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À minha mãe 



Estudo de tratamentos térmicos localizados em peças de aço 

iii 

Resumo 

 

A presente dissertação surge da parceria entre a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto e a empresa Ramada Aços, e pretende estudar, através de um 

modelo numérico, o aquecimento localizado de um bloco maciço de aço. 

 Inicia-se a abordagem ao trabalho com uma preparação/estudo do modelo 

numérico a utilizar aquando a análise do bloco de aço objeto de um estudo 

experimental. Admite-se uma simplificação monodimensional da transferência de calor 

no bloco de aço passível de se analisar analiticamente. Pretende-se perceber nesta fase 

qual a influência que os diferentes parâmetros do passo no tempo, o refinamento da 

malha, e a variação das propriedades com a temperatura, têm nos resultados numéricos. 

Para isso comparam-se os resultados obtidos numericamente, através do programa 

Abaqus™, com os obtidos através de uma solução analítica. Estuda-se também a 

incerteza das propriedades do aço. 

 Posteriormente, utilizando um modelo tridimensional, procura-se simular o 

comportamento de um bloco em aço aquecido localmente, para o qual existem 

resultados experimentais (curvas de temperatura em função do tempo em diversos locais 

do bloco), fornecidos pela Ramada Aços, e que serão utilizados como referência 

aquando a análise do desvio da simulação numérica. Pretende-se, nesta fase, analisar 

não só as curvas de temperatura originadas pelo aquecimento local, mas também o 

campo de tensão-deformação resultante do aquecimento. O aquecimento local 

experimental a que se sujeita o bloco de aço é feito utilizando-se uma resistência 

elétrica. 

 Finalmente, simula-se o aquecimento local de uma peça (matriz de aço) a que 

eventualmente se irá aplicar um tratamento térmico localizado. Testa-se a 

exequibilidade de se aplicar um tratamento térmico localizado, no qual se aquece a zona 

a tratar até à temperatura de 600℃. Estudam-se as curvas de temperatura ao longo do 

tempo para diversos pontos da peça, assim como o campo de tensão-deformação 

originado pelo aquecimento localizado. Tem-se em vista obter informação relevante 

acerca do tratamento térmico, que possa contribuir para a realização e otimização do 

mesmo. 
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Study of localized heat treatment on steel parts 

Abstract 

 

The localized heat treatment is a common process subject to steel parts. This 

dissertation comes forth as a partnership between Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto and Ramada Aços, and its objective is to represent, through a 

numerical model, the localized heat treatment of a massive steel block. 

The present work begins with the preparation/study of the numerical model, to 

be utilized when the study of the actual piece ensues. A monodimensional simplification 

of the block heat transfer is admited, viable to analytical analysis. The influence of the 

diferent time step parameters, the mesh refinement, and the variation of steel properties 

with temperature on the numerical results is observed, by comparing the results 

obtained through numerical simulation with the ones obtained trough analytical 

solution. The measurement uncertainty of the steel properties is also analysed. 

Subsequently, utilizing a tridimensional model, it is aimed to study the 

behaviour of a steel block locally heated, to which there are experimental results 

(temperature vs. time curves in various points of the steel block), suplied by Ramada 

Aços, which will be used as reference to analyse the model deviation. The objective is 

not only to analyse the temperature curves originated by the local heating, but also the 

resulting stress-strain field. 

Finally, the localized heat tratment of a real piece, to be eventually applied, is 

numerically simulated. The aplication feasibility of localized heat treatments in which 

the treated zone temperature is aimed to reach 600℃, is tested. The temperature curves 

of different points of the piece are studied, as well as the stress-strain field is. It is 

intended to obtain relevant information about the localized heat treatment, wich may 

contribute to its realization and optimization. 
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Nomenclatura 

 

 Variáveis latinas  

 

A Área superficial do bloco de aço [m2] 

c Calor Específico [J/(kg·K)] 

d Deslocamento [mm] 

e Erro relativo do modelo numérico [-] 

e_inicial Erro relativo do modelo numérico nos 100 s iniciais do ensaio [-] 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 Erro médio da totalidade do ensaio, no ponto x=0 mm [-] 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 Erro médio dos primeiros 100 s do ensaio, no ponto x=0 mm [-] 

�̅�𝑥=5𝑚𝑚 Erro médio da totalidade do ensaio, no ponto x=5 mm [-] 

�̅�1−100𝑠
𝑥=5𝑚𝑚 Erro médio dos primeiros 100 s do ensaio, no ponto x=5 mm [-] 

�̅� Erro relativo médio [-] 

�̅�_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 Erro relativo médio nos 100 s iniciais do ensaio [-] 

𝑒𝑖𝑠𝑜𝑙 Espessura do isolamento [m] 

𝑒𝑟𝑓𝑐 Função complementar do erro [-] 

E Módulo de Elasticidade [GPa] 

h Coeficiente de transferência de calor [W/(m2·K)] 

hconv Coeficiente de transferência de calor por convecção natural [W/(m2·K)] 

heq Coeficiente de transferência de calor global equivalente  [W/(m2·K)] 

k Condutividade Térmica [W/(m·K)] 

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙 Condutividade térmica do isolamento [W/(m·K)] 

Nº Inc. Número de incrementos realizados [-] 

N Coeficiente de segurança [-] 

𝑁º 𝐼𝑛𝑐. _100𝑠 
Número de incrementos realizados nos primeiros 100 s da 

simulação 
[-] 

NT11 Temperatura nodal [℃] 

𝑃𝑋 Intervalo de confiança a 95% [-] 

�̇� Potência Calorífica [W] 

𝑞 ̇_𝑠uperfície   Fluxo de calor à superfície da placa [W/m2] 

𝑅𝑝0,2 Tensão de cedência a 0,2% [MPa] 

S, Mises Tensão de Von Mises [MPa] 

𝑆𝑋 Desvio padrão da amostra [-] 

t Instante de tempo [s] 

𝑡𝐶𝑃𝑈 Tempo de processamento do ensaio [s] 
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𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑡𝑒𝑚𝑝 
Tempo de processamento de análise de transferência de calor 

desacoplada 
[s] 

𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑑𝑒𝑠 
Tempo de processamento da análise do campo de tensão-

deformação sequencialmente acoplada 
[s] 

𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑎𝑐𝑜𝑝 
Tempo de processamento da análise térmica-tensão completamente 

acoplada (primeiros 20000 s) 
[s] 

T Temperatura [℃] 

𝑇𝑖 Temperatura inicial [℃] 

𝑇𝑖,𝑎𝑚𝑝 Temperatura inicial adimensional [-] 

𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙 Temperatura do isolamento [℃] 

𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜 Temperatura superficial do aço [℃] 

𝑇∞ Temperatura da envolvente [℃] 

�̅� Média da amostra [-] 

 

 Variáveis gregas 

 

𝛼 Difusividade Térmica [m2/s] 

𝛼𝑒 Coeficiente de expansão térmica [K-1] 

∆𝑇 Diferença de temperatura [℃] 

∆𝜎 Diferença de tensão [MPa] 

𝜀𝑖𝑠𝑜𝑙  Emissividade do isolamento [-] 

𝜃 𝑠𝑒𝑚𝑖
𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛

 Distribuição de temperatura adimensional [-] 

ν Coeficiente de Poisson [-] 

𝜉 Variável adimensional [-] 

𝜌 Massa Volúmica [kg/m3] 

𝜎 Constante de Stefann-Boltzmann [W/(m2·K4)] 

𝜎𝑛𝑢𝑚 Tensões obtida em resultados numéricos [MPa] 
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1 Introdução 

 

A dissertação que agora se apresenta foca-se no estudo de tratamentos térmicos 

localizados em peças de aço, surgindo da parceria entre a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto com a empresa Ramada Aços. 

Neste capítulo inicial pretende-se fazer uma breve introdução ao tema. Tenta-se 

justificar o porquê do estudo, dar enquadramento ao tema, e apresentar os principais pontos 

abordados ao longo da realização da tese. São referidos também trabalhos de fim de curso 

anteriormente realizados, abordando assuntos diretamente relacionados com esta dissertação.  

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

Este trabalho foi realizado em colaboração com a empresa Ramada Aços, e pretende 

estudar o aquecimento localizado de peças de aço. O principal objetivo da dissertação é 

avaliar a exequibilidade de realizar tratamentos térmicos localizados, necessários por vezes 

para se efetuar reparações à superfície de peças de grandes dimensões. A vantagem mais 

notória seria a possibilidade de não se utilizar um forno de tratamento para o efeito, 

otimizando assim a utilização destes equipamentos, e eventualmente reduzir custos associados 

ao aquecimento. 

1.2 A Empresa – Ramada Aços 

Empresa portuguesa sediada em Ovar, distribuidora de aços especiais, aços estirados e 

ferramentas de corte. É fabricante de ferramentas manuais e para a indústria. Possui uma rede 

de distribuição com armazéns e escritórios de venda em Ovar, Lisboa, Porto, Marinha Grande, 

Águeda e Braga, assim como instalações de tratamento térmico e tecnologia de maquinação 

por arranque de apara, utilizando o conhecimento e a permanente evolução técnica das suas 

representadas: SECO TOOLS, FRENCHI, NECO, entre outras. 

É líder do mercado português, assim como a maior especialista, em aços e ligas 

especiais. A sua atividade debruça-se sobre cinco principais áreas: Aços Especiais 

(comercial); Aço Laminado a Frio; Aço Estirado a Frio; Sistemas de Armazenagem e 

Ferramentas para Madeira. São representantes exclusivos em Portugal do líder mundial em 

aços de ferramenta: Uddeholm. 

Ainda relativamente a tratamentos térmicos, têm a maior capacidade instalada em 

Portugal, e os mais recentes equipamentos. Servem o mercado ibérico com uma gama extensa 

de tratamentos térmicos e termoquímicos, sendo a sua resposta a mais rápida e adequada à 

garantia de qualidade necessária a estes processos (RAMADA, 2012). 

A empresa está certificada com a norma de qualidade NP EN ISO 9001:2008 pela 

APCER - Associação Portuguesa de Certificação. 
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1.3 Objetivos  

Pretende-se com esta tese explorar o estudo do aquecimento localizado de peças de aço, 

tendo o aço utilizado a designação 40 CrMnNiMo 8-6-4, segundo a norma europeia (consultar 

secção 2.1 para mais informação), tendo em vista a realização de tratamentos térmicos em 

zonas próximas à superfície das peças. Ir-se-á pois realizar aquecimento superficial a um 

bloco de aço, e posteriormente medir valores de temperatura ao longo do tempo em pontos a 

diferentes profundidades. Estes dados experimentais servirão de comparação com o modelo 

numérico, implementado através do programa Abaqus™. A variação das propriedades do aço 

com a temperatura, no domínio subcrítico (sem transformação de fase), serão também 

consideradas. Serão representadas curvas de temperatura, experimentais e numéricas, em 

função do tempo, para diversos pontos da peça, e o campo de tensão-deformação originado 

pelo aquecimento será também analisado. Por fim, pretende-se avaliar a exequibilidade desta 

metodologia numa peça real de grandes dimensões e, eventualmente, encontrar o ciclo 

térmico de aquecimento mais adequado a ser aplicado. Para o efeito, será analisada 

novamente a variação da temperatura em função do tempo para diversos pontos da peça real e 

o campo de tensão-deformação. 

1.4 Trabalhos Anteriores 

A presente dissertação vem no seguimento de diversos trabalhos realizados 

anteriormente. Com o objetivo de fornecer enquadramento à tese que agora se apresenta, 

assim como analisar algumas conclusões já obtidas que possam ser aplicadas ao tema em 

estudo, vai-se apresentar um breve resumo de teses realizadas anteriormente em colaboração 

com a empresa Ramada Aços. 

A tese de Oliveira (2011), intitulada "Tratamento térmico de matrizes em aço, estudo do 

seu aquecimento por convecção/radiação", aborda o estudo do processo de aquecimento 

durante o tratamento térmico de têmpera de matrizes maciças de aço.  

A empresa Ramada Aços tem uma elevada procura no tratamento térmico de matrizes 

de aço, onde se realiza a extrusão de perfis de alumínio. Estas matrizes são submetidas a 

tratamentos térmicos de têmpera de maneira a melhorar as suas propriedades. A escassa 

informação relativa ao processo de transferência de calor deste tratamento térmico levou à 

realização deste estudo. Pretendia-se inicialmente otimizar o tratamento térmico da têmpera e, 

consequentemente, reduzir os consumos energéticos envolvidos. Contudo, dada a 

complexidade da tarefa, optou-se por estudar apenas a fase de aquecimento. 

Inicialmente implementaram-se e compararam-se soluções analíticas e numéricas de 

forma a validar a solução numérica que se pretende aplicar ao caso em estudo. 

Com a finalidade de se determinar a temperatura de azoto (gás normalmente usado no 

tratamento de têmpera, para aquecimentos abaixo dos 850°C), usada durante o processo de 

têmpera, projetou-se um escudo de radiação de forma que a medição da temperatura do gás 

não fosse afetada pela radiação proveniente das paredes do forno. 

Determinou-se o coeficiente de convecção gás-peça com base num ensaio experimental, 

e posteriormente utilizou-se este valor numa simulação numérica implementada no software 

Abaqus™. Foi possível simular-se toda a fase de aquecimento do tratamento térmico. 

Concluiu-se com possíveis métodos de redução do tempo de aquecimento do tratamento 

térmico. 

As conclusões principais a retirar desta tese, que poderão ter aplicabilidade na 

dissertação que agora se apresenta, são as seguintes: a utilização de valores mais baixos para o 

valor inicial do passo no tempo conduz a uma menor flutuação dos resultados da solução 
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numérica, principalmente nos instantes iniciais da simulação; o erro médio entre a solução 

numérica e analítica é calculado para os primeiros 100 segundos, visto que nos instantes 

iniciais o erro médio é maior; nos primeiros 100 segundos da análise, o número de nós por 

malha estudados não afetam significativamente o erro máximo obtido, apenas há uma ligeira 

diminuição do erro; utilizar um número elevado de nós não origina melhor qualidade de 

resultados, no entanto o tempo de cálculo torna-se excessivo. Os resultados numéricos 

aproximam-se melhor dos resultados analíticos para pontos no interior do disco (peça de 

teste). É visível uma menor aproximação dos resultados numéricos à solução analítica à 

medida que o ponto se afasta do centro do disco, ou seja, se aproxima de pontos onde ocorrem 

maiores gradientes de temperatura. 

A tese de Amaro (2012), intitulada "Tratamento térmico de matrizes em aço, 

otimização do seu aquecimento por convecção/radiação", é uma continuação do trabalho 

anterior, focando-se na otimização do processo de aquecimento de matrizes em aço inerente 

ao tratamento térmico de têmpera.  

Numa fase inicial determinam-se os coeficientes de transferência de calor 

experimentais para duas peças de teste distintas. Utilizando os coeficientes experimentais 

determinados, implementa-se uma solução numérica que reproduz a fase de aquecimento do 

tratamento térmico real, utilizando o programa Abaqus™. 

Após a obtenção de um bom ajuste dos resultados numéricos aos experimentais, 

implementou-se a metodologia de redução do tempo de aquecimento proposta por Oliveira 

(2011), e posteriormente analisou-se o campo de tensões instalado nas peças de teste durante 

duas fases de aquecimento distintas (aquecimento lento e mais rápido), de forma a garantir a 

ausência de problemas estruturais durante o aquecimento mais rápido. 

Finalmente analisou-se também a influência da condutividade térmica do material no 

aquecimento e no campo de tensões das peças. 

As conclusões principais a retirar desta tese, que poderão ter aplicabilidade na tese que 

agora se apresenta, são as seguintes: a condutividade térmica do material a ser tratado é uma 

propriedade que influencia bastante o processo de transferência de calor no seu interior; 

verificou-se que, para a situação de um material com menor condutividade térmica, as tensões 

instaladas são mais elevadas. O ponto crítico no campo de tensões, tanto para o aquecimento 

rápido como para o lento, é um ponto na extremidade da peça de teste (ponto mais afastado do 

centro) no caso do disco de teste, e no meio da geratriz do cilindro, no caso do cilindro de 

teste; os pontos da periferia da secção das peças de teste são os pontos onde a deformação é 

máxima. O valor máximo da deformação nos pontos críticos já referidos é o mesmo para os 

dois aquecimentos (rápido e lento). Contudo, no aquecimento rápido este valor é atingido 

mais rapidamente. 

A tese de Maia (2013), intitulada "Estudo da fase de aquecimento em tratamentos 

térmicos de peças em aço de grandes dimensões", incide, como o título indica, no estudo e 

otimização da fase de aquecimento em tratamentos térmicos de peças em aço de grandes 

dimensões.  

Inicialmente comparam-se resultados obtidos analítica e numericamente, para peças de 

geometria simples, tendo em vista analisar a capacidade de se simular peças de geometria 

mais complexa e de maior dimensão.  

Procedeu-se então ao ajuste dos resultados numéricos aos resultados experimentais, 

agora para peças de grande dimensão. Nesta fase define-se os parâmetros ajustáveis e os 

parâmetros impostos. Identificados os parâmetros ajustáveis faz-se o estudo da sua influência 

no ajuste da solução numérica aos resultados experimentais. Analisa-se também a influência 

que a variação de algumas propriedades termodinâmicas do material com a temperatura, a 

variação da emissividade do material da peça com a temperatura e a diferença de temperatura 
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entre o forno e o gás teriam no ajuste do resultado numérico ao experimental. De realçar as 

seguintes conclusões: a influência da variação das propriedades com a temperatura deve ser 

considerada; a variação da emissividade da peça com a temperatura da superfície é relevante. 

Definiu-se então um modelo mecânico que permitiu representar o campo de tensões 

criado durante a fase de aquecimento. Com os modelos obtidos procurou-se então soluções 

alternativas para otimizar o processo (nomeadamente reduzir a duração da fase de 

aquecimento). 

Já fora do âmbito da dissertação, como trabalho complementar, foram efetuados 

estudos simplificados da fase de arrefecimento do tratamento de têmpera e do tratamento de 

revenido. 

As conclusões principais a retirar desta tese, que poderão ter aplicabilidade na 

dissertação que agora se apresenta, são as seguintes: a modelação de uma peça simples 

permitiu definir os parâmetros iniciais do modelo numérico a utilizar (o passo inicial no 

tempo é o parâmetro da simulação de menor influência nos resultados numéricos); na análise 

do campo de tensões verifica-se que a variação das propriedades mecânicas com a 

temperatura tem uma influência significativa no ajuste do modelo numérico aos resultados 

experimentais; a utilização de uma análise sequencialmente acoplada (solução do campo de 

tensão/deformação é dependente do campo de temperatura, mas não há dependência inversa), 

em contraponto com uma completamente acoplada, (dependência mútua entre o campo de 

tensão/deformação e a temperatura) não conduz a resultados com uma diferença significativa, 

pelo que, no caso em estudo, se pode aplicar qualquer um dos procedimentos. Note-se que, 

resolvendo um problema de transferência de calor, o software Abaqus™ permite ao utilizador 

impor três tipos de dependência entre o campo de temperatura e o campo de 

tensão/deformação. Este assunto é abordado com mais detalhe numa fase mais avançada da 

dissertação, secção 2.3. A redução do número de estágios na fase de aquecimento conduz a 

um aumento considerável das solicitações na peça (maiores valores de tensão de origem 

térmica), a redução da taxa de aquecimento conduz à redução generalizada das tensões de 

origem térmica, com o inconveniente de se aumentar o tempo do tratamento. 

A tese de Moreira (2014), intitulada "Análise térmica e mecânica da têmpera em vácuo 

de peças de aço de médias dimensões", prende-se, como o título indica, com o estudo do 

processo de tratamento térmico de têmpera numa peça de aço de média dimensão.  

Inicia-se o estudo com uma análise dos parâmetros da simulação que mais influência 

têm no ajuste dos resultados numéricos aos experimentais. Avalia-se também a incerteza 

associada às propriedades do material em análise. 

Seguindo a metodologia de Maia (2013), dada a impossibilidade de se obter 

informação experimental acerca do coeficiente de convecção e da emissividade da peça, estes 

dados são ajustados de forma que os resultados do modelo numérico melhor se aproximem 

aos resultados experimentais. Implementando o modelo numérico, procede-se à análise do 

campo de tensão/deformação originado pelo tratamento térmico. 

Por fim realizam-se diversas simulações com regimes de aquecimento diferentes. 

Pretende-se otimizar a fase de aquecimento da têmpera sem gerar dano à peça. Obtém-se um 

processo de aquecimento que irá reduzir o tempo de tratamento em duas horas. 

As conclusões principais a retirar desta tese, que poderão ter aplicabilidade na tese que 

agora se apresenta, são as seguintes: a qualidade dos resultados da simulação numérica 

depende, naturalmente, dos parâmetros do passo no tempo, sendo que os parâmetros com 

mais influência na qualidade dos resultados são o incremento máximo de temperatura por 

passo no tempo, assim como o incremento máximo do passo no tempo. A incerteza nos 

valores das propriedades tem um impacto maior nos pontos interiores da peça 
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comparativamente aos exteriores. A incerteza relativa é superior nos pontos centrais porque 

um nó central, devido à sua localização, recebe energia dos outros nós, enquanto os nós da 

periferia trocam energia com o exterior. Como esta energia transferida depende da 

temperatura dos nós circundantes, dependendo esta também das propriedades do material, a 

influência destas propriedades é mais acentuada nos nós centrais. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 6 Capítulos. 

No Capítulo 2 apresentam-se soluções analíticas e numéricas aplicadas a uma 

geometria monodimensional passível de ser analisada analiticamente, representativa do bloco 

de aço experimental a ser avaliado no Capítulo 3. Analisa-se a influência dos diferentes 

parâmetros do passo no tempo, assim como do refinamento da malha, no erro da simulação 

numérica. Os resultados numéricos são comparados com os obtidos analiticamente, que 

servem como referência. Apresentam-se as condições ótimas de simulação, assim como a 

malha apropriada a aplicar à peça modelo. Comparam-se também os resultados para o caso de 

propriedades constantes com os resultados numéricos para o caso de propriedades a variar 

com a temperatura. A incerteza das propriedades do aço é estudada. 

No Capítulo 3 implementa-se uma simulação numérica do aquecimento local de um 

bloco de aço que será também analisado experimentalmente. Comparam-se as curvas de 

temperatura, experimentais e numéricas, em função do tempo, para diversos pontos da peça. 

Representa-se, para cada ponto analisado, o intervalo de temperatura que se pode obter devido 

à incerteza nas propriedades do aço. Analisa-se também o campo de temperatura do bloco de 

aço ao longo da sua profundidade, assim como qual a influência que a não aplicação de 

isolamento tem no campo de temperatura do mesmo. 

 No Capítulo 4 faz-se a análise do campo de tensão-deformação originado pelo 

tratamento térmico implementado na secção 3. Observa-se quais são os pontos críticos do 

campo de tensão da peça, representa-se a evolução dos valores de tensão e deformação com o 

tempo, assim como a evolução do coeficiente de segurança ao longo do tempo. A 

possibilidade de ocorrência de cedência com o tratamento térmico é estudada. 

No Capítulo 5 analisa-se a viabilidade da aplicação desta metodologia numa peça real 

de grandes dimensões. Pretende-se prever o ciclo térmico ideal a aplicar a uma peça, assim 

como estudar a sua otimização. Novamente serão traçadas curvas de temperatura em função 

do tempo para vários pontos da peça, e será analisado o campo de tensão-deformação 

originado pelo aquecimento. São implementados dois aquecimentos, que sujeitam a peça a 

campos de tensão diferentes (um dos aquecimentos é mais exigente). A possibilidade de 

ocorrência de cedência com o tratamento térmico mais exigente é também estudada. 

No Capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões obtidas, assim como eventuais 

trabalhos futuros subsequentes ao desenvolvido na presente dissertação.   
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2 Estudo Preliminar  

 

Inicia-se a abordagem ao estudo do aquecimento localizado através de um caso menos 

realista, mas passível de ser estudado analiticamente, utilizando-se posteriormente estes 

resultados como padrão. Para isso estuda-se o aquecimento localizado de um corpo, num caso 

considerado monodimensional, sendo a solução analítica utilizada a da condução transiente de 

calor em sólidos semi-infinitos. Faz-se esta abordagem de forma que o caso a ser estudado 

numericamente tenha as características impostas pela solução analítica, visto que no caso da 

condução transiente de calor em sólidos semi-infinitos dá-se condução de calor transiente 

unidimensional, secção 2.2. Será pois implementado um modelo numérico, cujos resultados 

serão comparados com a solução analítica. Pretende-se avaliar, numa primeira abordagem, 

qual o passo no tempo e malha ideais a utilizar para uma situação mais exigente, em termos 

de velocidade de aquecimento, que aquela que se espera encontrar na prática. Procura-se 

também verificar a influência da variação das propriedades com a temperatura nos resultados 

numéricos. 

Seguidamente ir-se-á começar por fazer uma apresentação do aço a utilizar e das suas 

características. 

2.1 Características do Aço utilizado  

O aço utilizado, com a designação 40 CrMnNiMo 8-6-4 segundo a norma europeia, ou 

40 CrMnNiMo 7 segundo a norma alemã, caracteriza-se como sendo um aço genérico para 

moldes de injeção de plástico, para utilização indiferenciada em peças com requisitos 

rigorosos de polimento e para média série. O aço é fornecido no estado pré-tratado com 

características mecânicas que são um ótimo compromisso entre maquinabilidade e 

performance. A sua resistência ao desgaste pode ser melhorada por nitruração e as suas 

principais aplicações são moldes para injeção de plástico ou moldação por sopro (RAMADA, 

2012). 

A composição química deste aço (%) apresenta-se na Tabela 2.1 (Ramada, 2012). 

 

Tabela 2.1 – Composição química do aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0.35-0.45 0.20-0.40 1.30-1.60 ≤ 0.030 ≤ 0.010 1.80-2.10 0.15-0.25 0.90-1.20 

 

Após consulta de Soares (2009), foi verificada qual a designação deste aço utilizada 

pelo fornecedor BÖHLER, que neste caso é M238. Ao consultar o catálogo do referido 

fornecedor constata-se a existência de valores específicos não só da composição química mas 

também das principais propriedades, assim como a sua variação com a temperatura. Os 
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valores apresentados por este fornecedor são ligeiramente diferentes dos apresentados pela 

empresa Ramada Aços. Contudo, visto que este fornecedor apresenta valores específicos de 

composição química (e não intervalos de valores, como no caso da Ramada Aços), assim 

como a variação de diversas propriedades com a temperatura, propriedades estas com 

interesse para o trabalho em curso, adotaram-se pois os valores de propriedades 

disponibilizadas pela BÖHLER para realizar o presente trabalho. 

