apresenta, a altas temperaturas um 

comportamento térmico muito mais próximo do da peça. Por outro lado, a baixas temperaturas 

tende a apresentar um erro já considerável. Apesar do valor do erro ser elevado nessa gama de 

temperaturas, o que se verifica é que a estimativa é, desta vez, por defeito. Estimando-se a 

temperatura do núcleo da peça por defeito nesse intervalo, garante-se assim a qualidade da 

estimativa em todo o intervalo de temperaturas por parte deste bloco, já que atingindo o bloco 

uma dada temperatura, garante-se que a peça necessariamente já atingiu anteriormente essa 

mesma temperatura. 

O maior erro da temperatura deste cilindro em relação à peça foi de 3,05%. Em termos 

absolutos, o maior distanciamento entre as temperaturas dos dois corpos foi de 49ºC, 

representando essa diferença uma estimativa por defeito por parte do cilindro. O erro médio 

obtido foi de 1,91%. A diferença entre a temperatura da peça e do cilindro foi em média de 

4,91ºC.  

Para além destes dois ensaios, realizou-se um terceiro onde a mesma peça foi colocada 

juntamente com um cilindro de 100 mm de diâmetro e altura, desta vez apresentado este corpo 

um acabamento superficial distinto. Ao contrário da superfície lisa e espelhada apresentada nos 

ensaios anteriores, o cilindro apresentou neste ensaio um aspeto baço e uma cor distintamente 

mais escura. Essa ideia é materializada na Figura 3-22. 

 

Figura 3-22 – Posição relativa da peça e bloco cilíndrico de aspeto baço. 

Novamente monitorizou-se o comportamento da temperatura do núcleo dos dois durante um 

ciclo térmico de têmpera. As curvas obtidas encontram-se na Figura 3-23. 
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Figura 3-23 – Resultado do ensaio experimental do cilindro de acabamento superficial baço. 

O que se constata da análise destes dados é que, nestas condições, o cilindro evolui 

termicamente muito mais depressa que a peça. Comparando estes resultados com os do segundo 

ensaio, Figura 3-21, verifica-se que o comportamento térmico é distinto, apesar de as dimensões 

dos blocos serem as mesmas. Assim, pode-se concluir que o acabamento superficial dos corpos 

influencia fortemente a sua resposta térmica. O aspeto baço e cor mais escura apresentados pelo 

cilindro provocam alterações significativas na emissividade deste. O aumento deste parâmetro 

está na origem da alteração da resposta térmica da peça. O erro da estimativa da temperatura 

dada por este cilindro foi em média de 4,21% tendo apresentado um valor máximo de 26,27%. 

Em termos absolutos, o maior afastamento entre a temperatura do cilindro e da peça foi de 76ºC, 

tendo apresentado um valor médio de 20,27ºC. 

As sucessivas exposições dos blocos a ciclos de revenidos poderão provocar alterações ao 

acabamento superficial destes. Sofrendo essa alteração, é previsível que os blocos comecem a 

estimar a evolução da temperatura da carga por excesso. Sendo isso altamente indesejável, já 

que a temperatura estimada nestas condições não será representativa da real temperatura da 

carga, deverá ser de grande importância a substituição dos blocos quando estes apresentarem 

sinais evidentes de alteração das características superficiais ou serem polidos regularmente.  

O que se pode concluir é que, apesar do erro médio superior observado nos ensaios 

experimentais, os resultados obtidos para as dimensões dos blocos através da consideração de 

isolamento da base no modelo numérico simulam eficazmente a evolução da temperatura da 

peça. De facto, os resultados obtidos são particularmente satisfatórios na gama de temperaturas 

mais altas, onde, notoriamente, apresenta um erro muito inferior aos restantes ensaios. A baixas 

temperaturas o erro associado à estimativa obtida pelo bloco é já maior. Apesar disso, a 
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temperatura estimada é inferior à apresentada pela peça, não sendo por isso grave o erro 

apresentado.  

Observando-se os resultados experimentais constata-se que, ao contrário do sugerido pelo 

modelo numérico, os blocos padrão não tendem a estimar a temperatura das peças por defeito 

na gama de mais altas temperaturas. A explicação para essa diferença poderá ter a ver com os 

valores considerados para a emissividade do aço AISI D2, ou do AISI 304, a altas temperaturas. 

Previsivelmente os valores admitidos nas simulações para uma destas ligas não foram 

representativos da real evolução dessa propriedade, sendo recomendável um estudo mais 

completo da emissividade destes materiais. 

Assim sendo, e uma vez que se mostrou experimentalmente que o bloco dimensionado a partir 

da consideração de isolamento da base aproxima com qualidade a evolução da temperatura do 

corpo a altas temperaturas e aponta para uma estimativa por defeito a baixas temperaturas, 

optou-se por, nas simulações posteriores, assumir essas mesmas condições. 
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4 Efeito da localização da peça no seu aquecimento 

Tendo-se já encontrado as dimensões dos blocos que simulam termicamente o comportamento 

da peça estudada, é de fulcral importância compreender de que forma o local que uma dada 

peça ocupa na carga influencia a evolução da sua temperatura durante o processo de têmpera. 

Tal análise teve por base um ensaio experimental, a partir do qual se extraiu os dados 

necessários para as posteriores conclusões.  

A experiência realizada consistiu na inserção de dois blocos geometricamente idênticos e 

compostos na mesma liga de aço, juntamente com a carga a ser tratada termicamente, em duas 

posições distintas no interior do forno: um localizado na periferia da carga e outro numa zona 

central da mesma, envolvido por outras peças. A Figura 4-1 esquematiza a posição dos dois 

blocos na carga. Com os seus centros devidamente instrumentados com termopares, tratou-se 

de registar a evolução da temperatura destes dois corpos durante o tratamento térmico.  

 

Figura 4-1 – Representação esquemática da localização das peças na carga. 

Sendo as condições referentes à transferência de calor por convecção essencialmente idênticas 

em todas as peças que fazem parte da carga, eventuais diferenças espaciais observadas dever-

se-ão, à partida, a um comportamento distinto relativamente ao fenómeno radiativo. Assim, o 

que se pretende compreender é se as peças localizadas centralmente apresentam um 

aquecimento mais lento que as restantes, pelo facto de se encontrarem menos sujeitas à radiação 
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emitida pela parede, ou se as peças trocam radiação entre si de tal forma que o aquecimento é 

praticamente homogéneo em toda a carga. 

Assim, o primeiro ensaio foi realizado numa carga com uma massa total de aproximadamente 

595 kg. A posição dos dois blocos encontra-se registada nas figuras seguintes. Na Figura 4-2 é 

visível a carga no interior do forno e encontra-se identificado o cubo colocado na periferia da 

carga. 

 

Figura 4-2 – Posição do bloco colocado na periferia da carga. 

Na Figura 4-3 é visível o posicionamento do bloco no centro da carga, sendo notório que, tal 

como se pretendia, este tem em seu redor um grande número de peças, sendo previsivelmente 

reduzida a radiação da parede que incide diretamente sobre este.  

 

Figura 4-3 – Posição do bloco colocado no centro da carga. 
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Registando-se em simultâneo a temperatura da parede e do núcleo dos dois blocos em intervalos 

de 30 segundos foi, então, possível traçar a evolução desses três parâmetros: temperatura da 

parede e as temperaturas dos dois núcleos. Estes resultados são apresentados na Figura 4-4. Da 

análise destes dados pode-se constatar que o cubo colocado na periferia da carga aquece muito 

mais rapidamente que o outro colocado no centro desta. Esta diferença de comportamento entre 

os dois corpos prende-se com o facto de as peças que envolvem o cubo colocado no centro 

funcionarem como um escudo radiativo para este. É, pois, a menor troca de calor através desse 

mecanismo que está na origem da diferença observada. Para além disso, analisando-se a fase 

de arrefecimento conclui-se que, mais uma vez, o cubo colocado no centro da carga tende a 

evoluir termicamente mais devagar que o colocado na periferia. 

 

Figura 4-4 – Resultados experimentais para a evolução da temperatura dos blocos para uma carga de 595 kg. 

A experiência foi repetida, desta vez para uma massa total da carga de 395 kg. Com um 

posicionamento semelhante dos cubos, registou-se novamente a evolução da temperatura dos 

dois corpos. Os resultados encontram-se na Figura 4-5. Analisando esta e comparando com a 

Figura 4-4 constata-se que a evolução da temperatura da parede durante os tratamentos térmicos 

não é independente da carga introduzida no forno.  
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Figura 4-5 – Resultados experimentais para a evolução da temperatura dos blocos para uma carga de 395 kg. 

