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Radiação

Representa a transferência de calor devido à energia emitida pela matéria
(sólido, líquido ou gás) sob a forma de ondas eletromagnéticas (radiação
térmica) em função da sua temperatura. Apresenta outras características como:

REVISÃO:

térmica) em função da sua temperatura. Apresenta outras características como:

(i) Todos os corpos a uma temperatura superior a 0 K emitem radiação térmica;

(ii) Não é necessário um meio material para a propagação de energia;

(iii) É um fenômeno volumétrico, ou seja, todos os sólidos, líquidos podem
emitir, absorver ou transmitir radiação em diferentes graus.



Radiação

REVISÃO:

A taxa máxima de radiação que pode ser emitida a partir de uma superfície a Ts é 
dada pela lei de Stefan- Boltzmann

A radiação emitidas pelas SUPERFÍCIES REAIS é menor, e é dada pela
equação:

, emissividade da superfície: 0 ≤  ≤ 1.



Radiação

A luz é uma onda eletromagnética

A energia luminosa viaja na forma de ondas eletromagnéticas. Estas ondas
estão constituídas por uma componente de campo elétrico e uma
componente de campo magnético, perpendiculares entre si e ambas
oscilando numa frequência determinada.oscilando numa frequência determinada.

As ondas eletromagnéticas são
caracterizadas pelos comprimentos de
onda () e a freqüência (f).
As ondas eletromagnéticas se propagam à
velocidade da luz, c = 300.000 km/s.

A relação entre c e a freqüência da onda é: 
c = fc = f
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Este conjunto de fenômenos de diferentes comprimentos de ondas,
representado simplificadamente na figura abaixo, é conhecido como espectro
eletromagnético.

Em ordem crescente de energia, o espectro inclui: as ondas de rádio, a radiaçãoEm ordem crescente de energia, o espectro inclui: as ondas de rádio, a radiação
infravermelha, a luz visível, a luz ultravioleta, os raios-X, e os raios gama. A
radiação Infravermelha compreende os raios de comprimentos de onda
maiores do que os da luz visível e que são notados por sua ação calórica.
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Intensidade de Radiação

A radiação térmica emitida por uma superfície inclui uma faixa de comprimento 
de onda.

A radiação que deixa uma superfície pode se propagar em todas as direções
possíveis, no entanto, interessa em conhecer a sua distribuição direcional.
Tais efeitos direcionais podem ser de principal importância na determinação
da taxa de transferência de calor radiante líquida.
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FATOR FORMA

Para o problema de transferência de calor de radiação entre duas superfícies
ou mais existe a dependência forte das geometrias e orientações das
superfícies, assim como de suas propriedades radiantes e temperaturas.
Para as características geométricas do problema da transferência radiante é oPara as características geométricas do problema da transferência radiante é o
fator de forma.

A fração da radiação que deixa a superfície A1 e atinge a superfície A2 é
chamada de fator forma para radiação F12. O primeiro índice indica a
superfície que emite e o segundo a que recebe radiação.

Considere duas superfícies negrasConsidere duas superfícies negras
de áreas A1 e A2, separadas no
espaço e em diferentes
temperaturas (T1 > T2 ) :
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FATOR FORMA

Em relação às superfícies A1 e A2 temos os 
seguintes fatores forma:

F12 = fração da energia que deixa a superfície (1) e atinge (2)F12 = fração da energia que deixa a superfície (1) e atinge (2)

F21 = fração da energia que deixa a superfície (2) e atinge (1)

A energia radiante que deixa A1 e atinge A2 é : 121121 .. FAEq n


A energia radiante que deixa A2 e atinge A1 é : 212212 .. FAEq n


Onde pela lei de Stefan-Boltzmann, temos que : 4
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A troca líquida de energia entre as duas 
superfícies será:

       .... 212212112112 FAEFAEqqq nn  



Radiação

FATOR FORMA

Para o caso em que as duas superfícies estão na mesma temperatura, o poder
de emissão das duas superfícies negras é o mesmo ( En1=En2 ) e não pode
haver troca líquida de energia:

       ....0 21221211 FAEFAEq nn 

Como En1=En2:      F.AF.A 212121 

Como tanto a área e o fator forma não dependem da temperatura, a relação
dada pela equação acima é válida para qualquer temperatura.

12121211 .... FAEFAEq nn Logo:

 2n1n121 EE.F.Aq 

Assim, a expressão para o fluxo de calor
transferido por radiação entre duas superfícies
a diferentes temperaturas:

 4

2

4

1121.. TTFAq 
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FATOR FORMA

O Fator Forma depende da geometria relativa dos corpos. Na literatura
encontra se diversos casos, tabelas e ábacos para o cálculo do fator forma
para cada situação (placas paralelas, discos paralelos, retângulos
perpendiculares, quadrados, círculos, etc).perpendiculares, quadrados, círculos, etc).

Exemplos de Fator Forma para algumas configurações geométricas:

1-) Superfícies negras paralelas e de grandes dimensões :

F12 1    

2-) Superfícies cinzentas grandes e paralelas:2-) Superfícies cinzentas grandes e paralelas:

1
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3-) Superfície cinzenta (1) muito menor que superfície cinzenta (2):

 112 F
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FATOR FORMA

Fatores de forma 
em Geometrias em Geometrias 
Bidimensionais
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FATOR FORMA

Fatores de forma 
em Geometrias 
Bidimensionais
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FATOR FORMA

Fatores de forma 
em Geometrias 
Bidimensionais
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Gráficos para determinação do Fator de Forma

Fatores de forma para Fatores de forma para discos paralelos Fatores de forma para
retângulos paralelos alinhados

Fatores de forma para discos paralelos 
coaxiais
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Gráficos para determinação do Fator de Forma

Fatores de forma para retângulos 
perpendiculares com uma aresta perpendiculares com uma aresta 
comum