Apresentam-se na Tabela 2.2 os valores das propriedades térmicas e mecânicas do aço 

em estudo (Böhler, 2013), que serão utilizadas no presente trabalho. 

 

Tabela 2.2 – Propriedades físicas e térmicas do Aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 (Böhler, 2013) 

Temperatura 

Propriedades  
20 100 200 300 400 500 °C 

Calor 

específico, c 
465 491 525 557 595 649 J/(kg·K) 

Coeficiente de 

expansão 

térmica, 𝛼𝑒 

- 11,88 12,44 13,00 13,45 13,85 10-6·K-1 

Densidade, ρ 7,81 7,78 7,76 7,73 7,69 7,66 kg/dm3 

Módulo de 

elasticidade, E 
212 207 201 194 186 176 GPa 

Condutividade 

térmica, k 
35,2 35,7 35,9 35,6 34,8 33,6 W/(m·K) 

2.1.1 Análise de Incerteza às propriedades tabeladas 

Numa fase posterior do presente trabalho, ir-se-ão comparar valores obtidos por 

experimentação com valores obtidos através de um modelo numérico. Ora, efetuando uma 

pesquisa acerca das propriedades do aço, percebemos que existe alguma dispersão nas 

propriedades apresentadas pelos diferentes fornecedores. Com o objetivo de vir a poder 

avaliar a dispersão expectável dos resultados numéricos em virtude da incerteza inerente ao 

valor das propriedades, fez-se também a análise de incertezas às propriedades tabeladas que a 

seguir se apresenta.  

Com base nos valores de propriedades para o aço em causa a 20 ºC, disponíveis em 

diversas fontes, ver Tabela 2.3, foi possível estimar um intervalo de confiança a 95% no qual 

se espera que se encontre o valor verdadeiro para cada uma das seguintes propriedades: massa 

volúmica, condutividade térmica, calor específico, coeficiente de expansão térmica e módulo 

de elasticidade. Os referidos intervalos de confiança, patentes na Tabela 2.4, valores absolutos 

e relativos, serão usados posteriormente no Capítulo 3 para estimar a inerente dispersão de 

resultados do modelo numérico, admitindo-se que os mesmos, em valores relativos, se 

mantêm constantes para temperaturas mais elevadas. 
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Tabela 2.3 – Propriedades do Aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 para diferentes fornecedores, a 20°C. 

Fornecedor 
ρ  

[kg/m3] 

k  

[W/(m·K)] 

c  

[J/(kg·K)] 

𝛼𝑒 

[10-6·K-1] 

E  

[GPa] 

Lucefin, 2011 7830 32,0 460 12,8 210 

Dörrenberg, 2013 - 39,5 - 11,8 - 

Ramada, 2012 7800 33,5 - 12,9 205 

Virat, 2016 - 35,0 - 11,2 - 

Böhler-Uddelhom, 2016 - 34,5 - 11,1 - 

Buderus, 2016 - 34,0 - 11,6 212 

Böhler, 2013 7810 35,2 465 11,9 212 

  

Tabela 2.4 – Intervalos de confiança a 95% das propriedades do Aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 a 20ºC 

 ρ  

[kg/m3] 

k  

[W/(m·K)] 

c  

[J/(kg·K)] 

𝛼𝑒  

[10-6 ·K-1] 

E  

[GPa] 

Média, �̅� 7813 34,8 463 11,9 210 

Desvio 

Padrão, 𝑆𝑋 
15 2,3 3,54 0,71 3,30 

Intervalo de 

Confiança, 

𝑃𝑋 

±65/±0,84% ±5,7/±16,4% ±45/±9,7% ±1,74/±14,6% ±10,5/±5,0% 

 

2.1.2 Polinómios Interpoladores 

 A influência da variação das propriedades com a temperatura nos resultados 

numéricos será também avaliada. Para tal, e utilizando os dados apresentados na Tabela 2.2, 

ir-se-á interpolar os valores das propriedades a fim de obter o respetivo valor para 

temperaturas diferentes das tabeladas. Através do ajuste de um polinómio interpolador aos 

dados da Tabela 2.2, podemos então introduzir valores da respetiva propriedade em função da 

temperatura no formato de uma tabela, agora com intervalos de temperatura mais pequenos, 

no programa Abaqus™. Os referidos polinómios utilizados apresentam-se na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 – Polinómios interpoladores de propriedades a variar com a temperatura 

Propriedade Polinómio Interpolador 

ρ [kg/m3] ρ(T) = -3,08871×10-1×T+7,81658×103 

k [W/(m·K)] k(T) = -2,3830282×10-5×T2+9,0155445×10-3×T+3,5035427×101 

c [J/(kg·K)] c(T) = 3,72339×10-1×T+4,52674×102 

𝛼𝑒 [10-6·K-1] 𝛼𝑒(T) = 4,95000×10-3×T+1,14390×101 

E [GPa] E(T) = -7,36694×10-2×T+2,14663×102 

  

 Os polinómios interpoladores apresentados na Tabela 2.5 são válidos apenas para a 

gama de temperaturas do ensaio, ou seja de 20℃ a 700℃. A unidade de temperatura a utilizar 

será o ℃, sendo que as unidades das propriedades serão as unidades do Sistema Internacional 

de Unidades. 

2.2 Condução transiente de calor em sólidos semi-infinitos 

 Um sólido semi-infinito é um corpo idealizado que possui uma única superfície plana 

que se estende para o infinito em todas as direções. Este corpo idealizado é utilizado para 

indicar que a variação de temperatura na parte do corpo em que estamos interessados (região 

próxima da superfície) se deve às condições térmicas aplicadas numa única superfície 

(Çengel, 1998). Se uma variação das condições fronteira repentina é imposta a esta superfície, 

irá ocorrer condução de calor transiente unidimensional ao longo do sólido. 

 Como exemplo de casos concretos passíveis de serem estudados como sólidos semi-

infinitos temos, por exemplo, a terra, se quisermos estudar a variação da temperatura numa 

zona próxima à sua superfície. Podemos também modelar uma parede espessa como um 

sólido semi-infinito, na condição de que se queira estudar a variação de temperatura na região 

próxima a uma das superfícies, e as restantes superfícies se encontrem demasiado distantes 

para que tenham impacto na região que se vai observar. 

Atente na equação da conservação de energia na forma diferencial (Incropera, et al., 

1996 p. 223). 

 𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
=

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (2.1) 

 Sujeita à condição inicial, 

 𝑇(𝑥, 0) =  𝑇𝑖 (2.2) 

E sujeita às seguintes condições fronteira, 

 𝑇(𝑥 → ∞, 𝑡) = 𝑇𝑖 (2.3) 

   

 
−𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= ℎ[𝑇∞ − 𝑇(0, 𝑡)] (2.4) 

   

Integrada conduz à seguinte distribuição de temperatura na forma adimensional, 
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1 −  𝜃 𝑠𝑒𝑚𝑖

𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛
(𝑥, 𝑡) =  

𝑇(𝑥, 𝑡) −  𝑇𝑖

𝑇∞ − 𝑇𝑖

= 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥

2√𝛼𝑡
) − 𝑒𝑥𝑝 (

ℎ𝑥

𝑘
+

ℎ2𝛼𝑡

𝑘2
) [𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2√𝛼𝑡
+

ℎ√𝛼𝑡

𝑘
)] 

(2.5) 

com, 

𝜃 𝑠𝑒𝑚𝑖
𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛

(𝑥, 𝑡) ≡  
𝑇(𝑥, 𝑡) −  𝑇∞

𝑇𝑖 − 𝑇∞
 

 

e onde erfc é a função complementar do erro, definida como sendo, 

 

 
𝑒𝑟𝑓𝑐(𝜉) = 1 −  

2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑢2

𝑑𝑢 = 1 − 𝑒𝑟𝑓(𝜉)
𝜉

0

 (2.6) 

   

sendo erf  a função erro. O integral da Equação (2.6) não pode ser resolvido analiticamente. 

Por consequência, é avaliado numericamente para diferentes valores de 𝜉, sendo estes 

resultados apresentados na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 – Valores de 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝜉). (Copiado de Çengel, 1998) 

 

 

No caso de ℎ → ∞ a temperatura da superfície do sólido infinito, 𝑇𝑠, permanece 

constante e igual a 𝑇∞, resultando que: 

 

 𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖

(𝑇∞ ≡  𝑇𝑠 ) − 𝑇𝑖
= 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2√𝛼𝑡
) (2.5) 

   

 Solução para quando a temperatura da superfície exposta aumenta (ou diminui) 

instantaneamente para 𝑇𝑠 em t=0 e é mantida constante durante o processo. 
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 A variável adimensional 𝜉 define-se como 𝜉 =
𝑥

2√𝛼𝑡
. Na Figura 2.1 apresenta-se 

graficamente a temperatura adimensional em função de 𝜉. 

 

 

Figura 2.1 – Variação da temperatura com posição e tempo num sólido semi-infinito inicialmente a 𝑇𝑖  sujeito a 

convecção para um ambiente a 𝑇∞ com um coeficiente de transferência de calor h. (Copiado de Çengel, 1998). 

 

 A curva 
ℎ√𝛼𝑡

𝑘
= ∞ corresponde a ℎ → ∞, que por sua vez corresponde ao caso de 

temperatura especificada 𝑇𝑆 na superfície, x=0. 

 Soluções analíticas podem ser obtidas também para outras condições fronteira. 

Podemos especificar fluxo de calor constante, assim como pulso de energia instantâneo, na 

superfície, em t=0, e totalmente absorvido pela parede. Como para o presente trabalho só faz 

sentido estudar a condição de fluxo de calor constante na parede, só esta solução analítica será 

agora apresentada. 

 

 

𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖 =  
�̇�𝑠

𝑘
[√

4𝛼𝑡

𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

4𝛼𝑡
) − 𝑥 × 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2√𝛼𝑡
)] (2.6) 

   

 Sendo �̇�𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [
𝑊

𝑚2].  
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2.2.1 Solução Analítica – Resultados 

Como explicado anteriormente, utilizou-se um caso menos realista, mas passível de ser 

estudado analiticamente, de forma a realizar uma análise preliminar aos resultados numéricos 

obtidos com programa Abaqus™ e ao funcionamento deste último.  

Relativamente às propriedades do aço, foram utilizados os valores do catálogo Böhler, 

2013, para as propriedades do aço a 20°C, apresentados na Tabela 2.7. 

 

Tabela 2.7 – Propriedades utilizadas na solução analítica 

k [W/(m·K)] 35,2 

ρ [kg/m3] 7810 

c [J/(kg·K)] 465 

 

Inicia-se a análise para temperatura da parede constante. Utilizam-se os valores 𝑇𝑖 =
20°𝐶 e 𝑇𝑠 = 700°𝐶. A escolha do valor 𝑇∞ = 700°𝐶 advém de que o aquecimento se 

processa no domínio subcrítico, i.e., não há mudanças de fase no aço. Ou seja, escolheu-se um 

valor de temperatura suficientemente alto para se fazer uma análise exigente em termos 

numéricos, mas sem atingir valores de temperatura correspondentes ao domínio de mudança 

de fase. 

Relativamente ao tempo de ensaio, optou-se por usar 90000 segundos. Nos ensaios 

realizados pela empresa, como se verá na secção 3.1, foram seguidos diversos procedimentos, 

sendo que no procedimento cujo tempo de aquecimento era o maior, este tempo era de 24 

horas (aproximadamente 90000 s). Tentou-se utilizar um tempo de ensaio o mais exigente 

possível ao nível de tempo de processamento, mas que tenha alguma semelhança com os 

ensaios efetuados.  

Utilizando a Equação (2.5), obtém-se a seguinte distribuição de temperatura ao longo do 

tempo para a peça, apresentada na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Variação de temperatura do bloco com o tempo e a profundidade, condição de temperatura 

constante na superfície. 

 

 Como seria de esperar, verifica-se que pontos mais próximos da superfície têm uma 

variação de temperatura mais acentuada, comparativamente a pontos mais afastados da 

superfície. Se continuarmos a estudar a variação de temperatura com a profundidade iremos 

verificar que, a partir de certo valor, o valor de temperatura permanece constante e igual a 𝑇𝑖.  

No caso das condições de duração do nosso ensaio, a profundidade para a qual o aquecimento 

já não surte efeito é de, aproximadamente, x=6154 mm, pelo que o valor escolhido para a 

espessura da peça no estudo numérico foram 6200 mm. 

 Para testar a plausibilidade desta solução (temperatura da superfície do sólido infinito 

𝑇𝑠 constante e igual a 𝑇∞ = 700 ºC) vai-se estudar a evolução do fluxo de calor em x=0 

necessária a manter a temperatura da face constante e igual a 700°C.  

A evolução do fluxo de calor ao longo do tempo apresenta-se na Figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Fluxo de calor ao longo do tempo na superfície do bloco, para que a sua temperatura se mantenha 

constante e igual a 700°C.  

 

 Como se pode verificar, os valores de fluxo de calor necessários para que se obtenha a 

condição de 𝑇𝑠 = 700°𝐶 revelam-se bastante irrealistas. Para instantes iniciais obtêm-se 

valores de fluxo de calor de aproximadamente 4500 kW/m2, enquanto nos instantes finais o 

valor de fluxo é de, aproximadamente, 20 kW/m2. Se acrescentarmos que a área da resistência 

utilizada na prática para o aquecimento do bloco é da ordem de 250x210 mm constata-se que 

a condição de temperatura constante e igual a 𝑇𝑠 = 700°𝐶 exige fluxos de calor impraticáveis. 

 Qualquer um destes valores se revela inexequível de aplicar na prática, pelo que a 

abordagem ao problema passará por utilizar a solução analítica proveniente da condição de 

fluxo de calor na parede constante. 

 Prossegue-se então para o estudo da solução analítica no caso de fluxo constante na 

parede. O valor de potência a utilizar foi escolhido de tal maneira que durante os 90000 

segundos de ensaio se atinjam aproximadamente 700°C na superfície da peça. O valor 

utilizado foi o de 23 kW/m2. 

 De realçar que o procedimento seguido nos ensaios experimentais foi o de, 

inicialmente, aplicar um fluxo de calor aleatório até que se obtivesse valores de temperatura à 

superfície aproximadamente iguais a 𝑇𝑠  ≈ 400℃ (o controlo é feito por um termopar em 

contacto com a superfície da peça), e a partir daí mantém-se a superfície do bloco à mesma 

temperatura durante um determinado intervalo de tempo. O procedimento seguido no modelo 

analítico foi o de aplicar um fluxo de calor constante durante todo o ensaio, visto que existe 

solução analítica para o campo de temperaturas com esta condição fronteira. Dado que se 

pretende um modelo exigente do ponto de vista numérico, o valor do fluxo de calor a utilizar 

terá que ser superior ao real, no entanto, e visto que o ensaio se processa no domínio sub-

crítico, é crucial que o bloco não atinja temperaturas do domínio de mudança de fase. 

 Os valores de temperatura ao longo do tempo obtidos através da solução analítica, Eq. 

(2.6) , para diversos pontos da peça, são apresentados na Figura 2.4. 

𝑞
̇_𝑠

u
p

er
fí

ci
e 

 [
W

/m
2 ]

t [s]

100 101 102 103 104 105 
100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 



 

  

16 

 

 

Figura 2.4 – Temperatura do bloco ao longo do tempo, condição de fluxo de calor. 

 

 Como seria de esperar, os valores de temperatura sobem ao longo do tempo, sendo 

que, pontos mais próximos da superfície atingem valores de temperatura superior, para o 

mesmo intervalo de tempo. Observa-se também que a temperatura do bloco não estabiliza. 

Analisando a Equação (2.6) verificamos que esta não tem uma assíntota, ou seja, o facto de 

estarmos a usar a solução analítica com condição fronteira de fluxo de calor constante na 

superfície implica que a temperatura só estabilize para um tempo infinito.  

2.3 Modelo Numérico 

Como já referido, será implementado um modelo numérico ao caso de estudo inicial. 

Será estudado o passo no tempo e a sua influência no erro (comparam-se os resultados obtidos 

analiticamente com os resultados obtidos numericamente). Progressivamente vai-se refinando 

a malha até se obter aquela que, a partir da qual, não há variação significativa do erro. Por 

fim, avalia-se a influência da variação das propriedades com a temperatura nos resultados da 

simulação. 

Estudou-se então numericamente uma placa “semi-infinita” com uma espessura de 6200 

mm. A espessura da placa foi determinada, como se referiu na secção 2.2.1, de tal maneira 

que, na base da placa, lado oposto à superfície onde se impõe o fluxo de calor, não houvesse 

variação de temperatura no período simulado, originada pelas condições fronteira a que a 

sujeitamos. Deste modo o modelo segue os pressupostos impostos pela solução analítica de 

um sólido semi-infinito. 

O estudo numérico foi pois definido de modo a corresponder aos seguintes 

pressupostos: temperatura inicial uniforme; condução de calor transiente unidirecional, 

variação de temperatura nula em x=L=6200 mm (suficientemente longe da superfície) e 

propriedades constantes. Os elementos utilizados no programa Abaqus™ são elementos 

quadriláteros de 4 nós e transferência de calor linear, DC2D4. Aplica-se à superfície um fluxo 

de calor de 23 kW/m2. 
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Define-se a resposta do sistema como transiente, pelo que o passo no tempo da 

simulação é definido pelo valor da máxima variação de temperatura permitida, parâmetro este 

imposto pelo utilizador. Ou seja, o intervalo de tempo da simulação é escolhido 

automaticamente pelo software de modo que o valor de variação de temperatura não 

ultrapasse a variação máxima definida pelo utilizador. Naturalmente os valores de incremento 

de tempo serão progressivamente maiores visto que, nos instantes iniciais, os gradientes de 

temperatura são mais acentuados. 

A malha utilizada será mais refinada na região próxima da superfície. Dado que nesta 

zona os gradientes de temperatura são mais elevados, é necessário utilizar uma malha mais 

refinada de forma a otimizar o processo de simulação. 

A malha implementada é apresentada na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Malha inicial (Malha 1) implementada na simulação numérica. 

 

O programa Abaqus™ permite definir o espaçamento entre os nós na direção yy da 

malha. Escolheu-se para esta malha uma distância mínima entre nós de 5 mm e uma distância 

máxima de 500 mm, sendo que a distância vai aumentando com a profundidade pois, como já 

foi explicado, pretende-se uma malha mais refinada à superfície. O espaçamento dos nós em 

xx é definido como constante e igual a 10 mm. Esta dimensão da peça e da malha é indiferente 

pois a condução de calor é definida como unidirecional, ou seja, não haverá variação de 

temperatura em xx.  

Por consulta de Abaqus/CAE Analysis User’s Guide (6.14) (Dassault Systèmes, 2010) 

verifica-se que o programa consegue resolver os seguintes tipos de problemas de transferência 

de calor: 

1. Análise de transferência de calor desacoplada: problemas de transferência 

de calor que envolvam condução, convecção forçada, e radiação podem ser 

analisados. O campo de temperatura é calculado sem conhecimento do estado 

de tensão/deformação. Problemas de transferência de calor podem ser de 

regime permanente ou transiente, lineares ou não-lineares. 

2. Análise térmica-tensão acoplada sequencial: se a solução tensão-

deformação é dependente de um capo de temperatura, mas não há dependência 

inversa, pode ser realizada uma análise térmica-tensão acoplada sequencial. 

Esta análise é levada a cabo por inicialmente resolver-se o problema de 
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transferência de calor, e só depois utilizar o campo de temperatura numa 

análise do campo de tensão-deformação, como uma variável pré-definida. Na 

análise do campo de tensão a temperatura pode variar com o tempo e a 

posição, mas não varia com a tensão. O programa permite que malhas 

diferentes sejam utilizadas entre o modelo térmico e o modelo do campo de 

tensões. 

3. Análise térmica-tensão completamente acoplada: é utilizada para resolver 

simultaneamente os campos de tensão-deformação e temperatura. Uma análise 

completamente acoplada é utilizada quando as soluções térmica e mecânica 

são fortemente dependentes.  

No estudo prévio que agora se apresenta, o procedimento a utilizar será a análise de 

transferência de calor desacoplada. Inicialmente pretende-se perceber apenas qual o campo de 

temperatura do nosso bloco, a sua variação ao longo do tempo quando é realizado um 

aquecimento superficial do mesmo, e comparar os resultados assim obtidos com os da solução 

analítica homóloga. O campo de tensão-deformação será analisado numa fase mais avançada 

da dissertação.  

2.3.1 Estudo do passo no tempo 

Para se avaliar a influência do passo no tempo no erro foram realizados múltiplos 

ensaios, com passos no tempo diversificados. O objetivo desta análise foi perceber quais os 

parâmetros do passo no tempo mais influentes no erro e no tempo de processamento, e a partir 

de que valor destes parâmetros o aumento do tempo de computação não compensaria o 

decréscimo de erro obtido. 

A análise dos diferentes ensaios fez-se calculando o erro da simulação numérica, 

relativamente aos resultados analíticos, para pontos próximos da superfície, mais 

propriamente para y=0 mm e y=5 mm. 

O erro relativo entre os resultados numéricos e analíticos foi calculado através de, 

 

 
𝑒 =

|𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑇𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎|

𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎
∗ 100 (2.7) 

 

Visto que no início do aquecimento a variação de temperatura é mais acentuada, 

escolhem-se valores de incremento do passo no tempo inicial e mínimo muito reduzidos, de 

modo a evitar erros demasiado elevados nesta fase da simulação. O valor do incremento do 

passo no tempo máximo foi escolhido de modo que, tendo o ensaio um período de tempo de 

90000 s, se evitasse um tempo de simulação excessivamente elevado. O valor de máximo 

número de incrementos foi escolhido sendo suficientemente alto para que os incrementos da 

simulação não ultrapassassem este valor e consequentemente interrompessem 

prematuramente a simulação. A variação de temperatura máxima por passo no tempo 

escolhida foi limitada a um valor reduzido de forma a originar um erro baixo nos instantes 

iniciais da simulação, mas não excessivamente baixo de forma a evitar um tempo de 

processamento demasiado elevado.  

O ensaio inicial foi realizado com os parâmetros do passo no tempo apresentados na 

Tabela 2.8, onde se apresenta também alguns dos valores de erro médio da totalidade 

simulação, e dos 100 s iniciais, calculados. 
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Tabela 2.8 – Parâmetros do passo no tempo da simulação inicial e erro médio em diversos pontos 

Parâmetros do passo no tempo  Erro médio 

Período de Tempo 90000 [s] �̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,278% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,442% 

�̅�𝑥=5𝑚𝑚 = 0,191% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=5𝑚𝑚 = 0,319% 

Máximo Número de Incrementos 10000 

Passo no Tempo Inicial 1×102 [s] 

Passo no Tempo Mínimo 1×10-10 [s] 

Passo no Tempo Máximo 900 [s] 
𝑡𝐶𝑃𝑈 = 12,3 [𝑠] 

Máxima Variação de Temperatura por Passo no Tempo 10 [°C] 

 

O erro da solução numérica em relação à solução analítica é calculado através da 

Equação (2.10), mas para dois períodos de tempo distintos. Apresenta-se o erro médio da 

totalidade da simulação (90000 segundos) e o erro médio dos 100 segundos iniciais. Analisa-

se esta fase inicial da simulação pois, dado que no início do ensaio os gradientes de 

temperatura são superiores, o erro médio será também superior. Convém então estudar o erro 

desta fase inicial de forma a implementar parâmetros na solução numérica tão exigentes 

quanto possível. Os pontos do bloco a estudar serão os pontos y=0 mm, visto este ser o ponto 

de maior erro, e o ponto y=5 mm, de modo a perceber-se a variação do erro ao longo da 

espessura do bloco de aço. 

Para este ensaio, em y=0 mm, obteve-se um erro médio na totalidade da simulação de 

aproximadamente 0,278%, e de aproximadamente 0,442% para os primeiros 100 s de ensaio. 

Como esperado os valores de erro são superiores para a fase inicial da simulação. O erro 

máximo encontrado em y=0 mm foi de aproximadamente 1%, ocorrendo para t≈5 s. Para y=5 

mm, obteve-se um erro médio em toda a simulação de aproximadamente 0,191%, e de 

aproximadamente 0,319% para os primeiros 100 s de ensaio. Observa-se desde já, como 

expectável, um decréscimo do erro ao longo da espessura do bloco. O erro máximo 

encontrado em y=5 mm foi de aproximadamente 0,5%, para t≈13 s. Observa-se também um 

atraso da obtenção do erro máximo com a espessura. O tempo de CPU (tempo de 

processamento do ensaio) foi de aproximadamente 13 segundos. 

Na Figura 2.6 apresenta-se a evolução do erro ao longo do tempo, para a totalidade da 

simulação, assim como para os primeiros 100 segundos do ensaio, para o ponto em y=0 mm. 
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Figura 2.6 – Evolução do valor de erro em y=0 mm para a) totalidade do ensaio e b) primeiros 100 segundos do 

ensaio, com os parâmetros de passo no tempo definidos inicialmente, Tabela 2.8. 

 

Verifica-se, como expectável, valores de erro superiores para os instantes iniciais, 

assim como um decréscimo dos valores de erro ao longo do tempo. 

Na Figura 2.7 apresenta-se a mesma situação, evolução do erro para a totalidade do 

ensaio e para os 100 s iniciais, contudo o ponto em análise é agora y=5 mm.  
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Figura 2.7 – Evolução do valor de erro em y=5mm para a) totalidade do ensaio e b) primeiros 100 segundos do 

ensaio, com os parâmetros de passo no tempo definidos inicialmente, Tabela 2.8. 

 

Verifica-se novamente, como seria de esperar, valores de erro superiores para os 

instantes iniciais, comparativamente ao valor médio do ensaio. Observam-se também valores 

de erro inferiores para y=5 mm, comparativamente ao ponto y=0 mm, tanto nos instantes 

iniciais como na totalidade do ensaio. Contudo, esta diferença é pouco significativa dada a 

proximidade dos pontos. O valor de erro máximo surge também para um valor de tempo 

superior ao encontrado para o caso de y=0 mm. 
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Após os resultados obtidos para o ensaio inicial procede-se ao estudo dos diferentes 

parâmetros de modo a otimizar o passo no tempo utilizado na nossa simulação. Será apenas 

analisado um ponto à superfície dado que, para estudo dos parâmetros do passo no tempo, não 

tem interesse prolongar a análise a mais do que um ponto. 