Tal é patente no diferente número de estágios intermédios apresentados nos dois ensaios. É 

também visível que o ciclo térmico tem uma duração inferior quando a massa de peças a aquecer 

é também mais reduzida. Mais uma vez constatou-se que o cubo que ocupava uma posição 

periférica na carga apresentava um aquecimento mais rápido que o que se encontrava no centro 

desta.  

Concluiu-se, com base nestes ensaios, que o aquecimento observado numa dada peça não é 

independente da posição que esta ocupa na carga. De facto, as peças colocadas na periferia, 

devido à superior exposição à radiação emitida pela parede, apresentam condições mais 

favoráveis ao aquecimento. A explicação para as diferenças encontradas na evolução da 

temperatura dos dois cubos justifica-se com esse fator.  

Por essa razão conclui-se que o posicionamento do bloco padrão na carga não pode ser de forma 

alguma aleatório. Este deverá, pois, ser colocado preferencialmente numa posição central da 

carga. Nesse local, abrigado da radiação, o bloco estará sujeito às condições de fronteira mais 

desfavoráveis para o seu aquecimento. Dessa forma, se o bloco padrão tiver um comportamento 

térmico idêntico à peça colocada na carga de maiores dimensões e for colocado no local onde 

o aquecimento se dá de forma mais lenta, garante-se que quando o seu núcleo atinge a 

temperatura de estágio, toda e qualquer peça colocada na carga encontra-se já a essa mesma 

temperatura, sendo possível controlar de forma mais fiável todo o processo de aquecimento da 

carga. 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5000 10000 15000 20000 25000

T
em

p
er

at
u
ra

 [
ºC

]

Tempo [s]

Parede

Cubo Centro

Cubo Periferia



Otimização de blocos padrão usados para monitorização e controlo do processo de tratamentos térmicos em vácuo 

49 

 

5 Dimensionamento de blocos padrão para outras peças de 

diferentes geometrias 

Tendo-se dimensionado dois blocos padrão, um de forma cúbica e outro de forma cilíndrica, 

que reproduzem eficazmente a evolução da temperatura do núcleo da peça estudada, surgiu a 

necessidade de estudar o aquecimento de outras peças de grandes dimensões e encontrar os 

blocos padrão respetivos. Este trabalho surge da necessidade de criar uma base de dados que 

estabeleça uma relação entre os blocos padrão e as peças correspondentes. Dessa forma poder-

se-á mais facilmente selecionar um bloco padrão a colocar na carga a partir da aproximação das 

dimensões da maior peça nela presente a uma previamente estudada. O ponto onde a 

temperatura dos corpos foi avaliada nas presentes simulações corresponde ao mais afastado de 

todas as fronteiras da peça. 

A análise realizada teve como alvo um conjunto de três peças cujas dimensões foram obtidas 

aquando da necessária observação e estudo das cargas em aço AISI D2 nos capítulos anteriores. 

Estas são apresentadas nas seguintes figuras. Na Figura 5-1 são visíveis as peças A e B que 

serão analisadas. 

 

Figura 5-1 – Peça A e B alvo de estudo.  
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Na Figura 5-2 é visível a terceira peça que foi estudada, a peça C.  

 

Figura 5-2 – Peça C alvo de estudo. 

Seguidamente apresenta-se os resultados obtidos para a simulação realizada tendo como alvo 

cada um destes corpos, assim como uma síntese das dimensões obtidas para os diferentes 

padrões. É de salientar que as dimensões encontradas para os blocos poderão não se encontrar 

otimizadas ao máximo. De facto, poderá haver dimensões que replicam o comportamento das 

peças de forma ainda mais fiel. O facto de a obtenção das dimensões dos blocos ter sido feita 

com base num processo iterativo explica a dificuldade de otimizar ao máximo alguns resultados. 

Apesar disso, os resultados garantem uma reprodução satisfatória da evolução da temperatura 

das peças por parte dos blocos. 

5.1 Blocos padrão para a Peça A 

Este corpo de forma cúbica apresenta um comprimento de 176 mm de lado. Aplicando, de 

forma coerente com as conclusões encontradas no capítulo 3 que apontam para uma melhor 

descrição do processo através da consideração de isolamento da base dos corpos, o método 

numérico para este sólido composto pelo material AISI D2, obteve-se a evolução da 

temperatura do seu núcleo apresentada na Figura 5-3. É de salientar que os valores considerados 

para os parâmetros de simulação foram em tudo idênticos aos definidos no capítulo 2. 

Considerou-se na simulação uma área isolada quadrada de 176 mm de lado correspondente à 

base. Para além disso, garantiu-se um maior refinamento na malha à superfície do corpo, como 

é visível na Figura 5-4. Tais considerações serão mantidas ao longo de todas as simulações 

numéricas. Uma vez que a estimativa inicial pelo método analítico para a dimensão do lado do 

cubo teve como resultado, no Capítulo 3, uma fraca aproximação às dimensões do bloco padrão, 
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optou-se desta vez por considerar um valor inicial para o lado do cubo padrão de 50 mm. A 

evolução térmica obtida para esse corpo é visível na Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 – Evolução da temperatura observada no cubo de 50 mm de lado.  

Constata-se a partir dos valores expressos graficamente nessa figura que as dimensões ótimas 

para o padrão de forma cúbica que simula termicamente o comportamento da peça encontram-

se longe do valor assumido para o lado deste sólido. A evolução térmica do bloco deverá ser 

muito mais lenta, pelo que a aproximação entre as curvas da peça e do cubo se consegue, então, 

através de um aumento das dimensões do bloco padrão respetivo.  

 

Figura 5-4 – Representação da malha considerada para a Peça A.  

Através de iterações sucessivas às dimensões do corpo chegou-se a um valor de 125 mm para 

o lado do cubo. Esse valor para o lado do cubo garante uma proximidade aceitável entre as 

curvas relativas às temperaturas do núcleo dos dois sólidos. Tal constatação é suportada pelos 

dados obtidos para a curva da temperatura relativa a este corpo, sintetizados na Figura 5-5. 
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Figura 5-5 – Evolução da temperatura obtida para o cubo de 125 mm de lado. 

Usando os mesmos procedimentos, tratou-se de encontrar um corpo de forma cilíndrica e 

diâmetro normalizado que reproduzisse o comportamento térmico desta peça em estudo. Os 

resultados obtidos para este corpo são um diâmetro de 120 mm e uma altura de 130 mm. A 

evolução observada para a temperatura do núcleo deste corpo é apresentada na Figura 5-6. 

 

Figura 5-6 – Evolução da temperatura para o cilindro de 120 mm de diâmetro e 130 mm de altura. 

Da análise da figura é possível constatar que as curvas referentes às temperaturas da peça e 

respetivo bloco se encontram sempre próximos.  
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5.2 Blocos padrão para a Peça B 

De seguida analisou-se uma peça que apresenta dimensões da ordem de grandeza idêntica à 

peça A. Esta apresenta uma secção retangular de 150 mm por 120 mm com uma profundidade 

de 112 mm. Simulando novamente o aquecimento do sólido em questão obteve-se o 

comportamento térmico desta peça, procurando-se seguidamente encontrar um bloco padrão 

cilíndrico e cúbico, constituídos pelo material AISI 304, cujo núcleo apresente uma evolução 

idêntica da temperatura. A área que se considerou isolada corresponde a uma das faces 

retangulares com 120 mm por 112 mm. O resultado da simulação para a curva da temperatura 

do centro geométrico deste corpo é apresentado na  Figura 5-7. 

 

Figura 5-7 – Evolução da temperatura da peça B. 

Relativamente às dimensões do cubo que simula termicamente o comportamento deste corpo, 

concluiu-se que este deveria ter 100 mm de lado. Esse valor é suportado pelos resultados obtidos 

para um sólido com essas dimensões. Como é visível na Figura 5-8, ao longo de toda a curva 

de aquecimento observa-se uma grande proximidade entre a temperatura apresentada pela peça 

e esse cubo.  

Repetiu-se novamente o processo iterativo, desta vez para um corpo de forma cilíndrica. 

Fixando-se o valor do diâmetro deste num valor de 100 mm, alterou-se sucessivamente a altura 

deste tronco cilíndrico, até um valor ótimo de 100 mm. 
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Figura 5-8 – Evolução da temperatura do cubo com 100 mm de lado. 

Esses valores encontrados são suportados pelos resultados sintetizados na Figura 5-9. Nela é 

visível a sobreposição entre a curva referente ao bloco padrão de forma cilíndrica e a peça B. 