O primeiro parâmetro a analisar será o incremento inicial no tempo. 

O incremento de tempo, definido no sistema como automático, varia durante a 

simulação de modo a cumprir a condição de máxima variação de temperatura por passo no 

tempo.  

Sabe-se, por consulta de Moreira (2014), que o programa Abaqus™ altera 

automaticamente o valor de incremento inicial do passo no tempo de forma a cumprir a 

condição de máxima variação de temperatura. Deste modo, vai-se utilizar um valor de 

incremento do passo no tempo inicial demasiado elevado, de modo a que o programa 

automaticamente altere este valor para o valor máximo de incremento inicial do passo no 

tempo que seja compatível com o valor de máxima variação de temperatura. O valor de 

incremento inicial do passo no tempo utilizado foi de 100 s, sendo que o valor máximo para 

um incremento inicial do passo no tempo implementado pelo programa foi de 20 s. Vai-se 

progressivamente reduzir este valor de modo a estudar a variação do erro com o incremento 

inicial do tempo. A variação máxima de temperatura por passo no tempo são 10 °C. 

É de esperar que, para valores de incremento inicial inferiores ao necessário para 

cumprir a condição de incremento máximo espacial de temperatura, maior seja o tempo de 

processamento, pois mais tentativas o software tem que realizar de modo a descobrir um 

incremento inicial válido (Moreira 2014). Observando a Figura 2.8 percebemos que, 

implementando valores de incremento inicial inferiores a 20 s (incremento inicial necessário 

para que se cumpra a condição já referida), o tempo de processamento do ensaio aumenta. 

Apresentam-se, na Figura 2.8, valores de erro médio para a totalidade do ensaio, para 

diferentes valores de incremento inicial de tempo, e os correspondentes tempos de simulação, 

para um ponto à superfície da placa.  

 

 

Figura 2.8 – Erro médio do ensaio e correspondente tempo de processamento para diferentes incrementos iniciais 

de tempo, para um ponto à superfície da placa (y=0 mm).  

 

 Já para os primeiros 100 segundos da simulação a evolução do erro médio e do 

número de incrementos realizados pelo programa com o incremento inicial apresentam-se na 

Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Evolução do erro médio, assim como número de incrementos realizados pelo programa, nos 

primeiros 100 segundos da simulação, para diferentes incrementos iniciais de tempo, analisando um ponto à 

superfície da placa (y=0 mm).  

 

Verifica-se que, com a diminuição progressiva do incremento inicial de tempo, os 

valores de erro médio, global e para os primeiros 100 segundos de análise, tendem a 

estabilizar. Contudo o tempo de processamento, assim como o número de incrementos 

realizados nos primeiros 100 s, cresce com a diminuição do incremento inicial de tempo. 

Ressalva-se que um maior número de incrementos realizados origina maior tempo de 

processamento. Dada a impossibilidade de se quantificar com precisão o tempo de 

processamento dos 100 s iniciais, compara-se a evolução do número de incrementos 

realizados neste intervalo de tempo para se visualizar a influência que o parâmetro analisado 

tem no tempo de processamento dos instantes iniciais.  

Para os 9 ensaios realizados o erro médio global vai de aproximadamente 0,28% a 

0,18%. No caso dos 100 segundos iniciais o erro médio encontra-se num intervalo entre 

0,45% a 0,225%, aproximadamente. O tempo de processamento varia entre os 12 e os 20 

segundos. 

Facilmente concluímos que a influência do parâmetro inicial do passo no tempo no 

erro médio é bastante diminuta. De qualquer modo, da análise dos gráficos das Figuras 2.8 e 

2.9, retiramos que o valor de incremento inicial de tempo ideal a utilizar é o de 0,1 s, pois se 

verificam os menores tempos de processamento, numa zona onde os erros médios, global e 

nos instantes iniciais, já estabilizaram, e consequentemente não irão decrescer com a 

diminuição do incremento inicial de tempo.  

Procede-se agora ao estudo dos incrementos mínimo e máximo do passo de tempo. 

Relativamente ao incremento mínimo, terá que ser necessariamente menor ou igual ao 

incremento inicial. Vai-se portanto progressivamente diminuir este valor de modo a perceber 

qual a influência deste parâmetro, tanto nos valores de erro médio como no tempo de 

processamento. Quanto ao valor de incremento máximo, teremos que encontrar um valor 

suficientemente baixo para originar um erro médio reduzido, mas sem comprometer 

demasiado o tempo de processamento. 

Reduzindo progressivamente o valor de incremento mínimo do passo no tempo 

conclui-se que o valor de incremento mínimo tem influência desprezável nos resultados da 

simulação. Porventura a escolha de incremento inicial do passo de tempo de 0,1 s resulta em 

que o valor de incremento mínimo no passo no tempo, tendo de ser no mínimo de igual valor, 

seja já demasiado baixo para que se possa influenciar o valor do erro médio e do tempo de 
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processamento com a sua alteração. Escolheu-se pois o valor de 0,1 s para incremento mínimo 

do passo no tempo. 

 Na Figura 2.10 apresenta-se a evolução do erro médio, para a totalidade do ensaio, em 

y=0 mm, para diferentes valores de incremento máximo, assim como o correspondente tempo 

de processamento. 

 

 

Figura 2.10 – Erro do ensaio e correspondente tempo de processamento, para diferentes valores de incremento 

máximo, analisando-se um ponto à superfície (y=0 mm). 

 

Na Figura 2.11 apresenta-se a evolução do erro médio e o número de incrementos 

realizados pelo programa, em função de diferentes valores de incremento máximo, em y=0 

mm, para os primeiros 100 s de ensaio. 

 

 

Figura 2.11 – Erro do ensaio, assim como número de incrementos realizados pelo programa para diferentes 

valores de incremento inicial do tempo, para os primeiros 100 s de ensaio, num ponto à superfície da placa (y=0 

mm).  

 

Constata-se que, com a diminuição progressiva do incremento máximo do passo no 

tempo, os valores de erro médio global tendem a estabilizar. Relativamente ao valor de erro 
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médio para os 100 s iniciais do ensaio, percebe-se que, diminuindo o valor de incremento 

máximo do passo no tempo, na gama de valores de passo no tempo máximo que estamos a 

analisar, iremos originar uma redução deste erro médio mais acentuada que no caso do erro 

médio global. Contudo, o tempo de processamento, assim como o número de incrementos 

realizados nos 100 s iniciais, aumenta com a diminuição do incremento máximo de tempo. 

Obtém-se valores de erro entre, aproximadamente, 0,18% e 0,05%, de erro médio 

global, e entre, aproximadamente, 0,24% e 0,10%, para os primeiros 100 s da simulação. O 

tempo de processamento vai desde 12 s a 1686 s.  

Analisando as Figuras 2.10 e 2.11 podemos verificar que, para valores de incremento 

máximo do passo no tempo inferiores a 10 s, o erro médio da simulação sofre um decréscimo 

pouco acentuado, apesar do tempo de processamento aumentar significativamente. Reduzindo 

o valor de incremento máximo de tempo de 10 s para 5 s verifica-se uma redução do erro 

médio global de 0,06% para 0,05% e do erro médio nos 100 segundos iniciais, de 0,146% 

para 0,103%. O tempo de processamento aumenta quase para o dobro, de 878 s para 1686 s. 

Por esta razão, decidiu-se que o decréscimo de erro não compensava o aumento do tempo de 

processamento, para valores de incremento máximo inferiores a 10 segundos. 

O valor de incremento máximo do passo no tempo a utilizar foram 10 s, sendo que se 

conclui que este é um parâmetro com bastante influência no erro da simulação. 

Procede-se agora ao estudo da influência do valor da máxima variação espacial de 

temperatura na simulação. Percebe-se à partida que este parâmetro será de grande influência, 

visto que o incremento de tempo da simulação é obtido automaticamente de modo a cumprir a 

condição de máxima variação de temperatura, imposta pelo utilizador. Por consulta de Amaro 

(2012), Maia (2013) e Moreira (2014) constata-se que uma menor variação máxima de 

temperatura conduz a melhores resultados. De qualquer forma, Maia (2013) e Moreira (2014) 

verificam que a redução do erro se obtém mais facilmente através do refinamento da malha, 

ver secção 2.3.2. 

Vai-se reduzir progressivamente o valor de máxima variação de temperatura por passo 

no tempo de forma a perceber a partir de que valor o incremento de tempo de processamento 

não compensa a diminuição do erro médio da simulação. 

Na Figura 2.12 apresentam-se os valores da evolução do erro médio em função da 

máxima variação de temperatura por passo no tempo, em y=0 mm, na totalidade do ensaio, e 

o correspondente tempo de processamento. 

 

 

Figura 2.12 – Evolução do erro médio da totalidade do ensaio, para diferentes valores de variação máxima de 

temperatura, num ponto à superfície da placa (y=0 mm). 
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Na Figura 2.13 apresenta-se a evolução do erro médio em função da máxima variação 

de temperatura por passo no tempo, e correspondente tempo de processamento, agora somente 

nos 100 segundos iniciais da simulação. 

 

Figura 2.13 - Erro do ensaio e número de incrementos realizados, para diferentes valores de máxima variação de 

temperatura, para os primeiros 100 s de ensaio, para um ponto à superfície da placa. 

 

Conclui-se que os valores de erro, na totalidade do ensaio e nos 100 segundos iniciais, 

decrescem com a máxima variação de temperatura por passo no tempo. Obtém-se valores de 

erro entre, aproximadamente, 0,06% e 0,04%, para a totalidade do ensaio, e entre 0,15% e 

0,04% para os 100 segundos iniciais, para tempos de processamento entre 878 s e 1325 s.  

O valor de erro médio mais afetado pela diminuição da máxima variação de 

temperatura por passo no tempo é, como se pode verificar nas Figuras 2.12 e 2.13, o erro 

médio nos instantes iniciais da simulação (erro nos 100 segundos iniciais decresce de 0,15% 

para 0,04%, contra o decréscimo de 0,06% para 0,04% do erro da totalidade do ensaio). Tal se 

verifica pois, nos instantes iniciais, os gradientes de temperatura são extremamente elevados, 

pelo que impondo uma condição de variação de temperatura por passo no tempo menor, o 

software terá que, necessariamente, realizar um passo no tempo inferior para cumprir a 

condição de variação de temperatura imposta, o que originará um erro inferior, mas também 

um tempo de processamento superior. 

Analisando novamente as Figuras 2.12 e 2.13 constata-se, para valores de máxima 

variação de temperatura por passo no tempo inferiores a 1°C, um decréscimo de erro pouco 

acentuado, para um acréscimo de tempo de processamento demasiado elevado. Reduzindo a 

máxima variação de temperatura por passo no tempo de 1°C para 0,1°C, os erros médios da 

totalidade do ensaio e dos 100 segundos iniciais decrescem, respetivamente, de 0,05% para 

0,04% e de 0,07% para 0,04%, sendo que o tempo de processamento aumenta de 923 s para 

1325 s.  

Por estas razões, escolheu-se o valor de máxima variação de temperatura por passo no 

tempo ótimo para a simulação como sendo 1°C. 

O último parâmetro a analisar é o máximo número de incrementos do passo no tempo. 

Conclui-se que este parâmetro não tem qualquer influência na qualidade dos resultados da 

simulação numérica. É apenas necessário que se escolha um valor suficientemente elevado 
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para que o programa consiga realizar todos os incrementos necessários para ir de encontro aos 

restantes parâmetros de passo no tempo impostos pelo utilizador. Por exemplo, se uma 

simulação necessitar de 200 incrementos, e o utilizador definir o máximo número de 

incrementos para 100, a simulação irá ser interrompida assim que atingir os 100 incrementos. 

Por outro lado se o utilizador definir como máximo número de incrementos 1000000, o 

programa irá realizar igualmente os 200 incrementos necessários à simulação, sem qualquer 

influência no tempo de processamento. 

Posto isto, o valor de máximo número de incrementos escolhido é um valor 

suficientemente alto para que o programa consiga realizar o número de incrementos 

necessário, sendo para isto escolhido o valor 25000.  

Os parâmetros escolhidos como ideais a aplicar nesta simulação apresentam-se na 

Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9 – Parâmetros ideais do passo no tempo 

Parâmetros do passo no tempo  Erro médio 

Período de Tempo 90000 [s] �̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,051% 

Máximo Número de Incrementos 25000 �̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,069% 

Passo no Tempo Inicial 1×10-1 [s] �̅�𝑥=5𝑚𝑚 = 0,038% 

Passo no Tempo Mínimo 1×10-1 [s] �̅�1−100𝑠
𝑥=5𝑚𝑚 = 0,058% 

Passo no Tempo Máximo 10 [s] 
𝑡𝐶𝑃𝑈 = 922,8 [𝑠] 

Máxima Variação de Temperatura por Passo no Tempo 1 [°C] 

  

Em y=0 mm obteve-se valores de erro médio na totalidade do ensaio de 

aproximadamente 0,051%, de 0,069% para os primeiros 100 segundos de simulação, e um 

erro máximo de aproximadamente 0,2%, ocorrendo para t≈1 s. Para y=5 mm obteve-se 

valores de erro médio na totalidade do ensaio de aproximadamente 0,038%, de 0,058% para 

os primeiros 100 segundos de simulação e um erro máximo de 0,072% para t≈9 s. 

 Novamente se constata valores superiores de erro para os instantes iniciais, 

decréscimo de erro com a profundidade no bloco, e um atraso na obtenção do valor máximo 

do erro também para pontos a maior profundidade. O tempo de processamento total foi de 

aproximadamente 923 segundos. 

 A evolução do erro ao longo do tempo para o tempo total de simulação e para os 

primeiros 100 segundos de ensaio, para os dois pontos analisados, apresenta-se na Figura 2.14 

para y= 0 mm e na Figura 2.15 para y=5 mm. 
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Figura 2.14 – Evolução do valor de erro em y=0 mm para a) totalidade do ensaio e b) primeiros 100 segundos do 

ensaio, com os parâmetros de passo no tempo ótimos, Tabela 2.9. 
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Figura 2.15 – Evolução do valor de erro em y=5 mm para a) totalidade do ensaio e b) primeiros 100 segundos do 

ensaio, com os parâmetros de passo no tempo ótimos, Tabela 2.9. 
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2.3.2 Refinamento da Malha 

Otimizados os parâmetros de passo no tempo a implementar na simulação numérica, 

procede-se à análise da malha a implementar na simulação e sua otimização. O método 

seguido foi simples, refinou-se progressivamente a malha até se atingir um ponto em que o 

refinamento da malha já não tem influência considerável no erro. 

Como já referido na secção 2.3, o programa Abaqus™ permite definir o espaçamento 

entre nós da malha. Para a malha inicial, designada por Malha 1 e com a qual se tem vindo a 

trabalhar, na direcção yy, Figura 2.5, escolheram-se valores para a distância mínima entre nós 

de 5 mm e de distância máxima entre nós de 500 mm. O processo de refinamento da malha 

segue o seguinte critério: para a Malha 2 foram escolhidos como valores de distância mínima 

e máxima entre nós 4 mm e 400 mm, para a Malha 3 mm e 300 mm, para a Malha 4, 2 mm e 

200 mm, e finalmente para a Malha 5, 1 mm e 100 mm. Relativamente ao número de nós na 

direcção xx o espaçamento foi definido em todas as malhas constante e igual a 10 mm. O 

espaçamento dos nós nesta direção não é refinado, por razões já referidas na secção 2.3. A 

Tabela 2.10 apresenta o número de nós resultante para cada malha bem como os erros obtidos 

e o tempo de cálculo. 

Apenas se comparou valores de erro para y=0 mm visto ser o ponto que apresenta 

maiores valores de erro, pois à superfície verificam-se maiores gradientes de temperatura. Os 

valores obtidos pela simulação são novamente comparados aos resultados obtidos 

analiticamente. 

A evolução do erro com o refinamento da malha apresenta-se na Tabela 2.10. 

 

Tabela 2.10 – Refinamento da malha e erros associados 

Malha 

Implementada 
Erro médio Tempo de processamento 

Malha 1 

2337 nós 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,051% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,069% 

𝑡𝐶𝑃𝑈 =  923 𝑠 

Malha 2 

2952 nós 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,036% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,055% 

𝑡𝐶𝑃𝑈 =  951 𝑠 

Malha 3 

3936 nós 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,025% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,044% 

𝑡𝐶𝑃𝑈 =  1335 𝑠 

Malha 4 

5904 nós 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,017% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,037% 

𝑡𝐶𝑃𝑈 =  1868 𝑠 

Malha 5 

11808 nós 

�̅�𝑥=0𝑚𝑚 = 0,012% 

�̅�1−100𝑠
𝑥=0𝑚𝑚 = 0,032% 

𝑡𝐶𝑃𝑈 =  3442 𝑠 

 

Comparando as malhas 4 e 5 observa-se um decréscimo de erro médio, na totalidade 

do ensaio, de 0,017% para 0,012%, ou seja uma redução de apenas aproximadamente 0,005%. 

Já o erro médio nos instantes iniciais decresce de 0,037% para 0,032%, ou seja também 

aproximadamente 0,005%. Aliado a esta redução de erro muito pouco significativa temos um 

aumento do tempo de processamento de 1868 segundos para 3442 segundos, quase para o 

dobro. Conclui-se portanto que a redução do erro originada pela implementação de malhas 
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mais refinadas que a Malha 4 é baixa o suficiente para se considerar que, a partir desta malha, 

o refinamento já não tem influência considerável no erro. 

A malha mais indicada a implementar na simulação numérica será então a Malha 4, de 

5904 nós.  

Analisando os resultados dos refinamentos sucessivos de malha podemos também 

concluir que, pretendendo reduzir o erro, é mais eficaz optar-se por um refinamento de malha 

do que por uma redução dos parâmetros do passo no tempo que mais afetam o erro (passo no 

tempo máximo e máxima variação de temperatura por passo no tempo). Observe-se o 

seguinte: uma redução no passo do tempo máximo de 10 s para 5 s acarreta uma redução de 

erro médio na totalidade do ensaio de 0,063% para 0,057%, e um decréscimo do erro médio 

nos instantes iniciais de 0,14% para 0,10%. Contudo, dá-se um aumento do tempo de 

processamento de 878 s para 1686 s. Relativamente à máxima variação de temperatura por 

passo no tempo, uma redução de 1°C para 0,1°C origina um decréscimo dos erros médios da 

totalidade do ensaio e dos 100 segundos iniciais de, respetivamente, 0,051% para 0,043% e 

0,069% para 0,041%. Contudo, o tempo de processamento aumenta de 923 s para 1325 s. 

Compare-se agora os resultados obtidos entre a Malha 1 e a Malha 2. Um refinamento 

de 2337 nós para 2952 nós provoca uma redução dos erros médios da totalidade do ensaio e 

dos 100 segundos iniciais de, respetivamente, 0,051% para 0,036% e de 0,069% para 0,055%, 

acompanhados por um aumento do tempo de processamento de apenas 923 segundos para 951 

segundos (aproximadamente 28 segundos). Facilmente se conclui então que o refinamento da 

malha resulta em melhores resultados da simulação numérica, sem aumentos excessivos do 

tempo de processamento. 

Na Figura 2.16 podemos comparar os perfis de temperatura em função do tempo para 

y=0 mm, das soluções analítica e numérica, obtidos implementando-se a Malha 4.  

 

Figura 2.16 – Temperatura em função do tempo em y=0mm, para as soluções analítica e numérica. 
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 Repare-se que os valores de erro obtidos são de tal forma reduzidos que, 

representando graficamente as soluções analíticas e numéricas em y=0 mm, não se consegue 

diferenciar a linha correspondente a cada solução. 

2.3.3 Variação das propriedades com a temperatura 

É expectável que a variação das propriedades com a temperatura tenha influência nos 

resultados da simulação. Com isto em vista, foi implementado na simulação a variação de 

algumas propriedades do aço com a temperatura, entre estas a densidade, a condutividade 

térmica e o calor específico, para verificar de que forma esta abordagem mais realista afeta os 

resultados.  

Na Tabela 2.5, como referido anteriormente, apresentam-se os polinómios interpoladores 

utilizados para melhor traduzir a dependência com a temperatura de cada propriedade. 

Foi analisado um ponto à superfície, para duas malhas diferentes, de modo a perceber a 

influência que o refinamento da malha tem no resultado, variando as propriedades com a 

temperatura. 

Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 2.17. De realçar que os tempos de 

simulação foram 1022 e 2326 segundos para o primeiro e segundo ensaios (sendo que no 

primeiro ensaio implementou-se a Malha 1 e no segundo a Malha 4) a propriedades variáveis, 

respetivamente.  

 

 

Figura 2.17 – Evolução da temperatura ao longo do tempo em y=0 mm, com propriedades em função da 

temperatura, implementando a Malha 4 na simulação numérica. 

 

De realçar que apenas se apresentam os resultados da implementação a Malha 4, dado 
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processamento. De qualquer modo sabe-se, por consulta da Tabela 2.10, que o erro médio 

inerente à Malha 1 é já muito pouco significativo, pelo que um refinamento da malha, apesar 

de conduzir a resultados mais realistas, não irá conduzir a diferenças percetíveis nas curvas de 

temperatura em função do tempo. Uma redução do valor de erro médio, entre as malhas 1 e 4, 

de aproximadamente 0,034% e 0,032%, para os erros médios da totalidade do ensaio e dos 

100 segundos iniciais, respetivamente, não é percetível graficamente.  

Verifica-se uma clara influência da variação das propriedades com a temperatura nos 

resultados, sendo esta diferença mais acentuada para temperaturas mais elevadas, como seria 

de esperar. Esta diferença parece ser devida à dependência da condutividade térmica com a 

temperatura. Para valores na ordem dos 700°C a condutividade térmica toma o valor de 

aproximadamente 29 [W/(m·K)], sendo que para 20°C toma o valor de, aproximadamente, 35 

[W/(m·K)], o que promove um maior aquecimento à superfície, e consequentemente um 

aquecimento mais acentuado da peça. Visto que o ensaio a propriedades constantes foi feito 

com o valor de condutividade térmica do aço a 20°C, e a esta temperatura o valor desta 

propriedade é mais elevado, é natural que o aço atinja temperaturas superiores, para o mesmo 

intervalo de tempo. Na Figura 2.8 representa-se a evolução da difusividade térmica da peça 

com a temperatura. 

 

Como se verifica, a difusividade térmica do aço diminui com a temperatura. Sabendo que 

materiais de 𝛼 reduzido irão responder mais lentamente a mudanças do ambiente circundante, 

demorando mais tempo a atingir um novo estado de equilíbrio (consultar secção 3.1), é 

justificável uma diminuição da temperatura da placa com a variação das propriedades com a 

temperatura. 

Concluímos então que, nas simulações a efetuar doravante, será implementada variação 

das propriedades com o tempo, visto que esta abordagem, além de ser mais realista, tem 

influência nos resultados. 

5×10-6 

6×10-6 

7×10-6 

8×10-6 

9×10-6 

1×10-5 

Figura 2.18 – Evolução da difusividade térmica com a temperatura. 
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3 Estudo do tratamento térmico localizado a um bloco de aço 

No presente capítulo inicia-se a análise do tratamento térmico localizado ao bloco de 

aço efetuado experimentalmente. Os dados fornecidos pela empresa Ramada Aços permitem, 

aquando a implementação do modelo numérico, a comparação do campo de temperatura 

obtido numericamente com o obtido experimentalmente. O ensaio experimental a que se 

sujeita o bloco de aço (aquecimento localizado) é feito utilizando-se uma resistência elétrica. 

Ir-se-á representar curvas de temperatura em função do tempo, tanto para a fase de 

aquecimento e estágio, como para a fase de arrefecimento do tratamento térmico aplicado. 

Analisar-se-á igualmente a dispersão que a incerteza das propriedades do aço (consultar 

secção 2.1.1) origina nas curvas de temperatura ao longo do tempo, para diversos pontos da 

peça. 

3.1 Modelo implementado 

O tratamento térmico posto em prática pela empresa Ramada Aços consistiu na aplicação 

de um fluxo de calor tal que originasse uma temperatura de aproximadamente 400℃ na face 

superior de um bloco de aço (designação 40 CrMnNiMo 8-6-4 segundo a norma europeia, 

secção 2.1), tendo a face aquecida as dimensões de 205x205 mm. O bloco tem 317 mm de 

altura. Na Figura 3.1 apresenta-se o bloco ao qual se aplica o tratamento térmico superficial, 

revestido de isolamento térmico. As propriedades do isolamento térmico podem ser 

consultadas em Ceramics, 2013.  

 

 



 

  

36 

 

 

Figura 3.1 – Bloco a que se efetua o tratamento térmico localizado, com isolamento aplicado e pesos em cima 

para melhorar o contacto resistência-bloco. 

 Na Figura 3.2 apresenta-se o mesmo bloco de aço, agora sem isolamento colocado, e 

os respetivos orifícios onde serão inseridos termopares. 

 

 

Figura 3.2 – Bloco a que se efetua o tratamento térmico localizado, sem isolamento aplicado. 

 

O procedimento experimental seguido foi o de se colocar uma resistência elétrica sobre o 

bloco de aço isolado, e termopares em orifícios ao longo do bloco, de modo a medir-se a 

evolução da temperatura com o tempo. Um dos termopares está colocado, solto, entre a 

resistência elétrica e a superfície do bloco de aço, e faculta assim o sinal de realimentação 

necessário ao controlador de temperatura. A resistência elétrica irá assim fornecer o fluxo de 

calor necessário até que este termopar meça aproximadamente 400℃, temperatura de set-

point. Assim que esta condição seja atingida, a resistência elétrica irá fornecer apenas o fluxo 
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de calor necessário para manter a superfície do bloco a aproximadamente 400℃, sendo que 

este estágio de temperatura constante tem duração aproximada de 12 horas. Finalizado o 

estágio a resistência elétrica desliga, pelo que a temperatura do bloco de aço decresce com o 

tempo. 

 A evolução da temperatura ao longo do tempo do bloco é analisada por termopares 

colocados à superfície aquecida do bloco, e a 5, 30, 60, 100 e 150 mm da superfície.  

O campo de temperaturas obtido experimentalmente é apresentado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Valores de temperatura ao longo do tempo obtidos experimentalmente, para vários pontos ao longo 

da profundidade do bloco de aço. 

 

De forma a simular o tratamento térmico efetuado pela empresa Ramada Aços, 

implementa-se um modelo no programa Abaqus™ com o intuito de se estudar o campo de 

temperaturas, assim como de tensão-deformação, originado pelo tratamento térmico 

superficial aplicado ao bloco de aço apresentado na Figura 3.1. 

Visto que o fluxo de calor fornecido à superfície do bloco não é constante ao longo do 

tempo, e a sua variação é desconhecida, não poderemos realizar a simulação com um valor 

para o fluxo de calor à superfície do bloco de aço imposto. Como tal, e visto termos dados 

experimentais para a temperatura superficial, y=0 mm, ao longo do tratamento térmico, 

implementa-se este perfil de temperaturas na simulação como sendo um dado de entrada. 

Apesar de impercetível na Figura 3.3, a temperatura inicial do bloco de aço, 𝑇𝑖, não é 

constante ao longo da profundidade. De modo a evitar erros na simulação, a variação da 

temperatura inicial com a profundidade será considerada. 

Na Tabela 3.1 apresentam-se valores de temperatura inicial para pontos ao longo da 

profundidade do bloco. 
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Tabela 3.1 – Temperatura inicial do bloco ao longo da profundidade 

𝑦 [𝑚𝑚] 𝑇𝑖 [°𝐶] 𝑇𝑖,𝑎𝑚𝑝 

0 14,3 1 

5 13,7 0,958 

30 13,6 0,951 

60 13,5 0,944 

100 13,4 0,937 

150 13,4 0,937 

¨ ¨ ¨ 

317 13,4 0,937 

Sendo, 

 

 
𝑇𝑖,𝑎𝑚𝑝  =  

𝑇𝑖

𝑇𝑖,𝑦=0
 (3.1) 

 

A temperatura inicial do bloco é então implementada na simulação através de um campo 

analítico, Analytical Field, cuja equação é um polinómio interpolador dos dados da Tabela 

3.1. De salientar que o software Abaqus™ não permite implementar campos analíticos 

dimensionais, pelo que a Equação 3.2 irá fornecer a amplitude de temperatura e não o valor 

dimensional de temperatura.  

 

 𝑇𝑖,𝑎𝑚𝑝(𝑦) ≈ 7,4×10−15×y6+7,6×10−12×y5+3,0×10−09×y4+ 

5,8×10−07×y3+5,6×10−05×y2+2,6×10−03×y+9,9×10−01 
(3.2) 

 

O procedimento seguido para se simular a perda de calor do bloco de aço ao longo do 

tempo passou por, utilizando o software: Engineering Equation Solver EES™, obter-se os 

coeficientes de transferência de calor globais ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 a aplicar às faces do bloco de aço. 

A perda de calor por condução pelas faces do bloco é dada por, 

 

 
�̇� =  

𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜 − 𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑒𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝐴

 
(3.3) 

 

Sendo 𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜 a temperatura à superfície do bloco de aço, 𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙 a temperatura à superfície 

exterior do isolamento, 𝑒𝑖𝑠𝑜𝑙 a espessura do isolamento, 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙 a condutividade térmica do 

isolamento e A a área superficial do bloco. 

Por seu lado, a potência calorífica dada pela Equação 3.3 é também igual a, 
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 �̇� = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝐴(𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙 − 𝑇∞) + 𝜀𝑖𝑠𝑜𝑙𝜎𝐴(𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙
4 − 𝑇∞

4) (3.4) 

 

Onde 𝑇∞ é a temperatura da envolvente, ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 é o coeficiente de transferência de calor 

por convecção natural, facilmente calculado atráves do software EES™, 𝜀𝑖𝑠𝑜𝑙 é a emissividade 

do isolamento e σ é a constante de Stefann-Boltzmann. 

Por fim, 

 

 �̇� = ℎ𝑒𝑞𝐴(𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜 − 𝑇∞) (3.5) 

 

Sendo ℎ𝑒𝑞 o coeficiente de transferência de calor global equivalente a aplicar ao bloco de 

aço. Este será calculado pelo programa EES™ e implementado no programa Abaqus™ sob a 

forma de uma tabela (𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜, ℎ𝑒𝑞). 

Relativamente aos parâmetros do passo no tempo, vão-se aplicar os parâmetros obtidos 

como ótimos para esta simulação, que se revelam ser os mesmo que os obtidos na secção 2.1. 

Diminuindo o valor dos parâmetros que se sabe terem mais influência na qualidade dos 

resultados (secção 2.1), iremos obter tempos de processamento demasiado excessivos. Os 

parâmetros do passo no tempo implementados nesta simulação podem ser consultados na 

Tabela 2.9.  

3.1.1 Influência do refinamento da malha nos resultados 

Sabe-se, consultar secção 2.3.2, que a malha ideal a aplicar numa placa 

monodimensional, idealizada de modo a cumprir as exigências do modelo de condução 

transiente de calor em sólidos semi-infinitos, é a Malha 4.  

Do mesmo modo que se averiguou qual a malha ideal a implementar numa placa 

monodimensional idealizada, pretende-se agora perceber qual a malha ideal a implementar na 

simulação do campo de temperaturas do bloco de aço em estudo. 

Ir-se-á então estudar o efeito do refinamento da malha na qualidade dos resultados. Serão 

implementadas malhas progressivamente mais refinadas e comparados os resultados obtidos 

por cada uma, sendo que se irá considerar que o refinamento da malha já não tem influência 

na qualidade dos resultados quando não há variação dos valores de temperatura que se faça 

notar na primeira casa decimal. 

Implementa-se inicialmente uma malha muito grosseira (Malha A), para seguidamente se 

implementarem malhas progressivamente mais refinadas, com espaçamento entre nós igual a 

metade do espaçamento da malha anterior. 
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As características e tempo de processamento respetivo das diferentes malhas apresentam-

se na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 – Malhas implementadas à simulação do bloco aço, e suas características 

Malha Espaçamento Nº de Nós 𝑡𝐶𝑃𝑈 [s] 

A 
𝑀í𝑛 − 4 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 80 𝑚𝑚 
1200 601 

B 
𝑀í𝑛 − 2 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 40 𝑚𝑚 
2400 1152 

C 
𝑀í𝑛 − 1 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 20 𝑚𝑚 
6050 2148 

D 
𝑀í𝑛 − 0,5 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 10 𝑚𝑚 
9900 3716 

E 
𝑀í𝑛 − 0,25 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 5 𝑚𝑚 
19900 7879 

F 
𝑀í𝑛 − 0,125 𝑚𝑚 

𝑀á𝑥 − 2,5 𝑚𝑚 
39900 16987 

 

Será analisada então a evolução da temperatura ao longo do tempo, para um único ponto, 

neste caso y=5 mm, implementando-se diversas malhas, de modo a avaliar de que modo o 

refinamento da malha tem influência na qualidade dos resultados. O ponto em análise é y=5 

mm por ser um ponto muito próximo da superfície, ou seja, os gradientes de temperatura são 

mais acentuados, e consequentemente os valores de erro também. Não se analisa um ponto à 

superfície visto que à superfície será implementado o campo de temperaturas obtido 

experimentalmente, que não varia com o refinamento da malha. Por simplificação de análise, 

o estudo da influência do refinamento da malha será feito apenas para a fase de aquecimento e 

estágio. 
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 Na Tabela 3.3 apresentam-se valores de temperatura obtidos para diferentes instantes 

de tempo implementando-se a Malha A, e malhas progressivamente mais refinadas.  

 

Tabela 3.3 – Valores de temperatura para diferentes instantes de tempo, em y=5 mm, implementando-se as 

malhas apresentadas na Tabela 3.2 

𝑡 [s] 𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐴 

[°C] 
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐵 

[°C] 
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐶 

[°C] 
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐷 

[°C] 
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐸 

[°C] 
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝐹 

[°C] 

1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

10 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 

100 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,.3 

1000 89,8 89,8 89,5 88,9 88,9 88,9 

10000 347,9 347,9 347,6 347,2 347,2 347,2 

20000 370,9 370,9 370,8 370,7 370,7 370,7 

30000 375,8 375,8 375,7 375,5 375,5 375,5 

40000 377,5 377,5 377,4 377,3 377,3 377,3 

50000 377,9 377,9 377,8 377,7 377,7 377,7 

  

 É evidente, por observação da Tabela 3.3, que o refinamento da malha não tem 

influência significativa na qualidade dos resultados. Verificamos que a malha a partir da qual 

não há alteração significativa no valor dos resultados (pelo menos uma alteração que se faça 

notar na décima de grau) é a Malha D. Apesar das Malhas E e F apresentarem resultados mais 

realistas que a Malha D, visto que esta variação não se faz notar na décima de grau, e o tempo 

de processamento para estas duas malhas é significativamente superior ao da Malha D, a 

malha a implementar no modelo será a Malha D. 

 

3.1.2 Erro de discretização do modelo 

 Após consulta de Ferziger e Perić (2002), ir-se-á apresentar uma análise do erro de 

discretização do nosso modelo. 

 Sabe-se que, visto que as equações discretizadas representam aproximações da 

equação diferencial, a solução exata desta última, denominada doravante por ∅, não satisfaz a 

solução da equação diferencial.  

 A solução exata das equações discretizadas de uma malha de espaçamento h, ∅ℎ, 

difere da solução exata da equação diferencial parcial pelo erro de discretização, 𝜖ℎ
𝑑, i.e.: 

 

 ∅ =  ∅ℎ +∈ℎ
𝑑 (3.6) 

 
 Sendo que o erro de discretização de uma malha de espaçamento h pode ser 

aproximado por: 

 

 
∈ℎ

𝑑  ≈  
∅ℎ − ∅2ℎ

2𝑝 − 1
 (3.7) 

  

 E o expoente p pode ser estimado por, 
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𝑝 =  
log (

∅2ℎ − ∅4ℎ

∅ℎ −  ∅2ℎ
)

log 2
 

(3.8) 

 

 Se o rácio do tamanho da malha em malhas sucessivas for diferente de dois, o fator 

dois nas Equações 3.7 e 3.8 tem necessariamente que se substituído por esse rácio 

(Roache,1994).  

 Dado que o tempo de processamento da Malha F é demasiado elevado (t≈4h40m 

somente na fase de aquecimento), iremos à partida excluir a implementação desta malha. 

Procede-se então à análise do erro de discretização da malha C, por comparação com as 

malhas D e E. 

 Ir-se-á avaliar o erro de discretização da malha para o instante t≈1000 s, visto que este 

é o instante que apresenta mais disparidade de resultados. 

 

 O expoente p toma o valor de, 

 

 

𝑝 =  
log (

88,9199 − 89,5489
88,8814 − 88,9499)

log 2
=  4,0299 

(3.9) 

 

 

 O erro de discretização da malha C é dado por, 

 

 
∈ℎ

𝑑 ≈  
88,8814 − 88,9199

24,0299 − 1
≈ −0,00251 (3.8) 

 

 A solução “exata” das equações discretizadas para uma malha de espaçamento igual 

ao da malha C, no instante t≈1000s, é então, 

 

 ∅ =  88,8814 − 0,00251 = 88,8789 ℃ (3.11) 
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 Por consulta da Tabela 3.3 percebemos que a malha cujos resultados, para o instante 

t≈1000 s, mais se aproximam à solução exata das equações discretizadas, para um menor 

tempo de processamento, é a malha D, o que corrobora uma vez mais que a malha indicada a 

implementar-se é a malha D. 

 Na Figura 3.4 apresenta-se a malha a implementar (Malha D). 

 

 

Figura 3.4 – Diferentes vistas da malha a implementar (Malha D). 

  

3.1.3 Comparação dos resultados numéricos com os experimentais 

 

A aproximação dos resultados numéricos aos experimentais será estudada avaliando a 

evolução do afastamento absoluto dos valores de temperatura obtidos numericamente ao 

longo do tempo. Deste modo, conseguimos perceber em que fases do tratamento térmico os 

resultados numéricos estão melhor ajustados aos valores obtidos experimentalmente. O 

afastamento entre os resultados numéricos e experimentais foi calculado através de, 

 

 ∆𝑇 [°C] = |𝑇𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎| (3.12) 
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O ponto a analisar foi y=5 mm, pois visto ser um ponto próximo da superfície apresentará 

elevados valores de desvio. Na Figura 3.5, apresenta-se a evolução do desvio absoluto, 

calculado através da Equação (3.12), ao longo do tempo, assim como o valor de desvio 

absoluto médio. 

  

 

Figura 3.5 – Evolução do desvio absoluto e relativo ao longo do tempo, e valores do desvio absoluto e relativo 

médios, implementando a Malha D, analisando o ponto y=5 mm. 

 

 O modelo numérico representa bem o tratamento térmico efetuado pela empresa 

Ramada Aços nos instantes iniciais. Contudo, à medida que o gradiente térmico da peça se 

acentua, constata-se um afastamento entre os valores de temperatura numéricos e 

experimentais. O intervalo do tempo onde os valores de desvio absoluto são mais acentuados 

vai de t≈200 s até t≈10000 s. O valor de t onde se dá o desvio absoluto máximo é t≈2000 s, 

para um desvio absoluto máximo de ΔT≈22,5℃. Podemos também analisar uma estabilização 

do desvio absoluto para valores de tempo mais avançados da fase de aquecimento e estágio. A 

partir de t≈11000 s, o desvio absoluto estabiliza para o valor de ∆𝑇≈6°C, o que corrobora a 

existência de um desvio sistemático no modelo numérico. 

3.2 Campo de temperaturas obtido no bloco de aço 

Recorde-se, consultar secção 2.1.1, que foi estimado um intervalo de confiança a 95%, no 

qual se espera que se encontre o valor verdadeiro para as propriedades do aço inerentes à 

análise térmica, patentes na Tabela 2.4. Procede-se agora à avaliação da influência da 

incerteza das propriedades na dispersão dos resultados do modelo numérico, admitindo-se que 

a incerteza relativa das propriedades a 20°C, se mantém constante para temperaturas mais 

elevadas.  
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Na análise de problemas de transferência de calor, é comum utilizar-se duas categorias de 

propriedades, propriedades termodinâmicas (tais como a densidade, 𝜌 e o calor específico, c) 

e propriedades de transporte (tais como a condutividade térmica, 𝑘). A capacidade térmica 

volumétrica, definida por 𝜌·c [J/m3·K], mede a capacidade de um material armazenar energia 

térmica. O rácio entre a condutividade térmica e a capacidade térmica volumétrica define uma 

propriedade denominada difusividade térmica, 𝛼, 

 

 
𝛼 =

𝑘

𝜌 ∙ 𝑐
 (3.13) 

 

De unidades m2/s, esta propriedade representa o rácio entre a capacidade que um 

material tem de conduzir energia térmica, relativamente à sua capacidade de armazenar 

energia térmica. Materiais com elevados valores de 𝛼 irão responder rapidamente a mudanças 

do ambiente circundante, enquanto materiais de 𝛼 reduzido irão responder mais lentamente, 

demorando mais tempo a atingir um novo estado de equilíbrio (Incropera, et al., 1996). 

Visto que a difusividade térmica caracteriza a resposta de um material a diferentes 

condições térmicas, iremos analisar a influência que a incerteza no valor das propriedades tem 

no valor da difusividade. Para isso, faz-se a análise do campo de temperaturas obtido 

numericamente, para valores de difusividade térmica máxima e mínima, representando assim 

um intervalo do valor de temperatura, onde se espera encontrar o valor real. Para a obtenção 

do valor de difusividade térmica máxima implementa-se no modelo numérico os valores 

superiores para o intervalo de confiança a 95%, da condutividade térmica 𝑘, e os valores 

inferiores do intervalo de confiança a 95%, para a densidade 𝜌 e para o calor específico c. Em 

sentido inverso, para a obtenção dos valores de difusividade térmica mínima, implementa-se 

no modelo numérico valores inferiores do intervalo de confiança a 95% para a condutividade 

térmica 𝑘, e valores superiores do intervalo de confiança a 95% para a densidade 𝜌 e para o 

calor específico c. 

Na Figura 3.6 representa-se a evolução do valor de temperatura em y=5 mm, para 

valores de difusividade térmica média, e os respetivos intervalos de temperatura calculados 

através do valor de difusividade térmica máxima e mínima. 
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Figura 3.6 – Evolução do valor de temperatura em y=5 mm, obtida experimental e numericamente, para valores 

de difusividade térmica máxima, média e mínima. 

 Analise-se de novo a evolução do valor de temperatura, para valores de difusividade 

térmica máxima, média e mínima, mas agora analisando o ponto y=150 mm, Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Evolução do valor de temperatura em y=150 mm, obtida experimental e numericamente, para 

valores de difusividade térmica máxima, média e mínima. 
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 Analisando as Figuras 3.6 e 3.7 constata-se que pontos à superfície sofrem uma 

variação de temperatura muito mais acentuada do que pontos a maior profundidade. 

Avaliando o ponto y=5 mm, percebemos que a estabilização de temperatura nesta zona se dá 

para um instante de tempo t≈20000 s. No caso de y=150 mm, a estabilização de temperatura 

só se dá para um instante de tempo t≈30000 s. Ou seja, verifica-se uma diferença de 

aproximadamente 2h45m entre a estabilização de temperatura de um ponto superficial e de 

um ponto a maior profundidade. Esta diferença na evolução da temperatura é evidente, e 

acontece visto que à superfície os gradientes térmicos são muito mais acentuados (o 

tratamento térmico é aplicado à superfície) e a inércia térmica da peça faz com que a 

temperatura de pontos no seu interior estabilize para instantes de tempo mais avançados do 

tratamento térmico. Verifica-se também que o ponto próximo da superfície (y=5 mm) 

estabiliza para um valor de temperatura T≈378℃, enquanto o ponto y=150 mm estabiliza para 

um valor de temperatura T≈350℃.  

 Podemos também retirar duas conclusões relativamente à influência da incerteza das 

propriedades nos resultados obtidos. A partir da zona onde a segunda derivada da temperatura 

com o tempo, 
𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
, muda de sinal, a influência da incerteza das propriedades é mais 

significativa. Verifica-se que, no intervalo entre t≈5000 s e t≈25000 s, a dispersão nos valores 

de temperatura originada por diferentes valores de difusividade é maior. Em instantes iniciais 

e finais da simulação constata-se menor dispersão nos valores de temperatura. Analisando a 

Figura 3.7 percebemos que, para valores de tempo t≥35000 s, o intervalo de temperaturas 

delimitado pelos valores de difusividade térmica máxima e mínima mantém-se 

aproximadamente constante, sendo a diferença entre os resultados obtidos para diferentes 

valores de difusividade térmica de aproximadamente 4℃. 

 Percebe-se também que a dispersão dos valores de temperatura, em virtude da 

incerteza nas propriedades, aumenta com a profundidade. Consultando a tese de Amaro 

(2012), deparamo-nos com a conclusão de que a condutividade é uma propriedade que 

influencia bastante o processo de transferência de calor no interior da peça. Já na dissertação 

de Moreira (2014), conclui-se que a incerteza relativa nos valores das propriedades tem um 

impacto maior nos pontos interiores da peça comparativamente aos exteriores. Os resultados 

obtidos na análise agora efetuada estão de acordo com estas conclusões. Verifica-se que a 

difusividade térmica (e consequentemente a condutividade térmica dada a sua 

proporcionalidade direta) tem mais influência nos resultados para pontos mais interiores e a 

maior profundidade da peça, visto que a dispersão de temperaturas é mais acentuada para o 

ponto y=150 mm do que para o ponto y=5 mm, onde a incerteza das propriedades não tem 

influência no resultado. 

 Nas Figura 3.8, 3.9 e 3.10 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo, para 

os pontos y=30 mm, y=60 mm e y=100 mm, respetivamente. 
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Figura 3.8 – Evolução da temperatura com o tempo em y=30 mm, obtida experimental e numericamente, para 

valores de difusividade térmica máxima, média e mínima. 

 

 

 

Figura 3.9 – Evolução da temperatura com o tempo em y=60 mm, obtida experimental e numericamente, para 

valores de difusividade térmica máxima, média e mínima. 
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Figura 3.10 – Evolução da temperatura com o tempo em y=100 mm, obtida experimental e numericamente, para 

valores de difusividade térmica máxima, média e mínima. 

 

 Analisando as Figuras 3.8, 3.9 e 3.10 constata-se o que a comparação entre as Figuras 

3.6 e 3.7 parecia já indicar. É notória a influência da profundidade na dispersão de 

temperaturas. À medida que vamos avançando para pontos da peça a maior profundidade a 

dispersão de temperaturas é maior. Veja-se a diferença entre as Figuras 3.9 e 3.10, o intervalo 

de temperaturas para diferentes valores de difusividade é mais acentuado no caso da Figura 

3.10. Para y=100 mm temos maior dispersão de resultados, comparativamente a y=60 mm. 

Em t≈20000 s verifica-se, em y=100 mm, uma dispersão de aproximadamente ΔT≈14℃, em 

y=60 mm esta dispersão toma já o valor de ΔT≈9℃. Depreende-se também que, 

independentemente do ponto onde se faça a análise da evolução da temperatura, existe uma 

diferença entre os resultados numéricos e experimentais, diferença esta que se acentua 

ligeiramente para pontos a maior profundidade. 

 Comparando as Figuras 3.6 e 3.7 é notório que o afastamento entre os dados 

experimentais e numéricos aumenta. Denota-se que, na fase final do aquecimento, há maior 

afastamento entre resultados numéricos e experimentais para o ponto y=150 mm do que para 

o ponto y=5 mm. Analisando o ponto y=5 mm verificamos que tal afastamento é ΔT≈6℃, 

enquanto para y=150 mm o afastamento toma o valor ΔT≈11℃. Tal fenómeno parece ser 

comprovativo de existência de um desvio sistemático na simulação, que vai sofrendo um 

acréscimo com a profundidade da peça. 

 É também importante referir que o aumento do desvio absoluto com a profundidade na 

fase final do aquecimento é pouco significativo. Como explicado anteriormente, o desvio 

absoluto, analisando-se o ponto y=5 mm, é de ΔT≈6℃. Analisando o ponto y=150 mm 

verificamos que este desvio toma o valor ΔT≈11℃, ou seja, o aumento de desvio absoluto 

entre um ponto muito próximo à superfície e outro no centro do bloco de aço é de 5℃, o que 

permite concluir que o desvio absoluto do modelo na fase final do aquecimento não varia 

significativamente com a profundidade do bloco. 
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 Um dos motivos para a ocorrência deste desvio sistemático pode ser a interferência 

eletromagnética a que os termopares são particularmente sensíveis (ISO, 1995), causada pelo 

aquecimento elétrico (o aquecimento é levado a cabo utilizando-se uma resistência elétrica). 

Durante o arrefecimento, quando a resistência elétrica está desligada, o referido erro não é 

percetível. A não utilização de massa térmica, aquando a introdução dos termopares nos 

orifícios, dificulta a transferência de calor para o termopar, aumenta consequentemente o 

tempo de resposta deste, e pode também contribuir para o efeito detetado. Deverão ser 

realizados futuramente mais ensaios a fim de aprofundar a compreensão das causas deste 

fenómeno. 

 Na Figura 3.11, com o objetivo de se aprofundar a análise ao fenómeno do tratamento 

térmico aplicado a este bloco, apresenta-se o campo de temperatura ao longo do eixo do bloco 

a diferentes profundidades, para diferentes instantes de tempo, durante a fase de aquecimento 

e estágio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naturalmente se verifica que, aplicando um fluxo de calor à superfície do bloco, 

iremos originar uma diferença acentuada de temperatura entre a superfície e a sua base. À 

medida que avançamos no tempo do tratamento térmico começa-se a observar uma 

homogeneidade da temperatura do bloco. Para valores de tempo superiores a t≈30000 s, a 

diferença de temperatura entre a superfície e a base é constante e aproximadamente igual a 

45°C. O pico de diferença de temperatura entre o topo e a base dá-se para valores de tempo de 

t≈5000 s, onde esta diferença toma o valor de, aproximadamente, 195°C. 

  

Figura 3.11 – Evolução da temperatura ao longo da profundidade do bloco de aço, para diferentes instantes de 

tempo. Valores numéricos, linhas, e experimentais, símbolos. 
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 Na Figura 3.12 apresenta-se a evolução da potência à superfície, obtida 

numericamente, em função do tempo. Para peças reais o cálculo desta potência pode ser 

importante para se saber qual a taxa de aquecimento que se pode aplicar com a resistência 

elétrica que a empresa Ramada Aços dispõe. Este cálculo será feito calculando a potência ao 

longo do tempo para 9 pontos à superfície aquecida do bloco de aço, e fazendo a média entre 

a potência de cada um deles.   

 

 

Figura 3.12 – Evolução da potência calorífica à superfície do bloco de aço, durante a fase de aquecimento, para a 

média dos nove pontos apresentados. 

 

 Verifica-se que o máximo valor de potência fornecida pela resistência elétrica se dá 

para t≈2500 s, e toma o valor de 2655 W. De referir que a potência máxima da resistência é de 

2,7 kW. Esta verificação pretende avaliar a capacidade de cálculo da potência da resistência, 

por comparação com a potência experimental, de forma a que, aquando a análise da peça real, 

se garanta que a potência de calor máxima exigida pelo perfil de temperaturas que será 

imposto na peça seja inferior ao valor de potência máxima da resistência. Caso contrário não 

faria sentido avaliar um tratamento térmico que a empresa não teria capacidade de efetuar. 
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 Na Figura 3.13 apresenta-se o campo de temperatura do bloco de aço após a fase de 

aquecimento, para o instante de tempo t≈50000 s. 

 

 

Figura 3.13 – Campo de temperaturas do bloco de aço após a fase de aquecimento (t≈50000 s). Representação de 

meio bloco em duas vistas, inclinado e de frente. 

 

 Consultando a Figura 3.13 percebe-se que a diferença entre as temperaturas máxima (à 

superfície) e mínima (na base) é de aproximadamente 47℃. Visualiza-se também, como seria 

de esperar, simetria no campo de temperaturas do bloco. 

 Estudando agora a variação de temperatura do bloco ao longo das direções xx e zz 

(denote que a variação de temperatura ao longo destes eixos é igual), verifica-se que os 

valores de temperatura são superiores no interior da peça, comparativamente a pontos à 

superfície. Esta diferença é mais acentuada à medida que analisamos pontos a maior 

profundidade do bloco. Este fenómeno é expectável, e pode ser facilmente explicado com a 

perda de calor do bloco de aço. Devido à inércia térmica do material, é natural que pontos 

mais próximos de zonas onde se dá perda de calor tenham valores de temperatura 

ligeiramente inferiores. Esta diferença não é tão acentuada para pontos próximos da superfície 

de aquecimento pois, sendo à superfície que se fornece calor, a temperatura do bloco é mais 

uniforme. 