 

Figura 5-9 – Evolução da temperatura para o cilindro de 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura.  

5.3 Blocos padrão para a Peça C 

A última peça a ser analisada foi a C. Com uma forma geométrica complexa, esta tem as 

dimensões de atravancamento de 310 mm, 289 mm com 120 mm de altura. Com vista à 

aplicação do modelo numérico no software Abaqus referente ao aquecimento desta peça foi 

necessário desenhar um corpo de geometria aproximada à real. O resultado dessa aproximação 

é apresentado na Figura 5-10. 
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Figura 5-10 – Aproximação geométrica da peça C. 

Após realizar a simulação do processo de aquecimento, avaliou-se os resultados obtidos. A 

curva da temperatura do núcleo da peça é apresentada na Figura 5-11. Considerou-se nesta 

simulação que a área da base com 310 mm por 289 mm se encontrava isolada. 

 

Figura 5-11 – Evolução da temperatura da peça C. 

Analisando estes resultados, é possível constatar que a evolução observada para o núcleo deste 

sólido é semelhante à observada para a peça B. Por isso, prevê-se que as dimensões dos sólidos 

que simulam termicamente o comportamento das duas peças sejam idênticas. Para avaliar essa 

hipótese comparou-se a resposta térmica da peça C com a de um cubo com 100 mm de lado e 

com o cilindro com diâmetro e altura de 100 mm. Estes resultados são sintetizados na Figura 

5-12 e Figura 5-13. 
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Figura 5-12 - Comparação entre a evolução da temperatura da peça C e do cubo de 100 mm de lado.  

O que se observa é que, à semelhança do que acontece com a peça B, estes dois corpos 

compostos pelo material AISI 304, deverão reproduzir eficazmente a resposta térmica da peça 

C.  

 

Figura 5-13 - Comparação entre a da temperatura da peça C e do cilindro de 100 mm de diâmetro e altura.  
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6 Dimensionamento de blocos padrão para peças de menor 

dimensão 

Tendo-se procurado na análise apresentada no capítulo anterior selecionar como alvo as peças 

mais maciças de entre as observadas, naturalmente excluiu-se de análise as peças mais pequenas 

presentes nas cargas. Tal consideração não põe como hipótese que possam ser introduzidas no 

forno cargas compostas apenas de peças de dimensões reduzidas. O que é facto é que, 

apresentando as peças a tratar uma grande variabilidade dimensional, as cargas podem 

realisticamente ser compostas na sua totalidade por peças cuja escala é bastante inferior às das 

peças até ao momento tratadas. Nesses casos, a seleção de um bloco padrão excessivamente 

grande poderá resultar em ciclos térmicos demasiado longos. Como consequência tem-se gastos 

energéticos exagerados e, possivelmente, austenitização excessiva das peças, consequência 

metalúrgica altamente indesejável nos produtos finais. É por isso, de grande importância avaliar 

igualmente peças de dimensão mais reduzida de forma a que nos casos em que as peças a tratar 

são na sua globalidade pequenas existam dados para que seja possível selecionar o bloco padrão 

adequado. A realização desta análise poderá, também, ser importante para um posterior 

tratamento dos resultados do dimensionamento dos blocos padrão, já que poderá contribuir para 

mais facilmente encontrar uma relação de natureza geométrica entre peças e blocos padrão.  

Por isso, e de forma idêntica ao apresentado no capítulo 5, começou-se por selecionar um 

conjunto de peças para realizar o estudo ao seu aquecimento e definir as respetivas dimensões 

dos blocos padrão. Escolheu-se quatro corpos que fossem representativos das peças de menores 

dimensões observadas nas cargas, procurando-se que fossem distintos entre si tanto 

dimensional como geometricamente. O processo de obtenção das dimensões dos blocos 

referentes a cada uma das peças será seguidamente descrito de forma sucinta.   

A primeira peça a ser analisada foi designada por Peça 1 e apresenta-se na Figura 6-1. 
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Figura 6-1 – Peça 1 alvo de estudo. 

Na Figura 6-2 apresenta-se a segunda que foi alvo de análise. Será daqui para a frente designada 

como Peça 2. 

 

Figura 6-2 – Peça 2 alvo de estudo. 

A terceira peça, cujo estudo foi desenvolvido, é visível na Figura 6-3. Esta peça será apresentada 

no estudo posteriormente descrito como Peça 3. 

 

Figura 6-3 – Peça 3 alvo de estudo. 
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Na Figura 6-4 encontra-se assinalada a última peça estudada, a peça 4.  

 

Figura 6-4 – Peça 4 alvo de estudo. 

Seguidamente apresenta-se, para cada uma destas peças constituídas por aço AISI D2, o estudo 

realizado por intermédio de simulações de natureza numérica. A descrição completa das 

dimensões destas três peças encontra-se aí também sintetizada. 

 

6.1 Blocos padrão para a Peça 1 

A primeira peça avaliada é a apresentada na Figura 6-1, a peça 1. Com um atravancamento de 

195 mm × 30 mm × 52 mm é claro que se trata de uma peça de dimensões muito reduzidas 

quando comparada com as estudadas até ao momento. Por isso, previsivelmente a resposta 

térmica observada para esta será muito mais rápida e por isso mesmo as dimensões dos 

respetivos blocos padrão serão também inferiores. 

Desenvolvendo-se um modelo de dimensões e forma próximas das da peça real avaliou-se a 

evolução da temperatura desta peça para uma curva da temperatura da parede idêntica às das 

simulações anteriores, recorrendo-se ao software Abaqus para realizar a necessária simulação. 

Na Figura 6-5 é visível metade da peça e a malha considerada para a simulação.  



Otimização de blocos padrão usados para monitorização e controlo do processo de tratamentos térmicos em vácuo 

60 

 

Figura 6-5 – Esquema da peça 1 e respetiva malha considerada. 

A opção por seccionar a peça para a sua análise prende-se com a aproximada simetria 

observada. Sendo as condições de fronteira idênticas, o comportamento térmico das duas 

metades será semelhante, pelo que considerar a peça na sua totalidade representa apenas um 

maior esforço de cálculo sem trazer qualquer vantagem aos resultados. 

Por isso, considerou-se a peça como isolada na face que define o seu “plano de simetria”. 

Observa-se também o maior refinamento da malha, composta por 26284 elementos, na 

periferia, em especial nos vértices. A explicação para tal opção prende-se, conforme já 

explicado anteriormente, com os previsíveis maiores gradientes térmicos observados nesses 

locais. Devido a impossibilidades de ordem geométrica mostrou-se impossível descrever a peça 

recorrendo a elementos finitos de forma hexagonal. Foi necessário criar a malha com elementos 

tetraédricos de código C3D10.  

Fixando-se então, e de forma idêntica às restantes simulações, a emissividade da parede do 

forno num valor de referência de 0,9 assim como as propriedades do corpo descritas para o aço 

AISI D2 analisou-se a evolução da temperatura do seu núcleo. Os resultados são apresentados 

na Figura 6-6. A área que se considerou isolada encontra-se assinalada na Figura 6-7 a 

vermelho. Essa área tem um valor de 5625 mm2. 
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Figura 6-6 – Evolução térmica da peça 1. 

Sendo a obtenção das dimensões dos blocos um processo iterativo, começou-se por avaliar um 

cubo de 50 mm de lado para comparar com os resultados da peça. Analisando os 

comportamentos da peça 1 e desse bloco padrão, constatou-se que a evolução térmica do cubo 

de 50 mm de lado é mais lenta que a da peça.  

 

Figura 6-7 – Área da peça 1 considerada isolada na simulação. 

Por isso, as dimensões do bloco deverão ser mais reduzidas. Assim, o resultado das iterações 

seguintes foi de 40 mm de lado para o bloco de forma cúbica. A constatação da satisfatória 

aproximação entre as duas curvas da temperatura, da peça e do bloco cúbico, é fundamentada 

na  Figura 6-8. Observa-se nesta uma razoável sobreposição entre as curvas de temperatura da 

peça e a do cubo padrão com 40 mm de lado. 
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Figura 6-8 – Evolução térmica da peça e do cubo de 40 mm.  

De seguida tratou-se de encontrar as dimensões do tronco cilíndrico que apresente um 

comportamento idêntico ao da peça. Prevendo que as medidas do cilindro são próximas das do 

cubo anteriormente dimensionado, definiu-se para uma primeira aproximação às dimensões 

deste bloco um diâmetro de 50 mm e altura de 30 mm. A evolução da temperatura obtida para 

este corpo é visível Figura 6-9. 

 

Figura 6-9 –  Evolução térmica da peça e do cilindro de 30 mm de altura e 50 mm de diâmetro. 