 Analisando as Figuras 3.6 a 3.10, dando ênfase à fase de arrefecimento, verificamos 

que independentemente da profundidade do ponto em análise, o ajuste dos resultados 

numéricos e experimentais é muito bom. À medida que analisamos pontos a maiores 

profundidades, dá-se um ligeiro afastamento entre as soluções numéricas e experimentais, no 

intervalo entre t≈55000 s e t≈60000 s. Exemplificando, para y=5 mm, no intervalo de tempo 

referido, dá-se um afastamento entre as soluções numérica e experimental de ΔT≈4℃. 

Analisando o ponto y=150 mm, no mesmo intervalo de tempo, encontra-se uma diferença de 

temperaturas de ΔT≈6℃. De qualquer modo, o afastamento é pouco significativo para 

qualquer um dos pontos analisados. 

 Na fase de arrefecimento os gradientes de temperatura ao longo da peça, assim como a 

segunda derivada da temperatura com o tempo 
𝜕2𝑇

𝜕𝑡2 , são já pouco significativos, pelo que o 

efeito da incerteza nas propriedades do aço e já menos relevante. 
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 Na Figura 3.14 apresenta-se o perfil de temperatura ao longo da profundidade do 

bloco durante a fase de arrefecimento, para diferentes instantes de tempo.  
 

 

Figura 3.14 – Evolução da temperatura ao longo da profundidade do bloco, para diferentes instantes de tempo, 

durante a fase de arrefecimento. Valores numéricos (linhas) e experimentais (símbolos). 

 

 Analisando a Figura 3.14 facilmente concluímos que, durante a fase de arrefecimento, 

podemos considerar o perfil de temperaturas ao longo da peça homogéneo. Para o intervalo de 

tempo entre t≈50000 s e t≈55000 s, percebe-se que a temperatura à superfície do bloco vai 

decrescendo, apesar da temperatura na base não se alterar, até a temperatura do bloco ser 

praticamente igual ao longo da profundidade. Em t≈53500 s a diferença de temperatura entre 

o topo e a base é de apenas 6℃, para t≈55000 s esta diferença é de apenas 4℃. A partir de 

t≈55000 s, a temperatura do bloco vai decrescendo com o tempo, mantendo-se constante ao 

longo da sua profundidade para o mesmo instante de tempo. 

 Recorrendo ao modelo numérico pretende-se agora estudar a evolução da temperatura 

do bloco de aço com o tempo, sem se aplicar isolamento, dando ênfase em separado às fases 

de aquecimento e arrefecimento. Na eventualidade da perda de energia não ser demasiado 

significativa, poderá ser mais eficiente efetuar-se este tratamento térmico sem se aplicar 

isolamento. 

 A condição fronteira nas paredes laterais, neste caso, foi implementada recorrendo a 

um processo análogo ao referido na secção 3.1, mas agora recorrendo apenas às Equações 

(3.4) e (3.5), substituindo-se na Eq. (3.4) 𝑇𝑖𝑠𝑜𝑙 por 𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑎ç𝑜 e 𝜀𝑖𝑠𝑜𝑙 por 𝜀𝑎ç𝑜, sendo 𝜀𝑎ç𝑜 a 

emissividade do bloco de aço. 

 Na Figura 3.15 apresenta-se a evolução da temperatura ao longo do tempo para 

diversos pontos do bloco durante a fase de aquecimento, efetuando-se o tratamento térmico 

com e sem isolamento. 
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Figura 3.15 – Evolução da temperatura ao longo do tempo para diversos pontos ao longo da profundidade do 

bloco, com e sem isolamento. Estudo dos primeiros 10000 s da fase de aquecimento, com e sem isolamento. 

 

 A perda de calor originada pela não colocação do isolamento é visível, sendo que para 

pontos a maior profundidade a diferença de temperatura entre os dois casos (aplicação, ou 

não, de isolamento), é cada vez maior. Em y=5 mm, após a fase de aquecimento, temos uma 

diferença de ΔT≈2,9℃, para y=60 mm, a diferença de temperatura é ΔT≈37℃. Analisando o 

ponto y=150 mm a diferença de temperaturas é já de ΔT≈80℃, não se colocando isolamento 

no bloco. 

 O tratamento térmico é controlado através de um termopar à superfície do bloco, ou 

seja o fluxo de calor fornecido pela resistência garante uma temperatura à superfície do bloco 

igual a aproximadamente 400℃, independentemente das condições exteriores. Posto isto, é 

expectável que pontos próximos da superfície não sofram grande variação da sua temperatura 

por não se colocar isolamento no bloco. Contudo, para pontos mais afastados da superfície, 

percebe-se um claro desfasamento de temperaturas entre os dois casos (bloco isolado e não 

isolado). 

 De notar ainda que a ausência de isolamento tem menor influência na fase inicial do 

aquecimento. Estudando os primeiros 10000 s do ensaio, percebemos que ainda não se obtêm 

diferenças significativas de temperatura para os perfis analisados nos dois casos. 

Exemplificando novamente com o ponto y=150 mm verificamos que nos primeiros 10000 s 

do ensaio, a diferença de temperaturas obtida é de ΔT≈36℃. Para y=5 mm obtemos 

ΔT≈1,4℃. Podemos então concluir que na eventualidade de se pretender apenas atingir a 

temperatura à superfície do bloco a 400℃, sem necessidade de se realizar o estágio após o 

aquecimento, podemos dispensar colocar isolamento dada a baixa disparidade de valores de 

temperatura entre os dois casos para os primeiros 10000 s do ensaio. Pretendendo-se efetuar 

estágio após o aquecimento, com variações de temperatura entre a superfície e um ponto a 60 

mm de profundidade inferiores a 12℃ será necessário aplicar-se o isolamento, caso contrário 
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iremos obter uma dispersão muito acentuada dos valores de temperatura ao longo da 

profundidade do bloco. Sem isolamento, a diferença de temperaturas entre os pontos referidos 

anteriormente já será de 46℃. 

 Constata-se também que a diferença de temperatura entre os dois casos começa a ser 

mais notória à medida que a temperatura da superfície estabiliza. Para valores de tempo de 

t≈5000 s, instante de tempo a partir do qual a variação de temperatura em y=5 mm decresce, a 

diferença de temperatura ao longo do bloco para os casos de bloco isolado e não isolado, 

começa a acentuar-se, ver inserção ampliada na Figura 3.15. 

 Pretende-se analisar a evolução da temperatura com o tempo, mas também com a 

profundidade do bloco. Como tal apresenta-se, na Figura 3.16, a evolução da temperatura com 

a profundidade do bloco de aço durante o aquecimento, agora sem colocação do isolamento. 

 

Figura 3.16 – Evolução da temperatura ao longo da profundidade do bloco de aço, para diferentes instantes de 

tempo do aquecimento, sem se colocar isolamento. 

 

 Comparando as Figuras 3.11 e 3.16 verificamos diferenças substanciais nos resultados 

ao não se colocar isolamento.  

 Analisando o instante de tempo onde se dá o pico de diferença entre a temperatura da 

superfície e da base, t≈5000 s, verificamos que esta diferença toma agora o valor de 

ΔT≈206℃. Recorde-se que, na análise da Figura 3.11, esta diferença tomava o valor de 

aproximadamente 195℃, pelo que se constata novamente que não se colocar isolamento não 

gera diferenças significativas no campo de temperatura da peça nos instantes iniciais. 

 Avaliando instantes mais avançados de tempo, encontra-se diferenças de temperatura 

ao longo da profundidade do bloco bem mais significativas, tornando evidente que a não 

colocação de isolamento irá gerar heterogeneidade de temperaturas na peça após o 

aquecimento. Para o instante de tempo t≈10000 s, a diferença de temperaturas entre o topo e a 

base é ΔT≈169℃. Para instantes de tempo t≥15000 s, esta diferença estabiliza e toma o valor 

de ΔT≈161℃. Recorde que colocando isolamento consegue-se uma diferença de temperatura 

após aquecimento (t≈50000 s) muito menor, de valor ΔT≈45℃. 
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 Na Figura 3.17 apresenta-se a evolução da temperatura ao longo do tempo para 

diversos pontos do bloco durante a fase de arrefecimento, efetuando-se o tratamento térmico 

com e sem isolamento. 

 

 

Figura 3.17 – Evolução da temperatura ao longo do tempo para diversos pontos ao longo da profundidade do 

bloco, durante a fase de arrefecimento, com e sem isolamento. 

 

 Analisando a Figura 3.17, nomeadamente os instantes iniciais do arrefecimento 

(ampliação da Figura 3.17 e instante de tempo t≈52500 s), a diferença de temperatura com o 

isolamento entre os pontos y=5 mm e y=150 mm é de ΔT≈12℃. Sem isolamento esta 

diferença toma o valor ΔT≈90℃. Estudando o instante final de arrefecimento (t≈107000 s) 

percebemos que com isolamento a diferença de temperatura entre y=5 mm e y=150 mm toma 

o valor de ΔT≈1℃. Sem isolamento esta diferença toma o valor de ΔT≈15℃. 
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 Na Figura 3.18 apresenta-se a evolução da temperatura ao longo da profundidade do 

bloco de aço, para a fase de arrefecimento, sem isolamento. 

 

Figura 3.18 – Evolução da temperatura ao longo da profundidade do bloco de aço durante o arrefecimento, para 

diferentes instantes de tempo, sem se colocar isolamento. 

 

 Comparando as Figuras 3.18 e 3.14 apercebemo-nos que não colocando isolamento 

teremos um perfil de temperaturas menos homogéneo. Ao contrário da Figura 3.14, onde o 

perfil de temperaturas homogeneizava a partir do instante t≈55000 s, na Figura 3.18 

percebemos que existe alguma diferença de temperaturas entre o topo e a base do bloco, 

mesmo para instantes de tempo mais avançados do arrefecimento. Não colocando isolamento 

no bloco verifica-se que, para t≈55000 s, a diferença de temperaturas entre o topo e a base do 

bloco toma o valor de ΔT≈112℃. Para o instante de tempo final esta diferença de temperatura 

toma o valor ΔT≈26℃. Novamente se constata a heterogeneidade do perfil de temperaturas 

efetuando-se o tratamento térmico sem isolamento. 

3.2.1 Análise do desvio sistemático do modelo numérico 

 Foi referido ao longo da secção 3.2, consultar Figuras 3.6 a 3.10, que o modelo 

numérico estava sujeito a um desvio sistemático. Alguns fatores que, com maior ou menor 

peso, podem contribuir para este resultado são apresentados de seguida. 

 Como já referido anteriormente, os termopares são particularmente sensíveis a 

interferência eletromagnética. Dado que o aquecimento é levado a cabo utilizando-se uma 

resistência elétrica, o campo eletromagnético causado pelo aquecimento poderá afetar a 

medição dos termopares. Ao observar as Figuras 3.6 a 3.10, constata-se que o desvio do 

modelo numérico é praticamente inexistente na fase de arrefecimento, quando a resistência 

elétrica está desligada. 
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 Aquando a execução do ensaio experimental não foi colocada massa térmica nos 

termopares previamente à sua montagem nos orifícios da peça. Teremos assim mau contacto 

térmico entre os termopares e o bloco de aço que afetará as medições efetuadas, 

especialmente na fase de maiores gradientes térmicos temporais, como se verifica.  

 Um eventual aumento da incerteza das propriedades do aço com a temperatura 

também poderia contribuir para este desvio sistemático. Recorde-se, secção 2.1.1, que foi 

calculado um intervalo de confiança a 95% onde se espera encontrar o valor verdadeiro das 

propriedades do aço. Este intervalo de confiança é calculado para valores de propriedades do 

aço a 20℃, e considera-se que o seu valor relativo não varia com a temperatura.  

 Pretende-se agora estudar um pouco mais esta suposição. Para tal, ir-se-á calcular o 

intervalo de confiança a 95% da condutividade térmica, agora a 400℃, e comparar o seu valor 

relativo com o obtido para valores de condutividade térmica a 20℃. Este valor é calculado 

com base numa amostra com o mesmo número de elementos que no caso a 20℃. 

 Na Tabela 3.4 apresenta-se o valor da condutividade térmica do aço 40 CrMnNiMo 8-

6-4 a 400℃, proveniente de vários fornecedores. 

 

Tabela 3.4 – Valores de condutividade térmica a 400℃ 

Fornecedor 𝑘 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] 

Gruppo Lucefin 30,4 

Virat Special Steels 33,9 

Buderus 33,2 

Dörrenberg Edelstahl 39,0 

Böhler 33,2 

Böhler-Uddelhom 34,8 

F. Ramada 33,2 

 

 Os valores de média, desvio padrão e intervalo de confiança a 95% da amostra 
são apresentados na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Intervalo de confiança a 95% para a condutividade térmica do aço em estudo, a 400℃ 

 𝑘 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] 

Média, �̅� 34,0 

Desvio Padrão, 𝑆𝑋 2,6 

Intervalo de Confiança, 𝑃𝑋 ±6,2/±18,1% 

 

 Recorde-se que, Tabela 2.4, o intervalo de confiança da condutividade térmica a 20℃ 

é 𝑃𝑋 ≈ ±16,4%. A 400℃ o intervalo de confiança a 95% da condutividade térmica é 𝑃𝑋 ≈
±18,1%, pelo que o intervalo de confiança a 95% da condutividade térmica aumenta com a 

temperatura. Isto originará que os valores de difusividade térmica máxima e mínima sejam 

ainda maiores do que o previsto na secção 3.2, resultando numa ainda maior dispersão de 
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temperaturas. No entanto, é de realçar que esta diferença no intervalo de confiança é bastante 

reduzida (o intervalo de confiança aumenta aproximadamente 1,7%), pelo que a incerteza 

relativa no valor das propriedades poderá ser considerada constante. 

 

3.3 Campo de temperaturas obtido no bloco de aço – Ensaio a 600℃ 

 

 O ensaio apresentado na secção 3, cuja temperatura superficial obtida no bloco de aço 

toma o valor de aproximadamente 400℃, é abordado com alguma profundidade visto 

existirem valores experimentais, possibilitando assim comparação entre os valores obtidos 

numericamente e experimentalmente. 

 Apesar de não existirem dados experimentais para o aquecimento até 600℃ à 

superfície do bloco de aço, será implementado um modelo numérico que simule este 

tratamento térmico. O objetivo será perceber a evolução da temperatura ao longo da 

profundidade do bloco, em zonas próximas à superfície (y=10 mm e y=20 mm). 

 A perda de calor rege-se pelas Equações (3.3), (3.4) e (3.5), visto que o bloco está 

isolado. 

 As fases de aquecimento e estágio são implementadas de modo diferente ao modelo 

implementado aquando a simulação do aquecimento até 400℃. No ensaio a 400℃ 

implementou-se o perfil de temperatura superficial obtido experimentalmente e observou-se o 

campo de temperatura obtido nos restantes pontos da peça. No ensaio a 600℃, o aquecimento 

foi simulado implementando-se a potência máxima fornecida pela resistência disponibilizada 

pela Ramada Aços, de valor 2700 W. Na fase de estágio a temperatura constante impõe-se 

que toda a zona superficial do bloco de aço se mantém a temperatura constante de 600℃. 

Visto que a temperatura superficial após o aquecimento é uniforme, podemos implementar 

esta condição fronteira sem incorrer em erros no valor de fluxo de calor. A fase de 

arrefecimento é livre, ou seja, observa-se a evolução da temperatura do bloco de aço ao longo 

do tempo, sem que se implemente nenhuma condição fronteira, excetuando a perda de calor 

governada pelas Equações (3.3), (3.4) e (3.5) (bloco de aço envolto em isolamento térmico). 

 A duração da fase de aquecimento, necessária para que se obtenha o valor de 

temperatura superficial T=600℃, é de aproximadamente 13000 segundos, cerca de 170 ºC/h. 

A fase de estágio tem a duração de 43200 s, ou 12 h. A fase de arrefecimento implementada 

tem duração de 40000 s, ou aproximadamente 11h. 

 Na Figura 3.19 observa-se o campo de temperatura obtido no bloco de aço, após a fase 

de estágio a temperatura constante. 
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Figura 3.19 – Campo de temperatura do bloco de aço obtido após fase de estágio a temperatura constante 

(t=56200 s), para aquecimento superficial até 600℃. 

 

 Pretende-se agora perceber de que modo a temperatura evolui ao longo da 

profundidade do bloco. Para isso ir-se-á analisar a evolução da temperatura ao longo do tempo 

do tratamento térmico para 3 pontos no centro do bloco, à profundidade y=0 mm, y=10 mm e 

y=20 mm, Figura 3.20.  

 

 

Figura 3.20 – Evolução da temperatura ao longo do tempo do tratamento térmico, para 3 pontos no centro do 

bloco de aço, às profundidades y=0 mm, y=10 mm e y=20 mm. 
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 Constata-se, Figura 3.20, que a diferença de temperatura entre pontos a profundidade 

inferior a 20 mm, e um ponto à superfície do bloco de aço, é pequena. Um ponto à 

profundidade y=10 mm estabiliza, na fase de estágio, para o valor de temperatura constante 

T≈596℃. Um ponto à profundidade y=20 mm, estabiliza, durante a fase de estágio, no valor 

de temperatura T≈592℃. Observa-se então uma diferença de temperatura, na fase de estágio, 

entre um ponto superficial e um ponto à profundidade y=10 mm de ΔT≈4℃. Comparando um 

ponto à superfície do bloco de aço e outro à profundidade y=20 mm, verifica-se uma diferença 

de temperatura ΔT≈8℃. Constata-se assim que a evolução da temperatura a pequenas 

distâncias da superfície varia neste caso de forma linear, a 0,4 ºC/mm. 
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4 Análise do campo de tensão-deformação no bloco experimental 

 

 Finalizada a análise térmica do bloco de aço, pretende-se agora perceber qual o campo 

de tensão-deformação originado pelo tratamento térmico. Ir-se-ão avaliar quais os pontos de 

maior solicitação da peça, assim como a evolução do estado de tensão-deformação da peça ao 

longo do tratamento térmico. Pretende-se analisar a possibilidade de plastificação da peça, 

mais provável de acontecer durante a fase de aquecimento. 

 As condições térmicas do ensaio são as já apresentadas na secção 3.1, i.e., um 

aquecimento até 400℃. Seria mais interessante realizar-se a análise do campo de tensão para 

o aquecimento a 600℃, visto este ser o aquecimento mais exigente. No entanto, dado não se 

dispor de dados experimentais para o aquecimento até 600℃, optou-se por analisar o campo 

de tensão originado pelo aquecimento até 400℃. Futuramente seria proveitoso fazer-se a 

análise do campo de tensão-deformação originado pelo aquecimento até 600℃  

 Implementa-se um coeficiente de transferência de calor global ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 calculado 

através do software EES™, considera-se 𝑇∞≈13,4℃ e relativamente a 𝑇𝑖 (temperatura inicial 

do bloco), visto não ser uniforme, implementa-se como um campo analítico, Analytical Field. 

Considera-se ainda nesta análise as propriedades mecânicas em função da temperatura, 

Coeficiente de expansão térmica, 𝛼𝑒 e Módulo de elasticidade, E, apresentados na Tabela 2.5, 

além do valor de Coeficiente de Poisson ν=0,3. 

 Relativamente às condições fronteira mecânicas, são escolhidas aquelas que mais se 

assemelham à situação em que o bloco de aço se encontra aquando a realização do ensaio. 

Optou-se pela fixação da base da peça na direção yy pois, sendo esta a direção vertical, é 

impossível a deslocação nesta direção, e pela fixação do ponto central da base nas direções xx 

e zz, visto ser improvável que este ponto sofra algum tipo de deslocamento, Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Representação dos apoios simples implementados no ponto central da base. 

 

 Para se obter variações no campo de tensões apenas na casa das décimas em malhas 

consecutivamente mais refinadas (variação obtidas na análise do campo de temperatura, 

secção 3.1.1) seria necessário implementar-se malhas mais refinadas que a malha D. Contudo, 

visto que o refinamento iria gerar tempos de computação excessivamente elevados, sendo o 

ganho em exatidão praticamente desprezável, optou-se por implementar também na análise do 

campo de tensão a malha D. 

4.1 Análise térmica-tensão Sequencialmente acoplada vs. Completamente 
acoplada 

 Recorde-se, ver secção 2.3, que o programa Abaqus™ permite resolver três tipos de 

problemas de transferência de calor. O primeiro é a análise de transferência de calor 

desacoplada, onde o campo de temperaturas é calculado sem conhecimento do estado de 

tensão-deformação da peça (que é o caso apresentado na secção 3.1, onde se estuda o campo 

de temperatura do bloco). Os dois restantes casos são a análise térmica-tensão sequencial, ou 

desacoplada, e a análise térmica-tensão completamente acoplada.  

 Na análise térmica-tensão sequencial o campo de tensão-deformação é obtido numa 

análise do mesmo, implementando-se o campo de temperatura, previamente obtido numa 

análise desacoplada, como campo predefinido da simulação. Na análise térmica-tensão 

completamente acoplada o programa resolve simultaneamente os campos de tensão-

deformação e de temperatura. Como é natural, a análise completamente acoplada é mais 

exigente em termos de processamento, e conduz a resultados mais realistas. No caso da 

análise completamente acoplada, o afastamento dos nós resultante da expansão do material 

tem influência no cálculo do campo de temperaturas, ao invés do caso da análise térmica-

tensão acoplada sequencial, onde os valores de temperatura não são afetados pelo afastamento 

dos nós. 

 Com o intuito de se perceber qual a diferença, tanto no tempo de processamento, como 

na qualidade dos resultados obtidos implementando-se cada um dos casos anteriores, ir-se-á 

comparar o campo de tensão-deformação que o tratamento térmico origina na peça através das 

duas análises. A comparação foi feita apenas durante os 20000 s iniciais pois o tempo de 
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processamento da análise completamente acoplada revelou-se demasiado elevado para que se 

corra a simulação completa. 

 

Tabela 4.1 – Comparação do tempo de processamento entre as análises sequencialmente acoplada e 

completamente acoplada 

 Tempo de Processamento 

Sequencialmente acoplada 
𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑡𝑒𝑚𝑝 = 6357 s 

𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑑𝑒𝑠 = 7928 s 

Completamente acoplada 𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑎𝑐𝑜𝑝 = 16327 s 

 

 Sendo 𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑡𝑒𝑚𝑝 o tempo de processamento da análise de transferência de calor 

desacoplada, 𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑑𝑒𝑠 o tempo de processamento da análise do campo de tensão-deformação 

sequencialmente acoplada e, 𝑡𝐶𝑃𝑈,𝑎𝑐𝑜𝑝 o tempo de processamento da análise térmica-tensão 

completamente acoplada, para os primeiros 20000 s de aquecimento.  

 Verifica-se, pela análise da Tabela 4.1, que o tempo de processamento exigido pela 

análise completamente acoplada é muito superior ao exigido pela análise sequencialmente 

acoplada. Dado o tempo de processamento muito elevado da análise completamente acoplada 

(t≈4h30m, analisando-se unicamente os 20000 s iniciais da simulação), só fará sentido 

implementá-la se os valores de tensão obtidos forem consideravelmente diferentes aos obtidos 

implementando-se a análise sequencialmente acoplada. 

 Na Figura 4.2 apresenta-se a evolução da tensão obtida pelas duas análises, 

analisando-se o comportamento do bloco nos pontos A, B e C. O ponto A situa-se no centro 

da face aquecida, o ponto B situa-se no centro do bloco, a y=150 mm de profundidade, e o 

ponto C localiza-se numa das arestas verticais do bloco, a y=130 mm de profundidade, Figura 

4.3. 
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Figura 4.2 – Comparação da evolução da tensão com o tempo, implementando-se os dois tipos de análise para a) 

ponto A, b) ponto C e c) ponto B.  

 

 Percebemos, da análise da Figura 4.2, que existe uma diferença nos resultados obtidos 

implementando-se os dois tipos de análise, mais notória em pontos solicitados a esforços 

maiores (Figura 4.2 gráficos a e b).  

 Analisando a Figura 4.2 a) percebemos que, neste ponto, o intervalo de tempo onde se 

verifica a maior diferença de resultados se dá entre t≈300 s e t≈1000 s, tomando esta diferença 

valores entre ∆𝜎≈2 MPa e ∆𝜎≈8 MPa. Analisando a Figura 4.2 b) verifica-se que as 

diferenças mais acentuadas entre os resultados se dão no intervalo de tempo entre t≈2500 s e 

t≈7500 s, tomando estas diferenças valores entre ∆𝜎≈5 MPa e ∆𝜎≈10 MPa. 

 Constata-se que a diferença de resultados obtida entre os dois tipos de análise é pouco 

relevante. Além do mais, terá que se ter em conta que o tempo de processamento exigido por 

uma análise completamente acoplada é muito superior. Consultando a Tabela 4.2 verificamos 

que o tempo de processamento desta análise atinge quase 5 h, analisando-se apenas os 

primeiros 20000 s do ensaio. Implementando-se a totalidade do ensaio este tempo de 

processamento iria praticamente quintuplicar, tornando-o demasiado elevado. 

Implementando-se uma análise sequencialmente acoplada obtém-se um tempo de 

processamento da totalidade do ensaio de aproximadamente 3 h 55 m, somando o tempo de 

processamento da análise térmica e da análise do campo de tensão.   

 Consultando a literatura verificamos que Maia (2013), e Moreira (2014) afirmam que 

a implementação de uma análise térmica-tensão acoplada sequencial origina resultados no 
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campo de tensão-deformação semelhantes aos valores obtidos implementando-se uma análise 

completamente acoplada, apesar do aumento substancial do tempo de processamento, pelo 

que nas suas simulações o método implementado é o sequencialmente acoplado.  

 Conclui-se que o tempo de processamento demasiado elevado da análise 

completamente acoplada não iria justificar a reduzida diferença nos resultados obtidos entre 

as duas análises, pelo que o tipo de análise a ser implementada é a sequencialmente acoplada. 
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4.2 Resultados obtidos na análise do campo de tensão-deformação de pontos 
críticos do bloco de aço 

 

 Na Figura 4.3 apresenta-se o campo de tensões obtido para instantes iniciais (t≈1000 

s), onde as solicitações são mais elevadas.  

 

 

Figura 4.3 – Campo de tensões do bloco de aço para instantes iniciais do tratamento térmico superficial (t≈1000 

s). 

 

 Verifica-se, analisando a Figura 4.3, a necessidade de se avaliar pelo menos três 

pontos distintos. O primeiro será o centro do topo do bloco de aço, ponto A. Este ponto, 

situando-se no centro da face aquecida, estará sujeito aos gradientes térmicos mais elevados, 

pelo que a análise do seu campo de tensão-deformação será crucial. 