Observando-se que tais dimensões tendem a estimar eficazmente a resposta térmica do núcleo 

da peça 1, concluiu-se assim o estudo ao dimensionamento dos seus blocos padrão. 
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6.2 Blocos padrão para a Peça 2 

Seguidamente tratou-se de estudar a peça 2, visível na Figura 6-2.  Composta por duas regiões 

distintas, a maior, um cilindro facejado, com 90 mm de diâmetro e uma altura de 40, a segunda, 

um outro cilindro, com 28 mm de diâmetro e uma altura de 84 mm, a peça apresenta detalhes 

como um conjunto de furos na superfície do cilindro facejado.  

O passo seguinte consistiu em criar um modelo geométrico da peça de dimensões aproximadas. 

Sobre esse modelo aplicou-se uma malha com 102992 elementos de forma tetraédrica. A 

justificação para o muito maior número de elementos que compõe a malha quando se compara 

com a peça 1 prende-se com o maior número de áreas de transferência de calor. Assim, e sendo 

necessário um maior refinamento superficial da malha, a diferença observada no número de 

elementos encontra-se fundamentada. Desse modo, na Figura 6-10 é visível a forma da peça e 

a distribuição da malha. A análise foi realizada, como explicado no estudo da peça 1, a apenas 

metade da peça já que esta é essencialmente simétrica. 

 

Figura 6-10 – Esquema da peça 2 e respetiva malha considerada. 

A área que se considerou na simulação como isolada é apresentada na Figura 6-11 e encontra-

se assinalada a vermelho. Este isolamento reflete-se numa redução da área de transferência de 

calor desse corpo de 5528 mm2. 

 

Figura 6-11 – Área considerada isolada no modelo numérico 
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Mantendo-se as condições estipuladas para a parede e considerando novamente para a sua 

emissividade um valor de 0,9, obtém-se a evolução da temperatura do núcleo e da parede 

refletida na Figura 6-12. 

 

Figura 6-12 – Evolução térmica do núcleo da peça 2. 

Comparando a evolução obtida para a temperatura deste corpo e a obtida para a peça 1, 

apresentada na Figura 6-6, é visível que estas são idênticas. Por essa razão pôs-se a hipótese de 

o cubo de 40 mm de lado servir como bloco padrão também para esta peça. O que se observou 

é que as curvas para as temperaturas da peça e esse cubo são idênticas. As semelhanças são 

visíveis na Figura 6-13. 

 

Figura 6-13 – Evolução térmica do cubo de 40 mm de lado. 
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Da mesma forma avaliou-se então se o cilindro de 50 mm de diâmetro e 30 mm de altura serve 

como padrão da peça 2. Comparando-se os resultados da evolução da temperatura do núcleo 

destes dois corpos constata-se que este corpo simula eficazmente o comportamento da peça 2. 

Isso comprova-se pelos resultados expressos na Figura 6-14. 

 

Figura 6-14 – Evolução térmica do cilindro de 50 mm de diâmetro e 30 mm de altura. 

6.3 Blocos padrão para a Peça 3 

A terceira peça que foi estudada apresenta um atravancamento 130 mm × 40 mm × 13 mm, 

com 2 furos de 15 mm de diâmetro. 

Observando-se simetria geométricas na peça, e uma vez que as condições de fronteira são 

idênticas ao longo de todas as áreas superficiais, optou-se por analisar apenas metade da peça, 

conservando-se a qualidade dos resultados obtidos, reduzindo o esforço de cálculo imposto ao 

modelo numérico. Assim, e de forma idêntica ao explicado para as peças anteriores, definiu-se 

um modelo geométrico de dimensões idênticas às reais. Nesse modelo aplicou-se uma malha 

com 21610 elementos com densidade superior à superfície da peça. A peça alvo da análise 

numérica assim como a malha definida encontram-se esquematizadas na Figura 6-15. 

 

Figura 6-15 - Esquema da peça 3 e respetiva malha considerada. 
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A área que se considerou isolada nesta peça é a sinalizada a vermelho na Figura 6-16, tendo um 

valor 770 mm2. 

 

Figura 6-16 – Área considerada isolada na simulação da peça 3. 

Assim sendo e aplicando o modelo numérico por intermédio do software Abaqus, obtém-se a 

evolução da temperatura do núcleo da peça apresentada na Figura 6-17.  

 

Figura 6-17 – Evolução térmica do núcleo da peça 3. 

Conhecendo-se a evolução da temperatura do núcleo da peça 3 é possível comparar esta com o 

comportamento dos corpos anteriormente analisados. O que se constata é que a temperatura do 

núcleo deste corpo se aproxima muito mais rapidamente da temperatura da parede. Tal indicia 

que as dimensões do bloco padrão, que apresenta um comportamento térmico idêntico, deverão 

ser mais reduzidas que as determinadas para os restantes corpos. Assim, e de forma iterativa 

chegou-se a um lado de 20 mm para o cubo padrão composto pelo aço AISI 304. Tais dimensões 

do cubo garantem uma evolução da temperatura idêntica ao da peça 3. Tal conclusão é 

suportada pelos resultados obtidos e sintetizados na Figura 6-18. 
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Figura 6-18 – Evolução térmica do cubo de 20 mm de lado e da peça 3. 

Suspeitando-se, com base nos resultados obtidos para outras peças, que o comportamento 

térmico do núcleo de um cubo e de um cilindro de diâmetro e altura igual ao seu lado é idêntico, 

tratou-se de avaliar, recorrendo ao modelo numérico, essa hipótese. Por isso, estudou-se o 

aquecimento observado num cilindro de diâmetro igual à altura com o valor de 20 mm. Os 

resultados observados para a curva da temperatura do núcleo deste sólido, não apresentados, 

são em tudo idênticos aos obtidos para o cubo, podendo-se assumir que é possível conhecer as 

dimensões do bloco padrão cilíndrico a partir da determinação das do bloco de forma cúbica. 

6.4 Blocos padrão para a Peça 4 

A última peça que foi avaliada foi a peça 4 que se encontra devidamente assinalada na Figura 

6-4. Com um perfil de extrusão, e atravancamento de 40mm × 50 mm × 75 mm, a peça apresenta 

detalhes de corte na superfície superior. 

A aproximação geométrica desta, assim como a malha considerada, composta por 68714 

elementos tetraédricos quadráticos de código C3D10, para a aplicação do método numérico 

encontra-se na Figura 6-19. 
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Figura 6-19 – Aproximação da peça 4 e respetiva malha considerada. 

Na Figura 6-20 apresenta-se a área considerada isolada. Esta tem um valor de 2950 mm2.  

Os resultados para a evolução da temperatura no núcleo deste são visíveis na Figura 6-21.  

 

Figura 6-20 – Área considerada isolada na simulação do corpo 4. 

A dimensão encontrada para o bloco padrão de forma cúbica que reproduz termicamente o 

comportamento desta peça foi um lado de 35 mm. 
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Figura 6-21 – Evolução da temperatura obtida para a peça 4. 

A justificação para a validade deste valor prende-se com a análise dos resultados obtidos, 

verificando-se que as curvas da temperatura dos dois corpos, peça e cubo de 35 mm de lado, 

encontram-se sobrepostas ao longo de todo o tempo de aquecimento. Tal conclusão é 

fundamentada na Figura 6-22 onde é visível a sobreposição entre as curvas correspondentes a 

cada um dos corpos. 

 

Figura 6-22 – Evolução térmica do cubo de 35 mm de lado e da peça 4. 

Mais uma vez estimou-se a altura e diâmetro do bloco padrão cilíndrico como iguais ao lado do 

bloco padrão cúbico. De facto, e de forma coerente com as hipóteses colocadas anteriormente, 

o comportamento térmico dos dois sólidos, não apresentado, mostrou-se idêntico. 
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7 Análise aos resultados do dimensionamento dos blocos padrão 

Uma vez encontradas as dimensões dos blocos padrão, compostos pelo aço inox AISI 304, que 

reproduzem de forma aceitável o comportamento do núcleo das peças em aço AISI D2, é 

importante analisar os resultados obtidos, a fim de encontrar uma forma expedita de relacionar 

as dimensões das peças com as dos respetivos blocos padrão. A relevância deste passo prende-

se com a variabilidade e imprevisibilidade geométrica das peças a tratar. Nesse contexto, a 

obtenção de uma relação fiável entre as peças mais maciças de uma dada carga e o respetivo 

bloco padrão permite num futuro determinar, a partir de uma avaliação geométrica da peça, as 

dimensões do bloco padrão que deverá acompanhar a carga.  

Assim procurar-se-á uma relação entre peça e bloco padrão através de uma possível relação 

entre os seguintes parâmetros: número de Biot, número de Fourier e constante de tempo, 𝜏. A 

definição de cada um destes parâmetros foi já descrita no capítulo 2. Variando as propriedades 

dos materiais com a temperatura da forma já descrita anteriormente, optou-se nesta análise por 

considerar uma temperatura intermédia de 450ºC. As propriedades necessárias assim como os 

seus valores a essa temperatura foram já sintetizadas nas Tabela 3-6 e Tabela 3-7. 

A análise não é ainda possível sem uma descrição clara das características geométricas das 

peças e respetivos blocos. Conhecendo-se já, fruto do trabalho realizado anteriormente, as 

dimensões dos blocos padrão correspondentes a cada uma das peças, tem-se já à disposição um 

conjunto de dados necessários para o estudo proposto. Na Tabela 7-1 sintetiza-se o resultado 

do dimensionamento dos blocos padrão para as peças de maiores dimensões. Na Tabela 7-2 

estão patentes os resultados do dimensionamento dos blocos padrão para peças de pequenas 

dimensões. Nestas tabelas relaciona-se os volumes, V, as áreas superficiais, As, e o comprimento 

característico, Lc, das peças e respetivos blocos. É de referir que, uma vez que se considerou 

que a base das peças não troca calor com o ambiente, a área que se apresenta nestes resultados 

não se refere à totalidade da superfície da peça. Esta refere-se unicamente à área que troca calor, 

que é igual à área total menos a área isolada.  
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De referir que o cálculo do comprimento característico é feito por: 

𝐿𝑐 =
𝑉

𝐴𝑠
     ( 7-1 ) 

Tabela 7-1 – Resultado do dimensionamento dos blocos padrão para as peças de grandes dimensões 

 𝑽 [m3] 𝑨𝒔 [m
2] 𝑳𝒄 [m] m [kg] 

 1ª Peça estudada  

Peça 0,0036 0,14 0,025 27,5 

Cubo 0,00086 0,045 0,019 5,4 

Cilindro 0,00079 0,039 0,020 4,3 

 Peça A 

Peça 0,0055 0,15 0,035 41,4 

Cubo 0,0020 0,078 0,025 13,6 

Cilindro 0,0015 0,0603 0,024 8,9 

 Peça B 

Peça 0,0020 0,083 0,024 15,3 

Cubo 0,0010 0,050 0,020 5,7 

Cilindro 0,00079 0,039 0,020 4,5 

 Peça C 

Peça 0,0043 0,1527 0,028 32,5 

Cubo 0,0010 0,050 0,0200 5,7 

Cilindro 0,00079 0,039 0,020 4,5 
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Tabela 7-2 – Resultado do dimensionamento dos blocos padrão para peças de pequena dimensão 

 𝑽 [m3] 𝑨𝒔 [m
2] 𝑳𝒄 [m] 𝒎 [kg] 

 Peça 1 

Peça 0,00027 0,028 0,0100 2,1 

Cubo 0,000064 0,0080 0,0080 0,50 

Cilindro 0,000059 0,0067 0,0088 0,46 

 Peça 2 

Peça 0,00027 0,030 0,0092 2,1 

Cubo 0,000064 0,0080 0,0080 0,50 

Cilindro 0,000059 0,0067 0,0088 0,46 

 Peça 3 

Peça 0,000057 0,013 0,0044 0,44 

Cubo 0,0000080 0,0020 0,0040 0,063 

Cilindro 0,0000063 0,0016 0,0040 0,049 

 Peça 4 

Peça 0,00014 0,015 0,0092 1,0 

Cubo 0,000043 0,0061 0,0070 0,21 

Cilindro 0,000034 0,0048 0,0070 0,17 

 

A Tabela 7-3 apresenta as dimensões finais de construção dos blocos padrão para as diferentes 

peças. Nesta, o parâmetro 𝑎 representa a altura do cilindro.  
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Tabela 7-3 – Dimensões finais de construção dos blocos padrão para as peças estudadas 

Bloco padrão cúbico Bloco padrão cilíndrico 

𝒍 [mm] 𝑫 [mm] 𝒂 [mm] 

1ª Peça estudada (125 mm× 90 mm× 430 mm) 

95 100 100 

Peça A (176 mm× 176 mm× 176 mm) 

125 120 130 

Peça B (150 mm× 120 mm× 112 mm) 

100 100 100 

Peça C (310 mm× 289 mm× 120 mm) 

100 100 100 

Peça 1 (30 mm× 52 mm× 195 mm) 

40 50 30 

Peça 2 (90 mm× 90 mm× 124 mm) 

40 50 30 

Peça 3 (40 mm× 13 mm× 130 mm) 

20 20 20 

Peça 4 (40 mm× 50 mm× 75 mm) 

35 50 30 

 

Conhecendo as características geométricas das peças e dos respetivos blocos padrão é possível 

estudar uma relação entre estes corpos. De forma a possuir mais dados para esta análise e dessa 

forma reduzir a incerteza referente às conclusões, considerar-se-ão também os resultados 

obtidos para o dimensionamento dos blocos padrão considerando a transferência de calor a dar-

se em todas as faces. A síntese desse dimensionamento encontra-se no Anexo A. Seguidamente 

tratar-se-á de apresentar as diferentes relações encontradas entre as dimensões das peças e 

respetivos blocos padrão. Posteriormente, tratar-se-á de, tendo por base essas relações 

encontradas, inferir qual delas permite obter as dimensões dos blocos padrão que melhor 

estimam a temperatura das peças. 
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7.1 Análise com o Número de Biot 

Representando o número de Biot a razão entre a resistência de condução no interior de um corpo 

e a resistência térmica exterior, a definição deste é, como explicado no capítulo 2, 𝐵𝑖 =
ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙∙𝐿𝑐

𝑘
.  

Considerando-se para esta análise um valor constante para o ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, independente do material 

e de 100 W/m2K, avaliou-se a relação existente entre os números de Biot dos blocos padrão e 

das peças. O resultado da relação obtida é visível na Figura 7-1.  

 

Figura 7-1 – Resultados obtidos para a relação entre o número de Biot das peças e dos blocos. 

Considerando todos estes pontos, procurou-se uma relação linear que intersetasse a origem dos 

eixos. A regressão obtida foi a seguinte: 

𝐵𝑖𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,7801 ∙ 𝐵𝑖𝑝𝑒ç𝑎     ( 7-2 ) 

Esta equação apresenta, face aos pontos que lhe dão origem, um coeficiente de determinação 

de 0,9705. Este parâmetro avalia qualitativamente a aproximação entre os pontos e a regressão 

obtida, tendo como valor máximo 1. Apresentando esta equação um elevado coeficiente de 

determinação, pode considerar-se que relaciona com qualidade os dados que servem de base a 

esta análise. Ainda que propriedades como a massa volúmica ou o calor específico não surjam 

de forma explicita na equação que relaciona o número de Biot das peças e respetivos blocos, a 

dependência destas propriedades surge implicitamente, já que as dimensões obtidas para os 

blocos padrão são também determinadas pela evolução dessas propriedades. 
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7.2 Análise com a Constante de tempo, 𝝉 

Seguidamente tratou-se de relacionar, através das respetivas constantes de tempo, 𝜏, as peças 

com os respetivos blocos padrão. Definindo-se essa constante como 𝜏 =
𝜌𝑐𝐿𝑐

ℎ
 e considerando as 

propriedades à temperatura de 450ºC, foi possível associar um valor dessa constante para cada 

corpo. Os pontos obtidos, assim como a equação de grau 1 obtida pela regressão linear que 

passa na origem, estão patentes na Figura 7-2. A equação que origina essa reta é a seguinte: 

𝜏𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,8787 ∙ 𝜏𝑝𝑒ç𝑎    ( 7-3 ) 

Mais uma vez o coeficiente de determinação registado foi de 0,9705.  

 

Figura 7-2 –Resultados obtidos para a relação entre a constante de tempo das peças e dos blocos. 

7.3 Análise com o Número de Fourier 

O último parâmetro analisado, a partir do qual se procurou relacionar as dimensões das peças 

com as dos blocos, foi o número de Fourier. Variando o valor apresentado por este número 

adimensional com o tempo já que este se calcula por 𝐹𝑜 =
𝑘𝑡

𝜌𝑐𝐿𝑐
2, de forma a retirar a dependência 

temporal da presente análise considerou-se para a variável 𝑡 um valor de 1 segundo. O resultado 

da relação obtida para o número de Fourier de peças e blocos é apresentada na Figura 7-3. Nela 

é visível a regressão linear obtida que passa na origem. 
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Figura 7-3 – Resultados obtidos para a relação entre o número de Fourier das peças e dos blocos.  