 Ir-se-á também avaliar a evolução dos valores de tensão-deformação para um ponto à 

profundidade y=150 mm, no centro do bloco de aço, ponto B. Faz-se a análise deste ponto 

para que se perceba um pouco melhor a evolução da tensão-deformação da peça com a 

profundidade.  

 Por fim, será apresentada a evolução da tensão e da deformação para um ponto na 

aresta vertical do bloco, à profundidade de y=130 mm, ponto C, pois, ver Figura 4.3, a zona 

deste ponto apresenta valores de tensão elevados, o que pode ser indicativo de estarmos em 

presença de mais um ponto crítico na análise do campo de tensão-deformação. 

  

A 

B 

C 
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 Na Figura 4.4 apresenta-se a evolução da tensão e do deslocamento ao longo do 

tempo, para o ponto A, nos casos com e sem isolamento térmico. 

 

 

Figura 4.4 – Valores de tensão ao longo do tempo do tratamento térmico, para o ponto A. 

 

 Analisando a evolução da tensão do ponto A, com o bloco isolado, verifica-se para 

instantes iniciais (t≈900 s), um pico no valor de tensão σnum≈40 MPa, seguido de um 

decréscimo abrupto e um novo pico de tensão (t≈2600 s), de valor σnum≈50 MPa. O valor de 

tensão decresce então até um valor praticamente nulo (σnum≈2 MPa), mantendo-se constante 

até à fase de arrefecimento (t≈50000 s).  

 Analisando o valor de tempo a que o valor de tensão atinge o valor constante já 

referido, apercebemo-nos tratar-se de t≈20000 s, valor de tempo este que coincide com o 

início do estágio a temperatura constante à superfície, ver Figura 3.3. Naturalmente, a 

homogeneização da temperatura do bloco resultará num campo de tensões menos exigente, 

pois as tensões devidas às diferenças de temperatura já não se fazem notar.  

 É também na fase de estágio que a diferença no valor de tensão entre os casos de se 

isolar o bloco, ou não se isolar, é mais notória. Naturalmente, como já referido na secção 3.2, 

não se isolando o bloco iremos ter mais heterogeneidade de temperaturas ao longo da 

profundidade da peça, que se fará notar na fase de estágio. Havendo maiores diferenças de 

temperatura ao longo da profundidade do bloco teremos maiores valores de tensão. Verifica-

se, Figura 4.4, que isolando o bloco o valor de tensão no ponto A na fase de estágio tende para 

σnum≈2 MPa. Não se isolando o bloco o valor da tensão irá tender para σnum≈17 MPa. 

 De assinalar ainda um segundo pico no valor de tensão (σnum≈16 MPa), que ocorre 

para o instante de tempo t≈55000 s, coincidente com o início da fase de arrefecimento do 

tratamento térmico, seguido de um decréscimo no valor de tensão até se atingir um valor 

constante σnum≈3 MPa. 
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 Relativamente ao deslocamento deste ponto, verifica-se que o máximo valor atingido é 

bastante reduzido, de aproximadamente 1,35 mm. Durante a fase de aquecimento o 

deslocamento cresce muito rapidamente. Atingida a fase de estágio a temperatura superficial 

constante, o valor de deslocamento toma também valor constante de aproximadamente 1,35 

mm. Iniciando-se o arrefecimento (t≈55000 s), o valor de deslocamento deste ponto decresce 

substancialmente, até se atingir deslocamento nulo à temperatura ambiente. 

 Na Figura 4.5 apresenta-se a evolução da tensão ao longo do tempo para um ponto a 

uma profundidade y=150 mm, no centro do bloco de aço, ponto B da Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.5 – Evolução da tensão ao longo do tempo, para o ponto B. 

 

 Verificamos inicialmente que os valores de tensão e deformação decrescem com a 

profundidade, sendo que o seu máximo se dá mais tarde que em pontos próximos da 

superfície. Analisando a Figura 4.5 percebe-se que o valor máximo de tensão obtido para o 

ponto B (isolando-se o bloco) toma o valor de σnum≈28 MPa, no instante de tempo t≈5500 s. À 

superfície o pico no valor de tensão toma o valor σnum≈50 MPa e dá-se em t≈2600 s. 

 A diferença no campo de tensão, não se isolando o bloco, faz-se sentir novamente na 

fase de estágio pós-aquecimento. Constata-se, Figura 4.5, que na fase de estágio a tensão do 

bloco não isolado tende para o valor σnum≈16 MPa, contra o valor σnum≈5 MPa no caso de se 

isolar o bloco. 

 Mantém-se a existência de um pico no valor de tensão nos instantes iniciais (t≈5500 

s), de valor σnum≈28 MPa, seguido de um decréscimo abrupto até se atingir um valor de tensão 

constante σnum≈5 MPa. Novamente se verifica que, para o instante de tempo t≈55000 s, 

coincidente com o início do arrefecimento do bloco, se dá um pico no valor de tensão, neste 

caso de σnum≈4 MPa, seguido de um decréscimo até atingir um valor constante σnum≈0,7 MPa. 

Naturalmente para valores de temperatura próximos da ambiente o campo de tensão na peça 

será nulo. 
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 Por fim, ir-se-á estudar, na Figura 4.6, a evolução dos valores da tensão e do 

deslocamento para o ponto C, Figura 4.3. 

  

 

Figura 4.6 – Evolução da tensão e da deformação com o tempo, para o ponto C. 

 

 A análise da Figura 4.6 permite concluir que o ponto C deverá ser analisado como o 

ponto crítico, visto que apresenta o valor de tensão mais elevado do bloco de aço. O seu valor 

de tensão máximo toma o valor σnum≈70 MPa, caso se isole o bloco. Este máximo dá-se no 

entanto para instantes de tempo mais avançados do que para o ponto A. No ponto A o valor 

máximo de tensão dá-se para t≈2600 s, para o ponto agora em análise o máximo dá-se para 

t≈4000 s. 

 A evolução no valor de tensão com o tempo dá-se do mesmo modo que os restantes 

pontos da peça. Verifica-se um pico no valor de tensão para instantes iniciais, nomeadamente 

σnum≈70 MPa para t≈2600 s, seguido de um decréscimo abrupto no valor de tensão até um 

valor constante σnum≈7 MPa, caso se isole o bloco. Iniciada a fase de arrefecimento dá-se 

também um pico no valor de tensão σnum≈12 MPa, seguido de um decréscimo no valor de 

tensão, até valores nulos quando o bloco de aço estiver a uma temperatura próxima da 

ambiente. 

 Observa-se novamente, Figura 4.6, maiores valores de tensão na fase de estágio não se 

isolando o bloco. Verifica-se que o valor de tensão estabiliza para σnum≈30 MPa, não se 

isolando o bloco, em relação aos σnum≈7 MPa, se isolarmos o bloco. 

 Os valores de deslocamento neste ponto tomam valores muito reduzidos. Para o caso 

onde se verificam maiores valores de deslocamento (isolando-se o bloco), o valor máximo de 

deslocamento é d≈1 mm. Observa-se também que o deslocamento tende para zero durante a 

fase de arrefecimento. 
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4.3  Análise da evolução do coeficiente de segurança 

 

 Analisada a evolução dos valores de tensão e deformação ao longo do tempo para 

diversos pontos de interesse da peça, é crucial a avaliação do fator de segurança ao longo do 

tempo de ensaio. Esta análise será feita aos dois pontos críticos da peça, pontos A e C. 

 Este parâmetro permite-nos comparar o valor da tensão da peça com o valor da tensão 

de cedência do aço, avaliando assim a possibilidade de ocorrência de cedência ao longo do 

tratamento térmico. O coeficiente de segurança é-nos dado por, 

 

 
𝑁 =

𝑅𝑝0,2

𝜎𝑛𝑢𝑚
 (4.1) 

 

 Sendo 𝑅𝑝0,2 a tensão de cedência a 0,2 % e 𝜎𝑛𝑢𝑚 a tensão obtida na análise numérica 

do campo de tensão. Na Tabela 4.2 apresenta-se o valor da tensão de cedência a 0,2% do aço 

40 CrMnNiMo 8-6-4, e a sua variação com a temperatura. 

 

Tabela 4.2 – Tensão de cedência a 0,2%, para o aço 40 CrMnNiMo 8-6-4, e sua variação com a temperatura 

(Gruppo Lucefin, 2016) 

T [℃] 𝑅𝑝0,2 [MPa] 

20 900 

200 760 

  

 Sabendo que durante o tratamento térmico o bloco de aço atinge temperaturas de valor 

T≈400℃, estes dados não são suficientes para se estimar a tensão de cedência para valores de 

temperatura superiores a 200℃.  

 Ir-se-á portanto comparar a evolução da tensão de cedência com a temperatura através 

do polinómio interpolador obtido através dos dados da Tabela 4.2 com os valores obtidos 

através do polinómio utilizado por Maia (2013) na sua dissertação. Repare que este polinómio 

(Equação 4.3) será manipulado de modo que a tensão de cedência a 20℃ tome o mesmo valor 

para os dois polinómios (𝑅𝑝0,2(𝑇 = 20℃) = 900 𝑀𝑃𝑎). 

 O polinómio interpolador obtido através dos dados da Tabela 4.2 será, 

 

 𝑅𝑝0,2(𝑇) =  −7,77778 × 10−1 × 𝑇 + 9,15556 × 102 (4.2) 

  

 O polinómio utilizado por Maia (2013), manipulado para que a tensão de cedência a 

20℃ seja igual nos dois casos, será, 

 

 𝑅𝑝0,2(𝑇) =  −5,049 × 10−6 × 𝑇3 + 2,893 × 10−3 × 𝑇2 − 1,032 × 𝑇 + 920 (4.3) 
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 Na Figura 4.7 apresenta-se a evolução da tensão de cedência com a temperatura, 

obtidas pelas Equações (4.2) e (4.3). 

 

 

Figura 4.7 – Evolução da tensão de cedência com a temperatura, obtida pelas Equações (4.2) e (4.3). 

 

 Constata-se que entre os 20℃ e os 100℃ obtemos valores de tensão de cedência 

idênticos utilizando-se os dois polinómios. Contudo, a partir de 100℃, verifica-se um 

afastamento entre os resultados obtidos pelas Equações (4.2) e (4.3), sendo que para 200℃ 

temos uma diferença percentual já de aproximadamente 3,8%. 

 Percebe-se que os valores de tensão de cedência obtidos pelo polinómio da Equação 

(4.2) são inferiores, o que irá resultar em coeficientes de segurança inferiores, Equação 4.1. 

 De modo a efetuarmos uma análise mais segura optou-se por utilizar os valores de 

tensão de cedência obtidos pelo polinómio interpolador da Equação (4.2), visto que se irá 

obter coeficientes de segurança inferiores. 
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 Na Figura 4.8 apresenta-se a evolução do coeficiente de segurança, para os pontos A e 

C. 

 

 

Figura 4.8 – Evolução do coeficiente de segurança ao longo do tempo do tratamento térmico, analisando-se um 

ponto no centro da face a ser aquecida. 

 

 Percebe-se, avaliando a Figura 4.8, que a ocorrência de plasticidade no bloco 

aplicando-se o tratamento térmico estudado é impossível. O coeficiente de segurança mínimo 

ocorre no ponto C, no caso de não se isolar o bloco, dando-se para o instante de tempo t≈1200 

s, e toma o valor N≈10. 

 Comparando a evolução do coeficiente de segurança do ponto C, para os dois casos 

(colocação ou não de isolamento), verifica-se uma diferença substancial na fase de estágio. 

Naturalmente, e como já explicado na secção 4.2, não se aplicando isolamento é na fase de 

estágio que os gradientes térmicos ao longo da profundidade da peça se acentuam, pelo que se 

verifica uma redução do coeficiente de segurança nesta fase. 

 Verifica-se que a evolução do coeficiente de segurança segue a evolução da 

temperatura e da tensão do bloco de aço. Nos instantes iniciais, onde os gradientes de 

temperatura são mais acentuados, e onde se dá o pico de tensão, o coeficiente de segurança 

decresce acentuadamente. Volvidos estes instantes iniciais, e apesar da temperatura do bloco 

continuar a subir, a segunda derivada da temperatura com o tempo não é já tão acentuada, 

pelo que o coeficiente de segurança vai aumentando com o tempo, até se atingir a fase de 

arrefecimento. 

 Analisando a fase de arrefecimento constata-se o mesmo fenómeno. No instante 

t≈52000 s, onde a temperatura do bloco decresce repentinamente, o coeficiente de segurança 

sofre uma queda, sendo que de seguida sobe continuamente. Repare-se que o valor de tensão 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

N

t [s]

N - Ponto C - Isolado

N -Ponto C - S/ Isol

N - Ponto A - Isolado

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 



Estudo de tratamentos térmicos localizados em peças de aço 

 

75 

neste ponto apresenta também um pico no instante onde o arrefecimento é repentino, Figura 

4.6, e o coeficiente de segurança reflete este comportamento. 

 Por fim, podemos concluir que a fase crítica neste tratamento é a fase inicial 

(primeiros 1000 s) do aquecimento, pelas razões já enunciadas (maiores valores de tensão e 

consequentemente menores valores de coeficiente de segurança). 
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5 Tratamento térmico localizado a uma matriz de aço 

 

 Neste capítulo ir-se-á apresentar o estudo do tratamento térmico localizado, agora 

aplicado a uma matriz de aço de grandes dimensões, caso mais realista. 

 Pretende-se inicialmente perceber se a resistência elétrica que a empresa Ramada Aços 

dispõe consegue fornecer potência suficiente para impor o perfil de temperaturas necessário 

ao objetivo pretendido. Uma vez que que a potência máxima da resistência elétrica é de 2,7 

kW, e visto que esta peça tem dimensões significativamente superiores à peça abordada nos 

capítulos 3 e 4, apresentará também maior dissipação de calor, exigindo então maiores valores 

de potência para se obter o mesmo perfil de temperaturas. 

 Após aplicar o perfil de temperatura pretendido será estudado o campo de 

temperaturas, assim como o campo de tensão-deformação, originado pelo tratamento térmico. 

 Ir-se-á simular numericamente um aquecimento até 400℃ na zona a aquecer, assim 

como um tratamento térmico onde se aquece a zona a tratar até 600℃. 

5.1 Peça testada e sua simplificação 

 

 A peça a que se pretende aplicar o tratamento térmico localizado apresenta um 

formato demasiado complexo para que se possa analisar numericamente sem se realizar 

simplificações ao seu formato, ver Figura 5.1. Trata-se de uma peça de dimensões 

1140x615x325 mm e massa aproximada de 1300 kg. 
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Figura 5.1 – Matriz de aço a que se pretende aplicar o tratamento térmico. 

 

 Naturalmente implementar uma malha a uma peça com esta geometria iria revelar-se 

demasiado complexo. O grande número de curvaturas e orifícios na face frontal fará com que 

a implementação de uma malha na geometria original resulte em dispersão de elementos, que 

por sua vez iria originar resultados numéricos de baixa qualidade (solução distante do valor 

real). Ir-se-á portanto realizar algumas simplificações na geometria da peça de modo que seja 

possível implementar uma malha mais simples, e obter resultados realistas. 

 Este trabalho foi já previamente realizado na dissertação de Maia (2013). Foram 

realizadas diversas simplificações à geometria da peça de modo a facilitar a implementação de 

uma malha nesta, assim como foram realizados diversos ensaios de modo a perceber-se qual a 

malha ideal a implementar-se nesta geometria. 

 Utilizando a geometria simplificada e a malha considerada ideal no trabalho de Maia 

(2013), pretende-se agora perceber de que modo esta peça de aço responde ao tratamento 

térmico localizado estudado na presente dissertação. 

 Na Figura 5.2 apresenta-se a geometria simplificada obtida na dissertação de Maia 

(2013), assim como a malha ideal a implementar. Denote que a malha tem um espaçamento 

entre nós de aproximadamente 15 mm. 
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Figura 5.2 – Simplificação da peça e respetiva malha a implementar no modelo.  

 

 A variação das propriedades do aço com a temperatura será implementada também 

nesta simulação, secção 2.1.2. Relativamente à perda de calor para a atmosfera, considera-se, 

de igual modo a abordagem referida na secção 3.1, governada pelas Equações (3.3), (3.4) e 

(3.5).  

 As condições de fronteira mecânicas serão as mesmas aplicadas ao bloco de aço: base 

fixa na direção yy, visto que estando a matriz apoiada o seu deslocamento nesta direção é 

impossível, e fixação de um ponto central da base nas direcções xx e zz, pois é também muito 

improvável que este ponto sofra algum tipo de deslocamento originado pela expansão da 

matriz de aço. 

 Ir-se-ão simular dois tipos de tratamentos diferentes à peça. 

 No primeiro, a ser aplicado previamente a um processo de soldadura, pretende-se 

obter uma temperatura uniforme de aproximadamente 400℃ na zona de aquecimento, para 

posteriormente se realizar um estágio a temperatura constante de aproximadamente 12 h. A 

fase de arrefecimento é simulada de acordo com as condições reais: sem se fornecer calor à 

matriz de aço (a resistência está desligada), e as perdas de calor para o ambiente dão-se 

através das faces da matriz, que por sua vez estão cobertas com uma manta isolante 

(Ceramics, 2013). Pretende-se perceber se é possível implementar este tratamento com a 

resistência disponibilizada pela empresa Ramada Aços, e em que condições se deverá 

implementá-lo. 

 Numa segunda fase implementa-se o tratamento térmico propriamente dito. O objetivo 

será obter-se uma temperatura uniforme de aproximadamente 600℃ na zona de aquecimento, 

seguida de um estágio a temperatura constante com duração aproximada de 12 h. O 

arrefecimento será novamente modelado como perda de calor para o ambiente, com as faces 

da matriz de aço revestidas de isolamento. Na análise a este caso pretende-se perceber se é 

exequível a obtenção de temperaturas de 600℃ na zona de aquecimento utilizando-se uma 

resistência de potência 2,7 kW, e sendo possível qual a duração da fase de aquecimento, 

estando a resistência elétrica a funcionar à potência máxima durante todo o aquecimento. 
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5.2 Teste de implementação do perfil de temperatura superficial do bloco de 
aço 

 

 Recorde, secção 3.2, que o perfil de temperatura implementado ao bloco de aço no 

modelo apresentado na secção 3 acarreta um valor de potência (aproximadamente 2655 W) 

próximo da potência máxima disponibilizada pela resistência da empresa Ramada Aços (igual 

a 2700 W). Ir-se-á portanto averiguar se a implementação de um perfil de temperaturas 

idêntico ao perfil do bloco de aço, temperatura máxima de 400 ºC, agora à matriz de aço, não 

exige valores de potência incomportáveis pela resistência disponível. 

 Implementando o perfil de temperaturas na zona de trabalho da matriz, indicada a 

branco na Figura 5.3, o processo de cálculo da potência exigida segue o método já 

apresentado na secção 3. Analisa-se a evolução da potência em nove pontos diferentes da 

zona de aquecimento, e fazendo a média entre eles apresenta-se este valor como a evolução da 

potência fornecida pela resistência ao longo do tempo, Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Pontos utilizados no cálculo da potência necessária à implementação do perfil de temperaturas do 

bloco (apresentado na secção 3) na matriz de aço. 
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 Na Figura 5.4 apresenta-se o valor da potência ao longo do tempo durante a fase de 

aquecimento e estágio, necessária para se implementar o mesmo perfil de temperaturas 

referido no Capítulo 3, com a temperatura máxima de 400 ºC, agora na matriz de aço. 

  

 

Figura 5.4 – Potência ao longo do tempo de aquecimento necessária à implementação do perfil de temperatura 

superficial do bloco na matriz de aço, temperatura máxima de 400 ºC. 

 

 Percebe-se desde já, por consulta da Figura 5.4, que a implementação do perfil de 

temperatura superficial utilizado no Capítulo 3 à matriz de aço não é possível, utilizando-se a 

resistência disponibilizada pela empresa Ramada Aços. 

 O valor de potência máxima dá-se no instante de tempo t≈5500 s, e toma o valor de, 

aproximadamente, 10,6 kW, valor este substancialmente superior aos 2,7 kW de potência 

máxima fornecida pela resistência disponibilizada. 

 De modo a suplantar esta situação ir-se-á implementar na simulação a potência 

máxima disponível até que se atinja uma temperatura superficial de, aproximadamente, 400℃. 

De seguida faz-se o controlo da zona de aquecimento de modo que o valor de temperatura se 

mantenha constante durante a fase de estágio. Naturalmente a duração da fase de aquecimento 

implementada à matriz será superior à implementada ao bloco de aço.  

 Posto isto implementa-se na simulação um valor fixo de potência (neste caso 2,7 kW), 

até se atingir 400℃ na zona do tratamento térmico. Pretende-se agora descobrir qual a 

duração da fase de aquecimento necessária para que se obtenham 400℃ na zona de 

aquecimento. 
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 Na Figura 5.5 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo, implementando-

se o valor de potência máxima da resistência elétrica disponível. 

 

 

Figura 5.5 – Evolução da temperatura da superfície na zona de aquecimento com o tempo, implementando-se na 

simulação o valor de potência máxima disponibilizado pela resistência. 

 

 Verifica-se, por consulta da Figura 5.5, que o valor de temperatura na zona de 

aquecimento cresce com o tempo, com tendência a atingir um valor constante. Retira-se que o 

instante de tempo para o qual a zona de aquecimento atinge os 400℃ pretendidos se dá em 

t≈74215 s, pelo que se irá implementar uma fase de aquecimento com duração de t=75000 s, 

ou t≈21 h. A obtenção de 400℃ a 15 mm de profundidade da zona a tratar exige um 

aquecimento de t≈99000 s, ou t≈27,5 h. 

 Conhecida a duração a fase de aquecimento, ir-se-á agora implementar na simulação a 

totalidade do tratamento térmico. A fase de aquecimento terá duração aproximada de 21 h, a 

fase de estágio 12 h, e a fase de arrefecimento 11 h. A duração da fase de arrefecimento não 

tem grande importância, pelo que se implementa apenas tempo suficiente para se perceber de 

que forma a temperatura da peça evolui ao desligar-se a resistência. 

 De realçar que na fase de estágio não se modela toda a zona de aquecimento a uma 

temperatura constante de 400℃. Verifica-se que, dado que há dissipação de calor ao longo da 

peça, pontos afastados do centro da superfície aquecida não atingem 400℃ para o mesmo 

instante de tempo que o ponto central (necessitariam de mais tempo). De modo a evitar um 

aumento instantâneo no valor de temperatura destes pontos, que resultaria em picos de fluxo 

de calor irrealistas, optou-se por implementar na fase de estágio um campo de temperaturas 

constante e igual ao obtido no final do aquecimento, em toda a superfície aquecida. 

Exemplificando, o ponto central do aquecimento manterá o seu valor de temperatura 

constante e igual a 400℃. Um ponto mais afastado do centro que atinja um valor de 
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temperatura de, suponhamos, 395℃, manterá este valor de temperatura constante durante a 

fase de estágio. Não sendo esta a evolução real da peça aquando a realização do tratamento 

térmico, é a evolução passível de se implementar numericamente que melhor representa a 

realidade. Este assunto é abordado com mais profundidade no anexo A. 

 

5.2.1 Análise do campo de temperatura obtido após aquecimento superficial 
até 400℃ 

 

 Como se constatou anteriormente, secção 5.2, a obtenção de 400℃ na zona de 

aquecimento é exequível se for implementada uma fase de aquecimento de duração 

aproximada de 21 h, com a resistência a funcionar à potência máxima. 

 Pretende-se agora perceber de que modo os restantes pontos da peça respondem a este 

aquecimento superficial, nomeadamente como evolui a temperatura ao longo da 

profundidade, na zona onde se realiza o aquecimento localizado. 

 Na Figura 5.6 apresenta-se o campo de temperatura obtido, após as fases de estágio e 

arrefecimento.  

 

 

Figura 5.6 – Campo de temperatura superficial obtido em cada um dos dois lados principais da peça. Após a fase 

de aquecimento e estágio, a), e após o início da fase de arrefecimento (aproximadamente 11 h depois) b).  

 

 Percebe-se, por análise da Figura 5.6, que a implementação deste aquecimento 

localizado irá originar variações de temperatura em toda a peça, naturalmente mais acentuadas 

à medida que analisamos pontos mais próximos da zona de aquecimento. De modo a estudar a 

evolução da temperatura com o aquecimento, em diferentes zonas da matriz de aço, iremos 

comparar a evolução da temperatura com o tempo dos pontos A, B e C indicados na Figura 

5.6.  
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 Na Figura 5.7 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo dos pontos A, B e 

C. 

 

 

Figura 5.7 – Evolução da temperatura com o tempo, para os pontos A, B e C. 

 

 Verifica-se, por consulta da Figura 5.7, que o perfil de temperaturas da peça é muito 

heterogéneo. Verificam-se valores de temperatura máxima nos pontos B e C de, 

respetivamente, 270℃ e 201℃, contrastando com os 400℃ obtidos no ponto A (ponto no 

centro da zona de aquecimento). 

 Analisando a evolução da temperatura dos pontos B e C ao longo do tempo, 

percebemos que, ao contrário do ponto A, os seus valores de temperatura não estabilizam 

durante a fase de estágio. Contudo, iniciada a fase de arrefecimento, verifica-se uma rápida 

homogeneização dos valores de temperatura da matriz de aço. Volvidos aproximadamente 

40000 s da fase de arrefecimento, constata-se uma diferença de temperaturas entre o ponto C 

(ponto na extremidade da base da matriz) e o ponto A (ponto no centro da zona de 

aquecimento) de, aproximadamente, ΔT≈8,6℃. 

 Conclui-se portanto que, aplicando um aquecimento localizado à matriz de aço, vai-se 

originar aquecimento em toda a matriz. Contudo, não se constata um aumento de temperatura 

muito acentuado em pontos distantes da zona aquecida (ponto C atinge aproximadamente 

201℃, em contraste com os 400℃ atingidos pelo ponto A). 

 Pretende-se também verificar de que modo a temperatura na matriz de aço varia ao 

longo da sua profundidade, na zona de aquecimento localizado. Para isso ir-se-á analisar a 

evolução de temperaturas para um ponto superficial (no centro da zona aquecida), para pontos 

à profundidade de z=15 mm, z=30 mm e na face oposta da matriz de aço. 
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 Na Figura 5.8 apresenta-se o campo de temperatura após a fase de aquecimento 

(t=75000 s), analisando-se a matriz de aço no plano yz de simetria da peça. Verifica-se nesta 

Figura que, como seria de esperar, a temperatura varia muito mais com a profundidade, 

direção zz, do que com a direção xx paralela à superfície.  