O que se observa é que, à medida que o número de Fourier das peças aumenta, os resultados 

para os números de Fourier dos blocos tendem a afastar-se da regressão obtida. A equação que 

define esta relação entre peças e blocos é a seguinte: 

𝐹𝑜𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 1,1463 ∙ 𝐹𝑜𝑝𝑒ç𝑎    ( 7-4 ) 

O resultado para o coeficiente de determinação obtido foi de 0,952. 

7.4 Correlação geométrica entre peças e blocos 

Tendo-se encontrado três equações que permitem relacionar os números de Biot, de Fourier ou 

a constante de tempo das peças e dos respetivos blocos padrão, mostrou-se necessário selecionar 

aquela que permite, de forma mais precisa, selecionar um bloco padrão para uma dada peça. 

Assim sendo, procurou-se uma equação que permita determinar o valor do comprimento 

característico do bloco padrão em função do conhecimento desse mesmo comprimento da peça. 

A partir da manipulação da equação ( 7-2 ) chega-se a uma relação entre comprimentos 

característicos seguidamente descrita: 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,7801 ∙
𝑘304

𝑘𝐷2
∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎    ( 7-5 ) 

Uma vez que a condutividade à temperatura de 450ºC do aço AISI 304 apresenta um valor de 

21,1 W/mK e o AISI D2 22,35 W/mK, essa relação pode ser simplificada para o seguinte: 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,7365 ∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎      ( 7-6 ) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

F
o

u
ri

er
 d

o
s 

b
lo

co
s

Fourier das peças

Cubo

Cilindro

Cubo sem isolamento

Cilindro sem isolamento



Otimização de blocos padrão usados para monitorização e controlo do processo de tratamentos térmicos em vácuo 

78 

De forma idêntica procurou-se manipular as equações encontradas pela relação entre constantes 

de tempo e pela relação entre números de Fourier. Para esta primeira, a relação obtida foi: 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,8787 ∙
𝜌𝐷2

𝜌304
∙
𝑐𝑝,𝐷2

𝑐𝑝,304
∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎   ( 7-7 ) 

Recorrendo novamente às propriedades dos dois materiais à temperatura de 450ºC, 

apresentadas na Tabela 3-6 e Tabela 3-7, essa equação pode ser simplificada, tendo-se chegado 

a uma relação exatamente igual à apresentada na equação ( 7-6 ). 

Atendendo à igualdade referida anteriormente, multiplicando-se as equações ( 7-5 ) e ( 7-7 ) é 

possível relacionar os comprimentos característicos das peças e blocos por meio da difusividade 

térmica destes, 𝛼: 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎
= 0,8279 ∙ √

𝛼𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝛼𝑝𝑒ç𝑎
    ( 7-8 ) 

 Onde 𝛼 é pois a razão entre a condutividade térmica e o produto entre a massa volúmica e o 

calor específico. Valores maiores desta propriedade correspondem a aquecimentos mais 

rápidos. Uma vez que esta equação entra com a difusividade do material, tendo por isso um 

carácter mais geral que as anteriores, ( 7-5 ) e ( 7-7 ),  pode vir a demonstrar-se válida quando 

estiverem em causa outros materiais. 

Tendo por base a equação ( 7-4 ), chega-se a uma relação entre blocos e peças seguidamente 

descrita, 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = √
𝑘304

𝑘𝐷2
∙
𝜌𝐷2

𝜌304
∙
𝑐𝑝,𝐷2

𝑐𝑝,304
∙

1

1,1463
∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎   ( 7-9 ) 

Recorrendo-se novamente às propriedades à temperatura intermédia de 450ºC obtém-se a 

seguinte relação entre comprimentos característicos dos blocos e das peças: 

𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 0,8308 ∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎    ( 7-10 ) 

Chegou-se, então, a duas equações distintas para relacionar os comprimentos característicos 

dos blocos padrão e das peças respetivas. Uma vez que o coeficiente de determinação da 

equação obtida pela relação dos números de Biot (e da constante de tempo) se apresentou como 

mais elevado que o obtido pela relação entre números de Fourier, possivelmente essa equação 

conseguirá relacionar mais fielmente as dimensões dos blocos. A avaliação da qualidade das 

soluções sugeridas pelas duas equações será estudada através da realização de simulações de 

aquecimento de duas novas peças. 
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Assim, tratou-se de definir um corpo geometricamente diferentes dos observados até ao 

momento. Estipulou-se para este uma forma cónica com um diâmetro na base de 120 mm e uma 

altura de 120 mm. Considerando-se a base circular isolada para as seguintes análises, apresenta-

se na Tabela 7-4 as propriedades geométricas desse corpo.  

Tabela 7-4 – Características geométricas da peça teste 

𝐷 [m] 0,12 

𝑎 [m] 0,12 

𝑉 [m3] 0,00045 

𝐴𝑠 [m
2] 0,025 

𝐿𝑐[m] 0,018 

 

Uma vez obtido o Lc da peça, tratou-se de deduzir, a partir das equações ( 7-6 ) e ( 7-10 ) as 

estimativas para o comprimento característico dos blocos padrão respetivos. Na Tabela 7-5 

encontram-se os valores estimados segundo as duas equações.  

Estipulando-se a geometria do bloco padrão como um cubo, definiu-se o lado a que 

correspondem estes comprimentos característicos. Estes valores encontram-se na mesma tabela. 

Tabela 7-5 – Comprimentos característicos estimados para o bloco padrão da peça teste 

 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 [m] 𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [m] Lado do bloco padrão, cubo[m] 

𝐹𝑜, eq. ( 7-10 ) 
0,018 

0,0149 0,076 

𝐵𝑖, eq. ( 7-6 ) 0,0132 0,066 

 

Aplicou-se então o modelo numérico aos três corpos, peça e respetivos blocos padrão, 

considerando uma evolução da temperatura da parede idêntica à imposta em todas as anteriores 

simulações. Os resultados obtidos encontram-se sintetizados sob a forma de um gráfico na 

Figura 7-4. O que estes sugerem é que, de facto, a equação proposta pela relação entre números 

de Biot das peças e blocos, ou constantes de tempo, equação ( 7-6 ), relaciona mais fielmente 

as dimensões destes. De facto, observa-se nestes resultados que o comprimento característico 

proposto pela equação do número de Fourier se apresenta como majorante das dimensões do 

bloco.  
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Figura 7-4 – Evolução da temperatura observada na peça teste e respetivos blocos, cubos. 

Avaliando o erro das curvas da temperatura dos dois cubos relativamente à da peça observa-se 

que o erro máximo apresentado pelo cubo com 66 mm de lado é de 4,6%, sendo de 13,3% o 

erro máximo do cubo de 76 mm de lado. O erro médio foi para o cubo de 66 mm de 0,97%, 

enquanto que para o outro foi de 3,83 %. A determinação do erro num dado instante de tempo 

foi feita com recurso à seguinte equação, 

𝑒[%] =
|𝑇𝑝𝑒ç𝑎−𝑇𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜padrão|

𝑇𝑝𝑒ç𝑎
∙ 100    ( 7-11 ) 

Estes resultados vêm, pois, suportar a ideia que a equação ( 7-6 ), ou ( 7-8 ),  descreve melhor 

a relação entre a geometria de uma peça composta de aço AISI D2 e uma outra em AISI 304 

face a condições de fronteira idênticas. Procurou-se igualmente dimensionar os blocos 

cilíndricos por intermédio das duas formulações encontradas. As dimensões obtidas para estes 

corpos encontram-se na Tabela 7-6. 

Tabela 7-6 – Resultado do dimensionamento dos blocos padrão cilíndricos da peça teste. 

 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [m] 𝐷 [m] 𝑎 [m] 

𝐹𝑜, eq. ( 7-10 ) 
0,018 

0,0149 0,075 0,074 

𝐵𝑖, eq. ( 7-6 ) 0,0132 0,065 0,060 

Na Figura 7-5 apresentam-se as evoluções da temperatura obtidas para estes dois corpos. Mais 

uma vez se verifica que o corpo dimensionado por intermédio da equação ( 7-6 ) apresenta um 

comportamento térmico mais próximo do observado na peça teste. 
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Figura 7-5 – Evolução da temperatura observada na peça teste e respetivos blocos cilíndricos. 

De forma idêntica procurou-se testar a versatilidade da relação encontrada analisando-se mais 

uma peça. De secção transversal igual à da primeira peça estudado, cuja análise se encontra no 

capítulo 3, fixou-se agora para esta, peça de teste 2, um comprimento de 200 mm. Uma síntese 

das características geométricas desta peça, incluindo os comprimentos de atravancamento nos 

3 eixos, apresenta-se seguidamente na Tabela 7-7. 

Tabela 7-7 – Características geométricas da peça de teste 2 

𝑥𝑥 [m] 0,125 

𝑦𝑦 [m] 0,090 

𝑧𝑧 [m] 0,200 

𝑉 [m] 0,00166 

𝐴𝑠 [m] 0,0759 

𝐿𝑐 [m] 0,0218 

Tendo por base o valor do comprimento característico desta peça, tratou-se de aplicar as duas 

equações encontradas, ( 7-6 ) e ( 7-10 ),  obtendo-se assim as duas estimativas do comprimento 

característico dos blocos padrão. Impondo-se como geometria para o bloco padrão a forma 

cúbica determinou-se o valor para o lado a que corresponde cada um dos valores do 

comprimento característico. A Tabela 7-8 resume esses resultados obtidos. 
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Tabela 7-8 – Comprimentos característicos estimados para o bloco padrão, cubo, da peça teste 2 

 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 [m] 𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [m] 𝑙 [m] 

𝐹𝑜, eq. ( 7-10 ) 
0,0218 

0,0181 0,089 

𝐵𝑖, eq. ( 7-6 ) 0,0161 0,080 

 

Aplicou-se seguidamente a estes três corpos (peça teste 2, cubo de 89 mm de lado e cubo de 80 

mm de lado) o modelo numérico de forma a analisar qual dos comprimentos característicos 

estimados traduzem, mais fielmente, a evolução da temperatura desta peça com o tempo. 

Simulou-se, então, a evolução da temperatura do núcleo das três peças. Os resultados obtidos 

são apresentados na Figura 7-6. 

 

Figura 7-6 – Evolução da temperatura observada na peça teste 2 e respetivos blocos padrão cúbicos. 

O que se constata é que a máxima diferença observada entre a temperatura da peça e do cubo 

de 80 mm foi de 10,3ºC. Por outro lado, o cubo de 89 mm apresenta uma diferença máxima de 

24,4ºC. O erro médio percentual deste primeiro foi de 1,27% enquanto que do segundo foi de 

1,83%. 

De forma idêntica tratou-se de encontrar para a peça teste 2 um corpo de forma cilíndrica que 

apresente um comportamento térmico do seu núcleo idêntico. Para tal, vai-se mais uma vez 

recorrer às equações ( 7-6 ) e ( 7-10 ). O resultado do dimensionamento desses corpos encontra-

se sintetizado na  Tabela 7-9. 
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Tabela 7-9 – Resultados do dimensionamento dos blocos padrão cilíndricos da peça teste 2 

 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [m] 𝐷 [m] 𝑎 [m] 

𝐹𝑜, eq. ( 7-10 ) 
0,0218 

0,0181 0,090 0,090 

𝐵𝑖, eq. ( 7-6 ) 0,0161 0,080 0,080 

A evolução obtida para a temperatura destes dois corpos, por intermédio da aplicação do 

método numérico, é visível na Figura 7-7. Comparando-se estes resultados com os sintetizados 

na Figura 7-6 é razoável concluir que o comportamento térmico dos cilindros é em tudo 

semelhante ao observado nos blocos padrão cúbicos. 

 

Figura 7-7 – Evolução da temperatura observada na peça teste 2 e respetivos blocos padrão cilindrícos. 

Do conjunto destes resultados pode-se concluir que a formulação da relação geométrica entre 

peças e blocos padrão obtida por intermédio dos números de Biot traduz-se em melhores 

resultados já que os corpos por esta obtidos apresentam um comportamento térmico muito mais 

próximo do da peça. Infere-se assim que a equação ( 7-6 ), ou a sua homóloga ( 7-8 ), descreve 

de forma aceitável a relação geométrica existente entre as peças e os respetivos blocos padrão. 

Por essa razão, tratou-se de, a partir desta equação, determinar as dimensões dos blocos padrão 

respetivos e compará-los com os valores obtidos anteriormente pelo processo iterativo de 

simulação. O resultado desse trabalho encontra-se sintetizado na Tabela 7-10. 
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Tabela 7-10 – Comparação das dimensões dos blocos padrão segundo a equação ( 7-6 ) e segundo o processo 

iterativo 

Equação ( 7-6 ) Método iterativo 

Bloco Padrão Cúbico Bloco Padrão cilíndrico Bloco Padrão Cúbico Bloco Padrão cilíndrico 

𝑙 [mm] 𝐷 [mm] 𝑎 [mm] 𝑙 [mm] 𝐷 [mm] 𝑎 [mm] 

1ª Peça estudada (125 mm× 90 mm× 430 mm) 

92 90 101 95 100 100 

Peça A (176 mm× 176 mm× 176 mm) 

129 130 124 125 120 130 

Peça B (150 mm× 120 mm× 112 mm) 

88 90 82 100 100 100 

Peça C (310 mm× 289 mm× 120 mm) 

103 100 117 100 100 100 

Peça 1 (30 mm× 52 mm× 195 mm) 

37 38 32 40 50 30 

Peça 2 (90 mm× 90 mm× 124 mm) 

34 35 30 40 50 30 

Peça 3 (40 mm× 13 mm× 130 mm) 

16 16 17 20 20 20 

Peça 4 (40 mm× 50 mm× 75 mm) 

34 32 44 35 50 30 

 

7.5 Método de dimensionamento dos blocos 

Tendo-se inferido a qualidade da equação que relaciona peças e blocos padrão trata-se nesta 

secção de apresentar o conjunto de cálculos necessários para, a partir do conhecimento das 
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características geométricas de uma dada peça, determinar as dimensões do respetivo bloco 

padrão. 

Assim, o ponto de partida para esta análise implicará sempre o conhecimento do volume da 

peça, da sua área superficial total e da área que contactará diretamente com a prateleira, a área 

isolada. Esta segunda área será considerada como isolada no dimensionamento do bloco. A área 

de transferência de calor será dada pela diferença entre a área superficial total da peça e a área 

que contacta com a prateleira. 

Conhecendo-se então o volume e a área de transferência de calor calcula-se o comprimento 

característico da peça pela razão entre estes dois valores. Esse cálculo é apresentado na equação 

( 7-1 ). 

Sendo a geometria do bloco padrão um cubo, o seu volume será dado por: 

𝑉 = 𝑙3      ( 7-12 ) 

Encontrando-se uma das áreas de valor 𝑙2 isolada, a área de transferência de calor é dada por, 

𝐴𝑠 = 5 ∙ 𝑙2     ( 7-13 ) 

Assim, o comprimento característico do bloco padrão cúbico nestas condições calcula-se da 

seguinte forma: 

𝐿𝑐 =
𝑙

5
      ( 7-14 ) 

Sabendo-se que a razão entre o comprimento característico do bloco e da peça apresenta um 

valor constante de 0,7365, a determinação do lado do bloco padrão é feita com base na seguinte 

equação: 

𝑙 = 0,7365 ∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 ∙ 5    ( 7-15 ) 

Com um caráter de exemplo apresenta-se de seguida o processo de cálculo para determinar a 

dimensão do bloco padrão cúbico cujo comportamento é idêntico ao cilindro de 120 mm de 

diâmetro na base e uma altura de 120 mm. As suas propriedades geométricas encontram-se na 

Tabela 7-11. 
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Tabela 7-11 – Volume e área de transferência de calor do cilindro com 120 mm de diâmetro na base e 120 mm 

de altura 

𝑉 [m3] 0,00045 

𝐴𝑡𝑜𝑡 [m
2] 0,036 

𝐴𝑖𝑠𝑜 [m2] 0,011 

𝐴𝑠 [m
2] 0,025 

 

Aplicando-se a equação ( 7-13 ), obtém-se um valor do comprimento característico para a peça 

de 0,018 m. Tendo esse valor, determina-se o lado do cubo que serve como bloco padrão desta 

peça através da equação ( 7-15 ). O valor obtido para o lado do bloco padrão cúbico foi de 66 

mm. 