 

 

Figura 5.8 – Vista lateral, em corte, da matriz de aço. Perfil de temperatura após fase de aquecimento (t=75000 

s). 

 

 Os pontos apresentados na Figura 5.8, estão a uma profundidade de 15 e 30 mm, 

respetivamente os pontos 2 e 3. O ponto 1 é um ponto superficial (no centro da zona 

aquecida), e o ponto 4 localiza-se na face oposta à aquecida, à mesma altura que o ponto 1. Na 

Figura 5.9 apresenta-se a evolução da temperatura dos pontos 1, 2, 3 e 4 com o tempo. 
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Figura 5.9 – Evolução da temperatura dos pontos 1, 2, 3 e 4, Figura 5.8, ao longo do aquecimento. 

 

 Verifica-se, Figura 5.9, que um ponto à profundidade z≈15 mm (ponto 2), estabiliza 

para um valor de temperatura constante, durante a fase de estágio, de T≈374℃. Para um ponto 

à profundidade z≈30 mm, o patamar de temperatura atingido durante a fase de estágio toma o 

valor de T≈346℃. Para o ponto 4, também superficial, mas na face oposta à face aquecida, 

não é atingido nenhum patamar de temperatura durante o estágio (a temperatura deste ponto 

continua a subir). Contudo, verifica-se um valor de temperatura após aquecimento de 

T≈234℃. 

 Constata-se que pontos a profundidades reduzidas, próximos da zona aquecida (pontos 

2 e 3) também atingem valores de temperatura constante durante o estágio, valores estes 

muito próximos da temperatura da zona aquecida. Para um ponto a 15 mm da superfície 

aquecida (ponto 2) verifica-se uma diferença de temperatura entre este ponto e a superfície 

aquecida de ΔT≈26℃. Para um ponto a 30 mm da zona de aquecimento (ponto 3), observa-se 

uma diferença de temperatura entre este ponto e a superfície aquecida de ΔT≈54℃. Verifica-

se assim que a evolução de temperatura a estas profundidades é praticamente linear, neste 

caso a 1,7ºC/mm. 

 Analisado o campo de temperatura obtido com o aquecimento a aplicar previamente a 

um processo de soldadura, faria sentido analisar-se o campo de tensão-deformação originada 

por este aquecimento. Contudo, dado que será analisado na secção 5.3 um tratamento térmico 

com um aquecimento mais exigente que o agora apresentado (pretende-se atingir 600℃ na 

zona a aquecer), o campo de tensão-deformação originado por este tratamento será 

naturalmente mais exigente. De modo a evitar-se extensão desnecessária do documento, ir-se-

á analisar o campo de tensão-deformação apenas para o caso mais exigente (matriz de aço 

submetida a um aquecimento até 600℃). Não se verificando a ocorrência de deformação 

plástica para o caso mais exigente, poderemos também realizar o ensaio a 400℃ com 

segurança. 
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5.3 Implementação do tratamento térmico superficial 

  

 Pretende-se nesta secção estudar a exequibilidade de se utilizar a resistência disponível 

pela empresa Ramada Aços num tratamento térmico superficial para se atingir 

aproximadamente 600℃ na zona a tratar.  

 Sabe-se, secção 5.2, que a obtenção de um valor de temperatura de aproximadamente 

400℃ exige um aquecimento à potência máxima da resistência disponível (2,7 kW) de 

duração aproximada de 75000 s. Torna-se necessário então perceber qual o tempo de 

aquecimento inerente à obtenção de um valor de temperatura superficial de 600℃. 

 Na Figura 5.10 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo de um ponto no 

centro da resistência, implementando-se a resistência a funcionar a potência máxima. 

 

 

Figura 5.10 – Evolução da temperatura com o tempo para um ponto no centro da zona aquecida, funcionando a 

resistência à sua potência máxima (2,7 kW). 

 

 Verifica-se que a obtenção de um valor de temperatura na zona de tratamento térmico 

de 600℃, utilizando-se apenas uma resistência, é impossível. Simulando um tempo de 

aquecimento irrealista, na ordem dos 106 s (aproximadamente 278 h), percebemos que o valor 

de temperatura na zona a tratar que conseguiremos obter será, no máximo, de 

aproximadamente 500℃.  
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 De modo a suplantar-se esta situação ir-se-á implementar uma simulação utilizando-se 

duas resistências. O método é o seguinte: colocando duas resistências, uma na zona do 

tratamento térmico, e uma à mesma altura da matriz de aço, mas agora na face oposta, a 

aquecer a peça à sua potência máxima, deveremos conseguir obter o valor de temperatura de 

600℃ na zona do tratamento térmico. 

 Na Figura 5.11 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo, para um ponto 

no centro da zona de tratamento térmico, utilizando-se duas resistências a funcionar à 

potência máxima. 

 

 

Figura 5.11 – Evolução da temperatura de um ponto no centro do aquecimento, implementando-se duas 

resistências a funcionar à sua potência máxima (2×2,7 kW). 

 

 Por consulta da Figura 5.11 percebe-se que a implementação de duas resistências, a 

funcionar à sua potência máxima, permite a obtenção de um valor de temperatura na zona do 

tratamento térmico de aproximadamente 600℃, para um instante de tempo t≈80000 s. A 

obtenção de 600℃ a 15 mm de profundidade da zona a tratar exige um aquecimento de 

t≈96000 s, ou t≈26,5 h. 

 Também por consulta da Figura 5.11, verificamos que caso se implementem 2 

resistências, a obtenção de 400℃ na zona a aquecer exige uma fase de aquecimento de apenas 

t≈26000 s. A obtenção de 400℃ a 15 mm de profundidade, utilizando-se 2 resistências, exige 

um tempo de aquecimento de t≈31000 s. 

 De realçar que o controlo de potência das duas resistências é realizado em simultâneo 

e de forma idêntica, com base na temperatura da superfície onde vai ser realizado o 

tratamento térmico.  
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 De modo a tornar a simulação o mais realista possível, segue-se o seguinte método: na 

primeira resistência, que irá aquecer a zona que se pretende tratar, implementa-se inicialmente 

a fase de aquecimento à potência máxima, e de seguida faz-se o controlo dos valores de 

temperatura (valores de temperatura à superfície constantes ao longo do tempo). Na segunda 

resistência, utilizada apenas por modo a que se consiga atingir 600℃ na zona a aquecer, a 

potência será igual em cada instante à da resistência colocada na superfície a tratar.  

 Na Figura 5.12 apresenta-se o campo de temperaturas obtido após aquecimento, 

quando a peça é aquecida pelas duas resistências em simultâneo, analisando-se a matriz de 

aço no plano yz de simetria da peça. 

 

 

Figura 5.12 – Condições fronteira implementadas em cada face da matriz de aço.  

 

 À semelhança do aquecimento até 400 ºC, o campo de temperatura na 

superfície a tratar após a fase de aquecimento não foi imposto como sendo uniforme e 

igual a 600℃, mas sim constante e igual ao campo de temperatura obtido no final do 

aquecimento a potência constante. Deste modo evitam-se picos de fluxo de calor 

irrealistas, em pontos cuja temperatura fosse um pouco inferior a 600℃ e 

repentinamente tivessem que passar para 600 ºC, tornando-se assim a simulação mais 

realista. Como referido anteriormente este assunto é explorado mais 

aprofundadamente no anexo A. 
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 A potência calorífica implementada na segunda resistência durante todo o 

aquecimento é igual em cada instante ao valor de potência da resistência colocada na 

superfície a tratar. Na Figura 5.13 apresenta-se, em função do tempo, a potência aplicada à 

resistência durante a fase de estágio.  

 

 

 

Figura 5.13 – Potência calorífica implementada na segunda resistência, durante a fase de estágio. 

 

 Como seria de esperar, verifica-se um decréscimo do valor de potência ao longo da 

fase de estágio a temperatura constante, Figura 5.13.   
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5.3.1 Análise do campo de temperatura obtidos após tratamento térmico 
superficial a 600℃ 

  

 Implementado o tratamento térmico superficial com as duas resistências, pretende-se 

agora perceber quais os campos de temperatura e de tensão-deformação obtidos. 

 Na Figura 5.14 apresenta-se o campo de temperaturas obtido, após as fases de estágio 

e de arrefecimento.  

 

 

 

Figura 5.14 – Campo de temperatura superficial obtido em cada um dos dois lados principais da peça após 

implementação do tratamento térmico com duas resistências. Após fase de estágio a) e após o início da fase de 

arrefecimento (aproximadamente 11 h depois) b). 

  

 Denota-se, como seria de esperar, dispersão de temperatura ao longo da matriz de aço. 

Ir-se-á avaliar a evolução da temperatura com o tempo dos pontos B e C, e comparar com a 

evolução de um ponto na zona de aquecimento, ponto A, de forma a avaliar a evolução da 

temperatura em diferentes zonas da peça. 
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 Na Figura 5.15 apresenta-se a evolução da temperatura com o tempo, dos pontos A, B 

e C. 

 

 

Figura 5.15 – Campo de temperatura obtido após implementação do tratamento térmico com duas resistências. 

 

 Novamente se verifica, por consulta da Figura 5.15, que durante a fase de estágio, 

apesar de haver estabilização de temperatura na zona a aquecer, não se dá estabilização para 

os restantes pontos analisados (pontos B e C). Verifica-se que para o ponto na fenda da peça 

(ponto B), durante a fase de estágio se dão valores de temperatura entre T≈405℃ e T≈431℃. 

Ou seja, durante a fase de estágio dá-se, no ponto B, uma variação de temperatura ΔT≈26℃. 

Analisando o ponto C verifica-se uma variação de temperatura, durante a fase de estágio, 

ainda mais acentuada. Finalizada a fase de aquecimento o ponto C apresenta um valor de 

temperatura T≈298℃. Findado o estágio, o mesmo ponto apresenta valores de temperatura 

T≈335℃. 

 Conclui-se novamente que o aquecimento localizado realizado à matriz de aço, mesmo 

neste caso em que se implementa aquecimento em duas faces da matriz, irá originar 

heterogeneidade de temperaturas. Comparando os valores de temperatura máxima obtidos 

para os pontos A, B e C, observa-se valores de temperatura T≈431℃ e T≈335℃, 

respetivamente para os pontos B e C, contrastando com o valor de temperatura máxima 

T=600℃ atingida no ponto A.  

 Iniciada a fase de arrefecimento constata-se, novamente, uma rápida homogeneização 

dos valores de temperatura da peça. Volvidos 40000 s da fase de arrefecimento verifica-se 

uma diferença de temperatura entre os pontos A e B de ΔT≈5℃, e entre os pontos A e C de 

ΔT≈16℃. 
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 Analisada a evolução de temperatura com o tempo do tratamento térmico, pretende-se 

agora estudar a evolução de temperatura da matriz de aço ao longo da sua profundidade. Ir-se-

á portanto avaliar a evolução da temperatura com o tempo de 4 pontos: um no centro da zona 

aquecida, um à profundidade z≈15 mm, outro à profundidade z≈30 mm, e por fim, um na face 

oposta à face sujeita ao aquecimento. 

 De realçar que no aquecimento a 600℃ ambas as faces foram alvo de aquecimento, 

contudo a face aqui referida como a face aquecida é a face a que se impôs a condição fronteira 

de valores de temperatura constante e na qual se pretende realizar o tratamento térmico. 

 Na Figura 5.16 apresenta-se o campo de temperatura após a fase de aquecimento 

(t=80000 s), analisando-se a matriz de aço no plano yz de simetria da peça. 

 

 

Figura 5.16 – Vista lateral, em corte, da matriz de aço. Perfil de temperatura após fase de aquecimento (t=80000 

s), do tratamento térmico localizado até 600℃. 

 

 Na Figura 5.16 apresentam-se igualmente os pontos a que se irá efetuar a análise da 

temperatura ao longo do tempo do tratamento térmico. O ponto 2 está a uma profundidade 

z=15 mm e o ponto 3 está a uma profundidade z=30 mm. Na Figura 5.17 apresenta-se a 

evolução da temperatura ao longo do tempo do tratamento térmico dos pontos 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 5.17 – Evolução da temperatura dos pontos 1,2,3 e 4 ao longo do tempo do tratamento térmico. 

 

 Constata-se que o ponto 2 (à profundidade z=15 mm) estabiliza, na fase de estágio, 

para um valor de temperatura T≈571℃. Já o ponto 3 (à profundidade z=30 mm) estabiliza, na 

fase de estágio, para um valor de temperatura T≈545℃. 

 Relativamente ao ponto 4, observa-se uma estabilização do seu valor de temperatura 

para o valor T≈567℃. Recorde que no tratamento térmico a 600℃ revelou-se necessária a 

utilização de duas resistências elétricas. Visto que aquando a realização do tratamento térmico 

o controlo do valor de temperatura deverá ser feito apenas para uma das resistências, 

implementou-se na simulação numérica que a potência calorífica da segunda resistência 

durante a fase de estágio é igual, em cada instante, ao valor de potência da resistência 

colocada na superfície a tratar. Origina-se assim nesta face um aquecimento significativo, 

bem como uma fase de estágio a temperatura aproximadamente constante. 

 Conclui-se portanto que pontos a profundidades reduzidas, próximos da superfície 

aquecida, também apresentam um patamar a temperatura constante, valor de temperatura este 

também muito próximo do valor de temperatura da zona aquecida. Para um ponto à 

profundidade z=15 mm (ponto 2) verifica-se uma diferença de temperatura, durante a fase de 

estágio, entre este ponto e um ponto no centro do aquecimento (ponto 1) de ΔT≈26℃. No 

ponto à profundidade z=30 mm (ponto 3), verifica-se uma diferença de temperatura entre este 

ponto e um ponto no centro da zona aquecida (ponto 1) de ΔT≈48℃. Mais um vez se verifica 

que na proximidade das superfície, a temperatura varia praticamente linearmente com a 

profundidade, neste caso também a 1,7 ºC/mm. 
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5.3.2  Análise do campo de tensão-deformação obtido após tratamento 
térmico superficial a 600℃  

 Finalizada a análise ao campo de temperatura obtido com a aplicação do tratamento 

térmico localizado com vista a obter 600℃ na zona a aquecer, torna-se necessário avaliar o 

campo de tensão-deformação obtido na peça, por forma a garantir que a realização deste 

tratamento térmico não origina deformações plásticas na matriz de aço. 

 Novamente se refere que este tratamento térmico originará o campo de tensão-

deformação mais exigente, comparativamente ao aquecimento da matriz de aço até 400℃, 

pelo que, não havendo ocorrência de cedência, podemos considerar o aquecimento pré-

soldadura também seguro de efetuar. 

 A análise ao campo de tensão foi feita considerando as propriedades mecânicas 

constantes a 20 ºC, visto que a implementação de variação das propriedades mecânicas com a 

temperatura iria originar um tempo de processamento demasiado elevado.  

 Na Figura 5.18 apresenta-se o campo de tensão originado pelo tratamento térmico a 

600℃, nas duas faces principais da peça, no instante crítico, t≈15000 s.  

 

 

Figura 5.18 – Campo de tensão originado pelo tratamento térmico localizado a 600℃, no instante crítico t≈15000 

s.  
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 Na Figura 5.19 apresenta-se a evolução do valor de tensão ao longo do tempo do 

tratamento térmico, para os pontos A, B e C indicados na Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.19 – Evolução da tensão ao longo do tempo do tratamento térmico, para os pontos A, B e C, Figura 

5.18. 

 

 Relativamente à evolução da tensão com o tratamento térmico, constata-se um 

aumento muito acentuado do valor de tensão no início do aquecimento, seguido de uma fase 

de tensão aproximadamente constante até ao final do aquecimento (σnum≈620 MPa, σnum≈580 

MPa e σnum≈80 MPa, para os pontos C, B e A, respetivamente). Na fase de estágio verifica-se 

um decréscimo do valor de tensão, seguido de uma estabilização para valores 

aproximadamente constantes (σnum≈520 MPa, σnum≈510 MPa e σnum≈70 MPa, para os pontos 

C, B e A, respetivamente). 

 Por consulta da Figura 5.18 verifica-se que o ponto crítico da peça é o ponto C (ponto 

na fenda da peça, na face oposta à do tratamento localizado). Observa-se um valor de tensão 

máximo, no ponto C, σnum≈634 MPa. Verificam-se também, no ponto B, valores de tensão 

elevados. Constata-se, para o ponto B, o valor de tensão máxima σnum≈586 MPa.  

 Podemos concluir que o ponto crítico da peça é o ponto C. A zona da fenda é uma 

zona suscetível a ser solicitada por valores de tensão elevados. Estando próxima da zona 

aquecida, e sendo uma descontinuidade da geometria da peça, dá-se um aumento local da 

tensão instalada, pelo que deverá ser uma zona a ter em conta aquando a execução do 

tratamento térmico localizado. 
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 Na Figura 5.20 apresenta-se a evolução do deslocamento dos pontos A, B e C, ao 

longo do tempo do tratamento térmico. 

 

 

Figura 5.20 – Deslocamento ao longo do tempo do tratamento térmico, para os pontos A, B e C. 

 

 Verifica-se, Figura 5.20, um aumento do deslocamento ao longo do aquecimento, 

seguido de uma estabilização do valor de deslocamento durante a fase de estágio, e de um 

decréscimo ao longo da fase de arrefecimento, com tendência a obter-se valores nulos após a 

fase de arrefecimento.  

 Comparando a Figura 5.20 com a Figura 5.19, constata-se que pontos solicitados a 

tensões maiores estão sujeitos a menores deslocamentos, assim como pontos solicitados a 

tensões menores estão sujeitos a maiores deslocamentos. Analisando-se o ponto A, observa-se 

um valor de tensão máxima σnum≈80 MPa, mas um valor de deslocamento máximo d≈2,02 

mm. Já para o ponto C (ponto crítico), constata-se um valor de tensão máxima σnum≈634 MPa, 

mas um valor de deslocamento máximo de apenas d≈1,3 mm. De qualquer modo, o valor de 

deslocamento depende também da temperatura a que se encontra o ponto. Visto que o ponto 

A atinge temperaturas superiores, é expectável que a expansão neste ponto seja superior.  

 Conclui-se que os valores de deslocamento apresentados pela matriz de aço, quando 

sujeita a um tratamento térmico localizado onde se aquece a zona a tratar até 600℃, são muito 

reduzidos (deslocamento máximo verifica-se para o ponto A e toma o valor d≈2,02 mm).  
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 Na Figura 5.21 apresenta-se a evolução do coeficiente de segurança do ponto crítico 

(ponto C), Equação (4.1), ao longo do tempo do tratamento térmico localizado. 

 

 

Figura 5.21 – Evolução do coeficiente de segurança, ao longo do tempo do tratamento térmico localizado. 

 

 Constata-se, ver Figura 5.21, um decréscimo inicial do coeficiente de segurança muito 

acentuado, seguido de um decréscimo menos acentuado durante o aquecimento. Observa-se 

um valor mínimo de N≈0,93, sendo que o coeficiente de segurança toma valores inferiores a 1 

durante aproximadamente 20000 s (intervalo delimitado na Figura 5.21 com linhas verticais). 

Conclui-se portanto que há ocorrência de cedência durante este tratamento térmico. 

 O valor do coeficiente de segurança, Equação (4.1), sofre um decréscimo durante a 

fase de aquecimento pois, apesar do valor de tensão se manter aproximadamente constante, o 

valor de tensão de cedência, 𝑅𝑝0,2 varia. Visto que a temperatura do ponto C sofre um 

aumento de 20℃ até aproximadamente 446℃, a tensão de cedência decresce durante o 

aquecimento de 900 MPa até, aproximadamente, 600 MPa. O decréscimo do valor de tensão 

de cedência, 𝑅𝑝0,2, origina o decréscimo do valor de coeficiente de segurança, N durante o 

aquecimento.  

 A análise do campo de tensão foi implementada não considerando variação das 

propriedades mecânicas com a temperatura (utilizou-se valor de Módulo de elasticidade, E e 

de Coeficiente de expansão térmica, 𝛼𝑒 a 20℃), embora se tenha atendido à variação da 

tensão de cedência com a temperatura. Visto que o coeficiente de segurança mínimo obtido 

foi N≈0,93, seria importante analisar a influência que a variação das propriedades mecânicas 

com o tempo teria no campo de tensões. Sabe-se que o valor do Módulo de elasticidade, E, 

diminui com o aumento da temperatura, o que iria originar menores valores de tensão para os 

mesmos valores de deformação. Contudo, o valor de coeficiente de expansão térmica aumenta 

com a temperatura. Havendo maior dilatação térmica, o campo de tensões será 

necessariamente mais elevado. Dada a proximidade do valor de coeficiente de segurança de 1, 
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seria interessante perceber se a implementação da variação das propriedades mecânicas com a 

temperatura (abordagem mais realista) iria originar um aumento, ou diminuição, dos valores 

obtidos no campo de tensão. 

 Por consulta do trabalho de Maia (2013) observa-se que o facto de se considerar a 

variação do Módulo de elasticidade, E, com a temperatura provoca um alívio das tensões de 

origem térmica presentes na peça. No entanto, o Módulo de elasticidade do aço utilizado em 

Maia (2013) sofre um decréscimo de aproximadamente 90% com a temperatura. No caso 

presente, o Módulo de elasticidade iria sofrer um decréscimo de, aproximadamente, 17%, 

pelo que o alívio das tensões térmicas presentes na peça não iria ser tão notório. Confirma-se 

também, por consulta do referido trabalho, que o aumento do valor de Coeficiente de 

expansão térmica, 𝛼𝑒, com a temperatura produz um efeito contrário, conduzindo a um 

aumento das tensões presentes na peça.  

 Por fim, a análise ao campo de tensão permite concluir que o fator mais importante 

nos valores de tensão obtidos não é as condições a que se realiza o ensaio, mas sim a 

geometria da peça. Comparando a evolução do valor de tensão, Figura 5.19, dos pontos A, B e 

C, constata-se que o valor de tensão máxima obtido em A (σnum≈100 MPa) é 

significativamente inferior que os valores máximos de tensão obtidos em B (σnum≈586 MPa) e 

C (σnum≈634 MPa). Tendo em conta que o ponto A se situa no centro do aquecimento, logo 

está sujeito às condições térmicas mais exigentes da peça, seria expectável que estivesse 

sujeito a maiores valores de tensão. Contudo, é nos pontos B e C que se dão os maiores 

valores de tensão pois, dada a descontinuidade geométrica da peça (fenda), dá-se 

concentração de tensões nesta zona. 

 Torna-se então importante ressalvar a possibilidade de ocorrência de cedência na 

matriz de aço, aquando a realização do tratamento térmico a 600℃. A matriz de aço utilizada 

na simulação é uma simplificação da peça real, em que apenas se considera a existência da 

fenda central da peça. Visto que a geometria da peça real possui diversas fendas, Figura 5.1, 

ir-se-á dar concentração de tensões em cada uma, havendo possibilidade de ocorrência de 

cedência em algum ponto próximo destas. 

 Visto que nas zonas onde se dá concentração de tensões esta toma valores próximos, e 

em certos instantes de tempo até maiores, do valor da tensão de cedência, seria interessante 

explorar hipóteses de redução do campo de tensões da peça. Uma solução sugerida seria 

implementar um valor de potência durante o aquecimento menos exigente. Recorde, secções 

5.1 e 5.3, que na simulação da fase de aquecimento foi implementado o valor de potência 

máximo da resistência disponível. Poder-se-ia futuramente testar se a implementação de um 

valor de potência inferior na fase de aquecimento geraria um campo de tensões menos 

exigente. Naturalmente, implementando uma potência inferior iriamos necessitar de uma fase 

de aquecimento mais demorada, para atingir o mesmo valor de temperatura na zona a aquecer. 
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6 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

 Neste capítulo ir-se-ão apresentar as conclusões principais do presente trabalho, bem 

como sugestões para trabalhos futuros que podem complementar o que agora termina.  

6.1 Conclusões  

  

 A análise do campo de tensões da matriz de aço, utilizando propriedades mecânicas 

constantes a 20ºC, originado pelo tratamento térmico até 600℃, revela valores de tensão 

superiores à tensão de cedência em certos pontos da peça. O coeficiente de segurança mínimo 

toma o valor de N≈0,93, o que aponta para a possibilidade de ocorrência de deformações 

plásticas no tratamento térmico. Visto que o coeficiente de segurança mínimo toma um valor 

próximo de 1 (N≈0,93), é expectável que o aquecimento até 400℃, sendo menos exigente que 

o tratamento térmico a 600℃, não origine plasticidade na matriz de aço. 

 Sendo o valor do coeficiente de segurança mínimo inferior a 1 (N≈0,93) não se pode 

considerar a execução do tratamento térmico a 600℃ à matriz de aço completamente seguro, 

já que há ocorrência de plasticidade no ponto crítico (ponto C). Visto que a peça real 

apresenta um maior número de furos, pontos de concentração de tensão, na sua geometria que 

os considerados na simplificação (apenas se considera a existência de 1 furo), aquando a 

realização do tratamento térmico é possível a ocorrência de cedência num destes furos, 

resultado da concentração de tensão presente nestas zonas. É pois recomendável a realização 

de mais trabalho, experimental e numérico, nesta área do aquecimento localizado, antes de 

este ser implementado na prática. 

 Ainda relativamente à matriz de aço, a implementação da resistência a funcionar à 

potência máxima permite apenas obter valores de temperatura na zona a aquecer de T≈500℃. 

Para que a superfície a tratar consiga atingir os 600℃, é necessário utilizar-se duas 

resistências colocadas em lados opostos da matriz a funcionar à potência máxima. Consegue-

se assim obter 600℃ na zona a tratar, com uma duração da fase de aquecimento de t≈80000 s. 

Constata-se que um ponto à profundidade z=15 mm estabiliza, na fase de estágio, para um 

valor de temperatura T≈571℃. A obtenção de 600℃ a 15 mm de profundidade da zona a 

aquecer exige um aquecimento de t≈96000 s, ou t≈26,5 h. 

 Quanto ao aquecimento da matriz de aço até 400℃, o instante de tempo para o qual a 

zona de aquecimento atinge os 400℃ pretendidos dá-se em t≈75000 s, com a resistência 

elétrica a funcionar à potência máxima de 2700 W. A obtenção de 400℃ a 15 mm de 

profundidade da zona a tratar exige um aquecimento de t≈99000 s, ou t≈27,5 h. Caso se 

implementem 2 resistências, consegue-se obter 400℃ na zona a aquecer com uma duração da 

fase de aquecimento de apenas t≈26000 s. A obtenção deste valor de temperatura a 15 mm de 

profundidade da zona a aquecer, implementando-se 2 resistências, exige uma fase de 

aquecimento de duração t≈31000 s. 
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 Nestes ensaios é fundamental garantir que a temperatura que controla o aquecimento 

da superfície a tratar seja corretamente medida. Para tal, o uso de massa térmica em conjunto 

com peças interpostas entre a resistência e o termopar, feitas de material bom condutor de 

calor, que garantam o contacto permanente do termopar à superfície a tratar é aconselhável. 