Pretendendo-se que a geometria do bloco padrão seja cilíndrica, o cálculo da área superficial 

deve ser feito da seguinte forma: 

𝐴𝑠 = 𝜋𝐷𝑎 +
𝜋𝐷2

4
    ( 7-16 ) 

Se se admitir um valor igual para o diâmetro e altura do corpo cilíndrico, a definição do 

diâmetro consegue-se, de forma análoga ao cubo, conforme apresentado de seguida: 

𝑎 = 𝐷 = 𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 ∙ 5 = 0,7365 ∙ 𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎 ∙ 5    ( 7-17 ) 

Esta equação apresentará como sugestão do diâmetro do cilindro um valor igual ao lado do 

bloco padrão cúbico. No caso de o valor do diâmetro estimado se encontrar disponível na 

empresa, tem-se já as dimensões do corpo cilíndrico. Não acontecendo, e já que a 

disponibilidade de diâmetros se encontra restringida para um conjunto de valores, deve-se 

selecionar para este corpo o valor disponível mais próximo deste, sendo necessário de seguida 

ajustar o valor da altura do cilindro, 𝑎. A determinação desta deve ser feita da seguinte forma,  

𝑎 =
𝐷

4[500∙
𝐷

1473∙𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎
−1]

     ( 7-18 ) 

Mais uma vez, de forma explicativa, tratar-se-á de apresentar o modo de obtenção das 

dimensões do cilindro cujo comportamento térmico do núcleo é idêntico ao da peça. 

Com base na equação ( 7-17 ) tem-se como estimativa para o diâmetro do cilindro 66 mm. 

Recorrendo aos dados dos diâmetros disponiveis, define-se como diâmetro para o cilindro um 
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valor de 65 mm. O cálculo da altura faz-se com base na equação ( 7-18 ), chegando-se a um 

valor de 70mm. 
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8 Conclusões e perspetivas de trabalhos futuros 

8.1 Conclusões 

A análise do comportamento transiente de um corpo de forma simples, neste caso um cubo, por 

intermédio de uma solução analítica permitiu definir os parâmetros de simulação a utilizar no 

modelo numérico. Estes valores otimizados incluem uma máxima variação espacial da 

temperatura por passo no tempo de 10ºC e um incremento de tempo inicial de 0,1 s.  

Da aplicação do modelo numérico foi possível inferir que ao considerar que os corpos não 

trocam calor por intermédio da superfície da base, tal se reflete em dimensões dos blocos padrão 

superiores. A validade de tal consideração aquando do dimensionamento dos blocos foi testada 

experimentalmente, verificando-se que a altas temperaturas a evolução da temperatura do 

núcleo do bloco padrão, calculado desta forma, é semelhante à da peça. A baixas temperaturas 

o bloco tende a estimar por defeito a temperatura da peça, pelo que se garante que, atingindo o 

bloco padrão uma determinada temperatura, a peça necessariamente a atingiu antecipadamente. 

A consideração no modelo numérico da transferência de calor a dar-se de forma idêntica em 

todas as faces dos corpos refletiu-se em resultados experimentais piores, já que a altas 

temperaturas o bloco padrão, de menores dimensões que no caso anterior, estimou o 

comportamento da peça por excesso, i.e., aquecia mais rapidamente. 

O ensaio experimental relativo à influência que a posição ocupada por uma peça no forno exerce 

no seu aquecimento serviu para concluir que, de facto, as peças colocadas perifericamente 

evoluem termicamente muito mais depressa que as colocadas no centro da carga. A inferior 

radiação incidente sobre estas segundas, causada essencialmente pelo efeito de “escudo” que as 

restantes peças exercem, determina essa diferença de comportamento. Por essa razão, 

pretendendo-se que o bloco padrão reflita o mais lento aquecimento observado na carga, a sua 

colocação deverá ser sempre no centro da carga, protegido da radiação. 
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Para um conjunto de peças representativas das tratadas na Ramada Aços S.A. dimensionou-se 

um conjunto de blocos padrão, de forma cúbica e cilíndrica.  

Concluiu-se também que existe uma relação de proporcionalidade entre o comprimento 

característico de peças e blocos com igual comportamento térmico do seu núcleo. O que se 

observa é que a razão entre o comprimento característico dos blocos padrão e das peças 

apresenta um valor constante de 0.7365. Assim, conhecendo-se o volume e a área superficial 

onde ocorrem as trocas de calor, i.e., a área total da peça menos a área da base isolada, da maior 

peça a introduzir na carga é possível eficazmente encontrar as dimensões do respetivo bloco 

padrão. Tal poderá ser importante já que as cargas em AISI D2 apresentam grande variabilidade 

e imprevisibilidade de formas de peças, tanto geométrica como dimensional. 

8.2   Sugestão de trabalhos futuros 

Na continuidade do presente trabalho, seria importante realizar mais simulações de natureza 

numérica de forma a avaliar de modo mais consistente o desempenho dos blocos padrão 

dimensionados por intermédio da correlação encontrada. 

Por outro lado, um estudo mais completo à evolução das propriedades dos dois materiais 

estudados com a temperatura seria uma mais-valia, garantindo uma fiabilidade ainda maior aos 

resultados obtidos pelo modelo numérico. 

Um estudo que procure quantificar a redução da transferência de calor por intermédio da 

superfície das peças que contacta com a prateleira poderá ser importante para otimizar as 

dimensões dos blocos padrão.  

A repetição deste trabalho para peças noutras ligas de aço permitirá avaliar se o 

desenvolvimento de uma relação de proporcionalidade entre os comprimentos característicos 

das peças e dos blocos padrão com igual comportamento térmico é viável e aplicável a outros 

materiais, e permitirá até saber se a equação ( 7-8 ), i.e., 
𝐿𝑐,𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝐿𝑐,𝑝𝑒ç𝑎
= 0,8279 ∙ √

𝛼𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝛼𝑝𝑒ç𝑎
 é 

efetivamente genérica ou não.   
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ANEXO A: Resultados obtidos para o dimensionamento de blocos 

padrão considerando troca de calor em todas as superfícies 

 

Verificou-se, conforme demonstrado experimentalmente no corpo deste trabalho, que 

considerar o isolamento da base nas simulações numéricas conduz a resultados dimensionais 

dos blocos padrão de melhor qualidade. O que se observa é que, de uma maneira geral os blocos 

dimensionados através da consideração de isolamento da base apresentam dimensões 

superiores às sugeridas quando se tem em conta a transferência de calor a dar-se em todas as 

faces dos corpos.   

Apesar disso, a determinação das dimensões dos blocos face a essa consideração menos 

exigente permitiu obter dados de elevada relevância para a análise aos resultados do 

dimensionamento dos blocos padrão, devidamente explicada no corpo do presente trabalho. A 

utilização de um conjunto de dados mais amplo, potenciada por este dimensionamento, conferiu 

às conclusões dessa análise de dados maior fiabilidade. Seguidamente encontram-se 

sucintamente os resultados do dimensionamento dos blocos sob essas condições de fronteira 

consideradas. A Tabela B-1 refere-se aos blocos para peças de grandes dimensões e a Tabela 

B-2 aos blocos para peças de pequenas dimensões.  
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Tabela B-1 – Resultados para as peças de grandes dimensões 

 Volume [m3] Área [m2] L [m] m [kg] 

 Peça Alvo 

Peça 0,0036 0,19 0,018 27,5 

Cubo 0,00068 0,046 0,015 5,4 

Cilindro 0,00055 0,038 0,015 4,3 

 Peça A 

Peça 0,0055 0,19 0,029 41,4 

Cubo 0,0017 0,086 0,020 13,6 

Cilindro 0,0011 0,060 0,019 8,9 

 Peça B 

Peça 0,0020 0,096 0,021 15,3 

Cubo 0,00073 0,049 0,015 5,7 

Cilindro 0,00057 0,038 0,015 4,5 

 Peça C 

Peça 0,0043 0,21 0,020 32,5 

Cubo 0,00073 0,049 0,015 5,7 

Cilindro 0,00073 0,038 0,015 4,5 
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Tabela B-2 – Resultados para as peças de pequenas dimensões 

 Volume [m3] Área [m2] L [m] m [kg] 

 Peça 1 

Peça 0,00027 0,033 0,0083 2,1 

Cubo 0,000064 0,0096 0,0067 0,50 

Cilindro 0,00006 0,0086 0,0068 0,46 

 Peça 2 

Peça 0,00027 0,038 0,0083 2,1 

Cubo 0,000064 0,0096 0,0067 0,50 

Cilindro 0,00006 0,0086 0,0068 0,46 

 Peça 3 

Peça 0,000057 0,014 0,0042 0,44 

Cubo 0,0000080 0,0024 0,0033 0,063 

Cilindro 0,000001 0,0019 0,0033 0,049 

 Peça 4 

Peça 0,00014 0,019 0,0068 1,0 

Cubo 0,00003 0,0054 0,005 0,21 

Cilindro 0,000032 0,0042 0,0050 0,17 

 

 

 

 