 Para o tipo de aço em causa verificou-se que, na fase de estágio, a temperatura à 

distância de 10 a 20 mm para peças de pequena dimensão, e à distância de 15 a 30 mm para 

peças de grande dimensão, da superfície aquecida varia praticamente de forma linear, 

diminuindo com a profundidade a uma taxa que varia entre 0,4ºC/mm em peças pequenas e 

1,7ºC/mm em peças de maior dimensão, parecendo ser independente da temperatura do 

patamar. Esta informação poderá ser importante neste tipo de tratamentos superficiais, uma 

vez que permite de forma expedita inferir o valor da temperatura a pequenas distâncias da 

superfície e poderia ser mais explorada no futuro, nomeadamente como é afetada por outros 

tipos de aço e na ausência do isolamento. 

 A implementação de um aquecimento localizado à superfície de um bloco de aço, de 

dimensões 205×205×317 mm permitiu concluir que, a influência da incerteza das 

propriedades do aço em estudo nos resultados é mais significativa em zonas onde a segunda 

derivada da temperatura com o tempo muda de sinal. A dispersão dos valores de temperatura 

originada pela incerteza nas propriedades do aço é mais acentuada para pontos a maior 

profundidade. 

 Constata-se, no modelo implementado para se estudar o campo de temperatura do 

bloco de aço, a existência de um desvio sistemático entre os resultados numéricos e 

experimentais, diferença que se acentua, apesar de forma pouco significativa, para pontos a 

maior profundidade. Uma eventual interferência eletromagnética causada pelo funcionamento 

da resistência elétrica poderá estar na origem deste desvio, uma vez que com a resistência 

desligada o referido desvio não ocorre. 

 Analisando-se o campo de temperatura do bloco de aço ao longo da sua profundidade 

(gerado por um aquecimento até 400℃), observa-se um campo de temperatura homogéneo. 

Para instantes de tempo t≥30000 s, a diferença de temperatura entre o topo e a base do bloco 

de aço é constante e toma o valor ΔT≈45℃. Estudando pontos à mesma altura do bloco de 

aço, constata-se que pontos no interior do bloco têm valores de temperatura superiores, 

relativamente a pontos à superfície do bloco, sendo esta diferença mais acentuada para pontos 

a maior profundidade. 

 Implementando-se um aquecimento localizado até 600℃ à superfície do bloco de aço, 

constata-se que a diferença de temperatura entre pontos próximos da superfície (até 20 mm) e 

pontos superficiais, é pouco substancial, ΔT≤28℃. 

 A análise do campo de tensão do bloco de aço, realizada para o aquecimento 

superficial até 400℃, permite concluir que é nos instantes iniciais do aquecimento que se dão 

os maiores valores de tensão. O ponto crítico (denominado ponto C), apresenta o seu valor 

máximo de tensão σ≈70 MPa no instante de tempo t≈4000 s. A expansão do bloco de aço 

aumenta com o aquecimento, tomando o seu valor máximo durante a fase de estágio. Também 

durante o estágio se verifica estabilização dos valores de deslocamento do bloco de aço, 

seguido de diminuição destes ao longo da fase de arrefecimento, com tendência a tomarem o 

valor de deslocamento 0 mm, quando o bloco atingir a temperatura ambiente. 

 O coeficiente de segurança mínimo (ainda analisando o bloco de aço) dá-se no ponto 

C, no instante de tempo t≈1200 s, e toma o valor N≈10. As diferenças mais notáveis no valor 

do coeficiente de segurança caso se isole, ou não, o bloco de aço, verificam-se durante a fase 

de estágio a temperatura constante. 
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 A não aplicação de isolamento térmico no bloco de aço origina naturalmente perdas de 

calor. A diferença do valor de temperatura de cada ponto entre os dois casos (aplicação, ou 

não, de isolamento) é mais visível para pontos a maior profundidade. A ausência de 

isolamento tem menor influência na fase inicial do aquecimento. Estudando os primeiros 

10000 s do ensaio, não se verificam ainda diferenças significativas entre os valores de 

temperatura, nos dois casos. Em sentido inverso, a diferença de temperaturas entre os dois 

casos (aplicação, ou não, de isolamento) é mais notória à medida que a temperatura da 

superfície estabiliza, sendo que a não colocação de isolamento origina heterogeneidade de 

temperaturas na peça, após o aquecimento. Para instantes de tempo t≥15000 s, a diferença de 

temperatura entre o topo e a base toma o valor ΔT≈161℃. Com isolamento esta diferença 

toma o valor ΔT≈45℃. O perfil de temperaturas da peça, durante a fase de arrefecimento, é 

também menos homogéneo não se colocando isolamento. 

 O desvio sistemático entre os resultados numéricos e experimentais não se verifica 

durante a fase de arrefecimento. O perfil de temperaturas, durante a fase de arrefecimento, é 

homogéneo. Para instantes de tempo t≥55000 s, a diferença de temperaturas entre o topo e a 

base é de apenas 4℃. 

 A malha ideal a implementar na análise do campo de temperaturas (Malha D) não é a 

mesma que a malha ideal a implementar na análise do campo de tensão. Contudo, 

implementando-se malhas mais refinadas que a Malha D na análise do campo de tensão, 

obtêm-se diferenças nos valores de tensão apenas na primeira casa decimal, pelo que é 

aceitável implementar-se a Malha D na análise do campo de tensão. 

 Verificou-se que é mais eficaz reduzir os valores de erro através do refinamento da 

malha, comparativamente à implementação de parâmetros do passo no tempo mais exigentes, 

visto que conseguimos valores de erro inferiores, para tempos de processamento também 

inferiores. 

 A variação do valor das diferentes propriedades do aço em estudo com a temperatura 

tem influência significativa nos resultados obtidos numericamente. 

 O estudo da influência dos parâmetros do passo no tempo na qualidade dos resultados 

permitiu obter diversas conclusões. A diminuição progressiva do incremento inicial do passo 

no tempo origina que os valores de erro (global e para os primeiros 100 s do ensaio) 

diminuam, com tendência a estabilizar. A influência deste parâmetro no erro médio é bastante 

diminuta. 

 O valor do incremento mínimo do passo no tempo tem influência desprezável nos 

resultados da simulação. Escolhendo um incremento inicial reduzido, e consequentemente um 

incremento mínimo também reduzido (o valor de incremento mínimo é necessariamente 

menor ou igual que qualquer valor dos restantes parâmetros do passo no tempo), a redução do 

valor do incremento mínimo do passo no tempo não irá resultar em melhorias na qualidade 

dos resultados obtidos. 

 A redução do incremento máximo do passo no tempo tem bastante influência na 

qualidade dos resultados, assim como no tempo de processamento da simulação. 

 A máxima variação de temperatura por passo no tempo tem também influência 

significativa, tanto na qualidade dos resultados, como no tempo de processamento da 

simulação. O erro nos instantes iniciais da simulação é mais afetado por este parâmetro. 

 A malha ideal a implementar na simulação numérica de uma placa “semi-infinita” de 

comprimento L=6200 mm, às condições de temperatura inicial uniforme e igual a 𝑇𝑖=20℃, 

condução de calor transiente unidirecional, e fluxo de calor imposto à superfície de 23 

kW/m2, denominada na secção 2 de Malha 4, tem 5904 nós e espaçamento entre nós mínimo e 

máximo de 20 mm e 200 mm, respetivamente. 
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6.2  Perspetivas de trabalho futuro  

 

 Foi observado, Capítulo 3, que o modelo numérico implementado está sujeito a um 

desvio sistemático, desvio este praticamente inexistente na fase de arrefecimento. Este efeito 

foi atribuído à interferência eletromagnética causada pelo aquecimento da resistência elétrica. 

Seria interessante verificar se o campo eletromagnético gerado pela resistência elétrica 

contribui realmente para o desvio sistemático e que medidas poderão ser tomadas para o 

evitar.  

 Também no Capítulo 3, é implementado um modelo numérico representativo de um 

aquecimento localizado até 600℃ na superfície do bloco de aço. Dado não existirem 

resultados experimentais que permitam a comparação entre os resultados numéricos e 

experimentais, o estudo deste tratamento não é feito com o detalhe do estudo do aquecimento 

até 400℃. Poder-se-ia futuramente realizar este ensaio experimental a 600ºC, de modo a 

comparar os resultados obtidos numérica e experimentalmente, e assim aprofundar o estudo 

deste tratamento térmico. Realizando este ensaio dever-se-á colocar massa térmica nos 

termopares previamente à sua montagem nos orifícios da peça, de forma a verificar se o mau 

contacto térmico entre os termopares e o bloco de aço pode afetar as medições efetuadas. 

Porventura dever-se-ia também implementar um modelo numérico de forma a estudar o 

campo de tensão-deformação gerado por este aquecimento. 

 No Capítulo 5 apresentou-se o modelo numérico implementado para o estudo dos 

aquecimentos localizados a 400℃ e a 600℃ na matriz de aço. Foram analisados os campos de 

temperatura e tensão-deformação obtidos, isolando-se o bloco. Eventualmente poder-se-ia 

verificar se o aquecimento até às temperaturas de 400℃ e 600℃ é possível sem a 

implementação do isolamento e, sendo possível, quais as diferenças nos campos de 

temperatura e tensão-deformação obtidos nos dois casos. As temperaturas mais baixas que se 

obtêm pela não utilização de isolamento térmico, associadas a maiores valores da tensão de 

cedência, podem fazer com que estes ensaios sem isolamento aumentem o coeficiente de 

segurança, evitando-se assim deformações plásticas na matriz de aço.  

 Durante a análise do campo de tensão gerado pelo tratamento térmico localizado a 

600℃ na matriz de aço, secção 5.3.1, constata-se que o valor de coeficiente de segurança 

mínimo toma o valor N≈0,93. Visto que durante a análise do campo de tensão se considerou 

que as propriedades mecânicas do aço não variavam com a temperatura (abordagem menos 

realista), dever-se-á verificar qual a influência que a variação destes parâmetros tem no campo 

de tensão. Por outro lado, seria também interessante estudar-se métodos de redução do campo 

de tensões originado na matriz de aço, pelo tratamento térmico localizado a 600℃. Uma das 

possibilidades seria reduzir a potência implementada durante o aquecimento localizado. 

Reduzindo-se os gradientes térmicos da peça durante o aquecimento, talvez se consiga reduzir 

os valores de tensão verificados no ponto crítico, embora à custa de um maior tempo de 

aquecimento. 

 Dada a complexidade da análise, o estudo experimental de um aquecimento localizado 

a uma peça real, já retirada de serviço, é também aconselhado. 

 Por fim, seria importante propor-se um valor de potência suficiente para se aquecer a 

zona a tratar da matriz de aço até 600℃, utilizando-se apenas 1 resistência. 
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Çengel, Y. 1998. “Heat and Mass Transfer: A Pratical Approach”, 3ª Edição, Boston, Mass.: 

McGraw-Hill. 

Ceramics, 2013. Morgan Thermal Ceramics [Web site]. Último acesso: Maio 2016 

Retirado de: 

http://www.morganthermalceramics.com/sites/default/files/datasheets/sw_blanket_data_sheet

_english_1.pdf 

Dörrenberg. 2013 Dörrenberg Edelstahl [Web site]. Último acesso: Fevereiro 2016 

Retirado de: http://www.doerrenberg.de/uploads/tx_c1x1downloads/1.2738_de_02.pdf 

Dassault Systèmes, 2010. Heat Transfer analysis procedures: overview, Abaqus/CAE 

Analysis User’s Guide (6.14). EUA: Dassault Systèmes, 2010. 

Ferziger, J. H. e Perić, M. 2002. “Computational Methods for Fluid Dynamics”, 3ª Edição, 

New York: Springer 

Incropera, F. P. e Dewitt, D. P. 1996. “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 4ª 

Edição, Danvers: Wiley 

ISO, 1995, Guide to the expression of uncertainty in measurrement 

Lucefin. 2011. Gruppo Lucefin [Web site]. Último acesso: Fevereiro 2016 

Retirado de: http://www.lucefin.com/wp-content/files_mf/1.273840crmnnimo864en.pdf 

Maia, P. 2013. “Estudo da fase de aquecimento em tratamentos térmicos de peças em aço de 

grandes dimensões”, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 

Moreira, S. 2014. “Análise térmica e mecânica da têmpera em vácuo de peças de aço de 

médias dimensões”, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 



 

  

106 

 

Oliveira, M. 2011. “Tratamento térmico de matrizes em aço, estudo do seu aquecimento por 

convecção/radiação”, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 

RAMADA. 2012. Ramada Aços [Web site]. Último acesso: Fevereiro 2016 

Retirado de: http://www.ramada.pt/pt/sobre-nos/sobre-na-b3s.html 

Ramada. 2012. F. Ramada, Aços e Indústrias S.A. [Web site]. Último acesso: Fevereiro 2016 

Retirado de: http://www.ramada.pt/pt/produtos/acos/aa-os-para-moldes/2738-super-_.html 

Roache, P.J. 1994, “Perspective: a method for uniform reporting of grid refinement studies”, 

ASME J. Fluids Engrg., 116, 405-413 

Soares, J. P. 2009. “AÇOS – Características, Tratamentos.”, (6ª Edição) Porto: s.n. 

Virat. 2016. Virat Special Steels [Web site]. Último acesso: Fevereiro 2016 

Retirado de: http://www.viratsteels.com/pdf/plastic/2738.pdf 

 



Estudo de tratamentos térmicos localizados em peças de aço 

 

107 

ANEXO A: Implementação do perfil de temperatura constante 

  

 Nos tratamentos térmicos apresentados na secção 5, o campo de temperatura constante 

implementado na fase de estágio não se rege por apenas uma condição de temperatura 

constante. Dada a geometria da peça, verifica-se dissipação de calor da zona de aquecimento 

para as restantes zonas da peça, pelo que pontos no centro do aquecimento terão temperaturas 

superiores a pontos nas extremidades da zona aquecida.  

 Impondo condição fronteira, durante a fase de estágio, de temperatura constante e 

igual a T=400℃, no aquecimento a 400℃, e condição fronteira de temperatura constante e 

igual a T=600℃, no ensaio a 600℃, os pontos na extremidade da zona aquecida, cuja 

temperatura é inferior à temperatura no centro do aquecimento, terão um aumento de 

temperatura súbita, e consequentemente observa-se um pico no fluxo de calor irrealista. 

 Ir-se-á avaliar a evolução da temperatura e do fluxo de calor de um ponto que não 

esteja no centro do aquecimento, para os ensaios a 400℃ e a 600℃. Na Figura A.1 apresenta-

se o ponto analisado. 

 

 

Figura A.1 – Ponto analisado aquando a implementação dos tratamentos térmicos, impondo condição fronteira 

de temperatura constante e igual em toda a zona a aquecer. 
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 Na Figura A.2 apresenta-se a evolução da temperatura e do fluxo de calor, analisando-

se o ponto A1, para o aquecimento até 400℃. 

 

 

Figura A.2 – Evolução da temperatura e do fluxo de calor implementando-se condição fronteira na zona a 

aquecer de temperatura contante T=400℃, durante a fase de estágio. 

 

 Após a fase de aquecimento nem todos os pontos da zona a aquecer se encontram a 

400℃. Impondo-se condição fronteira de temperatura constante e igual a T=400℃, durante a 

fase de estágio, ir-se-á originar variações de temperatura instantâneas, e consequentemente 

picos de fluxo de calor irrealistas. Na Figura A.2 pode-se analisar a evolução da temperatura 

com o tempo para o ponto A1. Verifica-se um aumento de temperatura instantâneo, 

acompanhado de um pico irrealista no fluxo de calor deste ponto. O pico no valor do fluxo de 

calor, além de não estar de acordo com o expectável aquando a realização deste tratamento 

térmico (uma resistência elétrica não fornece picos de calor passíveis de aumentar a 

temperatura de um ponto instantaneamente), toma um valor superior ao valor máximo de 

potência da resistência disponibilizada pela empresa Ramada Aços. Na transição entre as 

fases de aquecimento e estágio dá-se um pico no valor de fluxo de calor de valor aproximado 

0,095 
𝑊

𝑚𝑚2, ou 5088 W, sendo a potência máxima da resistência disponível 2700 W. 
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 Na Figura A.2 apresenta-se a evolução da temperatura e do fluxo de calor, analisando-

se o ponto A1, para o tratamento térmico em que se aquece a zona a tratar da peça até 

aproximadamente 600℃. 

 

 

Figura A.3 – Evolução da temperatura e do fluxo de calor implementando-se condição fronteira na zona a 

aquecer de temperatura contante T=600℃, durante a fase de estágio. 

 

 Constata-se que no instante de tempo t≈80000 s, coincidente com o início da fase de 

estágio a temperatura constante, se dá um pico tanto no valor de temperatura como no valor 

de fluxo de calor. O ponto A1, ao contrário de um ponto no centro do aquecimento, não atinge 

600℃ com 80000 s de aquecimento. Impondo condição fronteira de temperatura igual a 

T=600℃ em toda a zona de aquecimento iremos originar um aumento repentino no valor de 

temperatura deste ponto, e consequentemente, um pico no valor de fluxo de calor que se dá 

naquele ponto. Este aumento de temperatura repentino, assim como pico no valor de fluxo de 

calor não são realistas. Realizando-se este tratamento térmico, nunca uma resistência elétrica 

forneceria um pico de fluxo de calor a este ponto de modo que o seu valor de temperatura 

aumentasse instantaneamente. Por outro lado, na suposição de que se poderia fornecer a este 

ponto este pico de fluxo de calor instantâneo, o seu valor de potência é superior ao valor de 

potência máxima da resistência disponível (3800 W> 2700W). 

 De modo a contornar este comportamento irrealista optou-se por implementar nos 

modelos, durante a fase de estágio, que todos os pontos mantêm o seu valor de temperatura, 

ao invés de uma condição fronteira igual para qualquer ponto da zona aquecida. Apesar de 

esta não ser a evolução real do campo de temperatura, é a solução mais próxima da realidade 

passível de se implementar numericamente. Conseguimos assim evitar variações de 

temperatura instantâneas, assim como picos no valor de fluxo de calor. 
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 Na Tabela A1 pode-se observar o campo de temperatura obtido após aquecimento, no 

ensaio onde se aquece a zona a tratar até 400℃. 

 

Tabela A.1 – Valores de temperatura em cada nó, na zona aquecer, após aquecimento até 400℃ 

Coluna 

Linha 8 7 6 5 4 3 2 1 

17 289,0 303,3 311,8 318,1 322,2 325,1 326,8 327,4 

16 303,8 324,8 335,2 342,7 347,6 350,9 352,8 353,5 

15 312,4 335,9 348,2 356,9 362,4 366,1 368,3 369,0 

14 319,6 344,8 358,5 368,2 374,3 378,4 380,8 381,6 

13 325,6 352,2 367,3 377,7 384,3 388,8 391,4 392,2 

12 330,5 358,9 375,0 386,0 393,0 397,7 400,4 401,3 

11 330,3 357,6 373,6 384,7 391,7 396,5 399,3 400,2 

10 330,4 357,3 373,1 384,2 391,3 396,2 399,0 399,9 

9 330,5 357,1 372,8 383,9 391,1 396,0 398,8 399,8 

8 330,4 356,9 372,6 383,7 390,9 395,8 398,7 399,6 

7 330,2 356,7 372,3 383,4 390,6 395,6 398,4 399,4 

6 329,8 356,3 371,9 383,0 390,3 395,2 398,1 399,1 

5 329,5 355,9 371,4 382,5 389,8 394,7 397,6 398,6 

4 329,1 355,4 370,9 382,0 389,2 394,2 397,1 398,1 

3 328,9 354,9 370,4 381,5 388,7 393,7 396,6 397,5 

2 328,7 354,5 369,9 380,9 388,2 393,1 396,0 397,0 

1 328,4 354,0 369,4 380,4 387,6 392,6 395,5 396,5 

 

 Por consulta da Tabela A.1 podemos desde já constatar que existem diversos pontos 

com valor de temperatura diferente de 400℃. Por outro lado, o grande número de pontos a 

analisar (correspondentes a nós na malha implementada) impossibilita a implementação de 

um valor de temperatura constante para cada um dos pontos. Dado que a Tabela A1 apresenta 

apenas metade dos valores de temperatura (os valores de temperatura na zona aquecida são 

simétricos em relação à coluna 1), seria necessário implementar-se 17×8×2=272 valores 

diferentes de temperatura. 

 De modo a evitar a implementação de um elevado número de condições fronteira sem 

necessidade para tal, ir-se-á mapear um campo de temperaturas de valor aproximado, mas 

com um erro praticamente desprezável de modo a corretamente simular o aquecimento em 

estudo. Consultando novamente a Tabela A.1 verifica-se que valores na mesma coluna, até à 

Linha 12, apresentam valores de temperatura muito semelhantes.  

 Na Tabela A.2 apresenta-se o valor de temperatura médio, assim como o desvio 

padrão, destes conjuntos de nós. 
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Tabela A.2 – Valores de temperatura média e desvio padrão dos conjuntos de nós implementados 

Conjunto �̅� 𝑆𝑋 

Coluna 1 – Linha 1/12 398,9 1,4 

Coluna 2 – Linha 1/12 398,0 1,4 

Coluna 3 – Linha 1/12 395,1 1,5 

Coluna 4 – Linha 1/12 390,2 1,6 

Coluna 5 – Linha 1/12 383,0 1,6 

Coluna 6 – Linha 1/12 372,0 1,6 

Coluna 7 – Linha 1/12 356,3 1,4 

Coluna 8 – Linha 1/12 329,7 0,8 

 

 Verifica-se, Tabela A.2, que a implementação do valor médio de temperatura para os 

nós entre as linhas 1 e 12, de cada coluna, irá originar erros nos valores de temperatura 

praticamente desprezáveis, possibilitando assim uma redução do número de nós a mapear de 

272 para 48. Os restantes nós, visto que os seus valores de temperatura são bastante variáveis, 

serão implementados separadamente. 

 O mesmo processo foi seguido para o aquecimento até 600℃. Na Tabela A.3 

apresentam-se os valores de temperatura da zona aquecida obtidos após aquecimento. 

 

Tabela A.3 – Valores de temperatura em cada nó, na zona aquecer, após aquecimento até 600℃ 

Coluna 

Linha 8 7 6 5 4 3 2 1 

17 477,8 504,6 512,4 517,6 521,2 523,4 524,1 524,1 

16 517,2 529,6 538,8 544,8 548,9 551,4 552,2 552,2 

15 502,2 528,9 543,4 553,8 560,6 565,2 567,9 568,8 

14 509,4 538,0 554,2 565,7 573,2 578,2 581,2 582,2 

13 515,5 545,7 563,3 575,7 583,8 589,2 592,4 593,5 

12 520,4 552,6 571,3 584,4 592,9 598,6 602,0 603,1 

11 519,9 550,9 569,6 582,8 591,4 597,2 600,7 601,8 

10 519,7 550,3 568,8 582,1 590,7 596,7 600,1 601,3 

9 519,5 549,8 568,3 581,5 590,2 596,2 599,8 600,9 

8 519,0 549,2 567,7 581,0 589,7 595,8 599,3 600,5 

7 518,3 548,5 567,0 580,3 589,1 595,2 598,8 600,0 

6 517,4 547,7 566,1 579,5 588,4 594,5 598,1 599,3 

5 516,5 546,7 565,2 578,6 587,5 593,6 597,2 598,4 

4 515,6 545,7 564,1 577,5 586,5 592,6 596,3 597,5 

3 515,6 545,7 564,1 577,5 586,5 592,6 596,3 597,5 

2 514,3 544,0 562,3 575,7 584,6 590,8 594,5 595,7 

1 513,7 543,1 561,4 574,8 583,7 589,9 593,6 594,8 
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 Na Tabela A.4 apresenta-se o valor de temperatura médio, assim como o desvio 

padrão, destes conjuntos de nós. 

 

Tabela A.4 - Valores de temperatura média e desvio padrão dos conjuntos de nós implementados 

Conjunto �̅� 𝑆𝑋 

Coluna 1 – Linha 1/12 598,8 2,9 

Coluna 2 – Linha 1/12 597,6 2,9 

Coluna 3 – Linha 1/12 594,1 2,9 

Coluna 4 – Linha 1/12 588,1 2,9 

Coluna 5 – Linha 1/12 579,4 3,0 

Coluna 6 – Linha 1/12 566,1 3 

Coluna 7 – Linha 1/12 547,7 2,8 

Coluna 8 – Linha 1/12 517,3 2,3 

 

 Implementada a condição fronteira de temperatura constante ao longo do estágio, para 

diferentes nós da zona a aquecer, ir-se-á agora estudar a evolução da temperatura e do fluxo 

de calor do ponto A1. 

 Na Figura A.4 analisa-se a evolução da temperatura do ponto A1, para o tratamento 

térmico até 600℃, impondo-se as diferentes condições fronteira. 

 

 

Figura A.4 – Evolução da temperatura do ponto A1, durante o ensaio a 600℃, implementando-se as diferentes 

condições fronteira. 
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 Por análise da Figura A.4 percebe-se que a implementação de um valor de temperatura 

constante, durante a fase de estágio, diferente consoante a zona a aquecer, origina resultados 

mais realistas, pelo que este será o método a seguir aquando a implementação dos modelos 

numéricos que estudarão estes tratamentos térmicos. 

 É importante voltar a referir que esta não é a evolução real da zona a aquecer. Não é 

expectável que todos os pontos na zona a aquecer mantenham o seu valor de temperatura 

constante durante a fase de estágio. Visto que o tratamento térmico será controlado através de 

um termopar, termopar este que mede o valor de temperatura de apenas um ponto, é 

expectável que o fluxo de calor fornecido pela resistência, aquando a realização do tratamento 

térmico, garanta apenas que o ponto a ser controlado mantenha o seu valor de temperatura 

constante. Dada a impossibilidade de se implementar um controlador na simulação, o método 

seguido (manter os valores de temperatura de toda a zona a aquecer constantes durante o 

estágio) foi aquele que se considerou mais próximo da realidade, e possível de implementar 

numa simulação numérica. 


