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RESUMO 
 
Aeronaves executivas voam em cruzeiro a aproximadamente 45 000 pés de 
altitude, o que significa temperaturas e pressões externas respectivamente da 
ordem de -60°C e 0,2 atm. O interior da aeronave, no entanto, é mantido 
em aproximadamente 22°C e 0,8 atm. As janelas da aeronave, portanto, são 
expostas a uma elevada taxa de transferência de calor, o que faz com que as 
lâminas mais externas se tornem frias. Dessa forma, o ar interno, mais 
quente e úmido, passa através do orifício de equalização de pressão e entra 
em contato com as lâminas frias, formando condensado, gelo e geada. 
Quanto mais visível esse processo, maior a percepção do usuário e pior para 
o fabricante da aeronave. Nesse trabalho estudou-se o processo de 
deposição de vapor d’água sobre janelas de aeronaves, com o intuito de gerar 
referências fenomenológicas para subsidiar o desenvolvimento de soluções 
passivas. Na frente numérica, desenvolveu-se i) um modelo unidimensional 
para prever o processo de mudança de fase sobre lâminas de janelas; ii) um 
modelo bidimensional para estimar a distribuição de temperatura em lâminas 
de janelas; iii) um modelo tridimensional também para estimar a distribuição 
de temperatura em lâminas de janelas; e iv) um modelo bidimensional para 
estimar o diâmetro e a posição das gotas formadas sobre superfícies com 
ângulo de contato não nulo. Além disso, propôs-se um Mapa de Processos 
de Mudança de Fase, específico para janelas de aeronaves. Na frente 
experimental, desenvolveu-se uma bancada experimental para reproduzir as 
condições psicrométricas de voo em solo. Além de reproduzir as condições 
de operação, o aparato permite o controle, medição e visualização dos 
parâmetros de interesse. Experimentos de apoio foram também realizados 
para medir o ângulo de contato, calor específico, propriedades ópticas, 
rugosidade, condutividade térmica, densidade dos materiais das janelas e teor 
de umidade, além de uma análise modal completa. Os resultados 
experimentais foram comparados com a previsões dos modelos 
matemáticos, obtendo-se um razoável nível de concordância em todos os 
casos. As previsões matemáticas foram ainda comparadas com resultados 
experimentais obtidos durante um voo instrumentado, obtendo-se também 
um razoável nível de concordância. Modelos e experimentos são únicos na 
literatura e representam uma contribuição significativa para o setor 
aeronáutico do Brasil e do exterior. 
 
 
Palavras-chave: Geada, Nucleação, Mudança de fase, Janela, Aeronave. 
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ABSTRACT 
 
Executive jets fly at a cruising altitude of around 45 000 feet, which means 
external temperature and pressure of approximately -60 °C and 0.2 atm, 
respectively. The interior of the aircraft, however, is maintained at 
approximately 22 °C and 0.8 atm. The windows of the aircraft, therefore, are 
exposed to a high rate of heat transfer, which causes the outermost blades 
to become cold. In this way, the internal air, hotter and more humid, passes 
through the breather hole and comes in contact with the cold blades, 
forming condensate, ice and frost. The more visible this process is, the 
greater the user's perception and the worse for the aircraft manufacturer. In 
this work, the process of water vapor deposition on aircraft windows was 
studied with the purpose of generating phenomenological references to 
subsidize the development of passive solutions. On the numerical front, i) a 
one-dimensional model to predict the phase change process on window 
blades; ii) a two-dimensional model to estimate the temperature distribution 
on window blades; iii) a three-dimensional model also to estimate the 
temperature distribution on window blades; and iv) a two-dimensional 
model to estimate the diameter and position of droplets formed on surfaces 
with non-zero contact angle, were developed. In addition, a Phase Change 
Process Map, specific to aircraft windows, was proposed. On the 
experimental front, an experimental bench was developed to reproduce in 
land the psychometric flight conditions. In addition to reproducing the 
operating conditions, the apparatus allows the control, measurement and 
visualization of the parameters of interest. Supporting experiments were also 
carried out to measure the contact angle, specific heat, optical properties, 
roughness, thermal conductivity, density of window materials and moisture 
content, as well as a complete modal analysis. The experimental results were 
compared with the predictions of the mathematical models, obtaining a 
reasonable level of agreement in all the cases. The mathematical predictions 
were also compared with experimental results obtained during an 
instrumented flight, also obtaining a reasonable level of agreement. Models 
and experiments are unique in the literature and represent a significant 
contribution to the aeronautical sector in Brazil and abroad. 
 
Keywords: Frost, Nucleation, Phase change, Window, Aircraft. 
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𝐿𝑔 Espessura da camada de geada [m] 

𝑚 Massa [kg] 

𝑚𝑒𝑠𝑡 Massa de água condensada estimada [kg] 

𝑀 Massa molar da água [kg/kmol] 

𝑛𝑟 Índice de refração [-] 

𝑁 Razão de empuxo [-] 

𝑁𝑢𝑠𝑐 Número de Nusselt para a cavidade [-] 

𝑝 Pressão [kPa] 

𝑝𝑖 Pressão interna da cabine [kPa] 

𝑞′′′ Taxa de geração de calor por unidade de volume [W/m³] 

𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑎𝑔 Calor sensível transferido pela água [W/m²] 
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[-] 
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𝑇𝐼,𝐿 
Temperatura na superfície da gota pelo lado da 
água 

[°C] 

𝑇𝑙𝑎 Temperatura na interface água – ar [°C] 

𝑇𝑙𝑠 Temperatura na interface gelo – água [°C] 

𝑇𝑜𝑟𝑣 Temperatura de orvalho (≡ 𝑇𝑑𝑒𝑤) [°C] 

𝑇𝑝 Temperatura do substrato sólido [°C] 

𝑇𝑝1 
Temperatura da face externa da transparência 
estrutural 

[°C] 

𝑇𝑝2 
Temperatura da face interna da transparência 
estrutural 

[°C] 

𝑇𝑝4 
Temperatura da face interna da transparência fail 
safe 

[°C] 
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𝑇𝑝6 
Temperatura da face interna da transparência 
bolha 

[°C] 

𝑇𝑠𝑎𝑡 Temperatura de saturação [°C] 

𝑇𝑠𝑔 Temperatura da superfície do gelo [°C] 

𝑇𝑠𝑜𝑙 Temperatura de solidificação da água [°C] 

𝑇𝐴𝑇 
Temperatura na face externa da transparência 

estrutural (≡ 𝑇𝑝1) 
[°C] 

𝑇𝑟 Transmitância da transparência estrutural [-] 

𝑢 Velocidade na direção 𝑥 [m/s] 

𝑈 Energia interna [J] 

�⃗⃗⃗� Vetor velocidade [m/s] 

𝑣 Velocidade na direção 𝑦 [m/s] 

𝑉 Volume [m³] 

𝑉𝑙 Volume de água líquida [m³] 

𝑉𝑛 Volume do embrião 𝑛 [m³] 

𝑉𝑠 Volume de gelo [m³] 

𝑥 Direção perpendicular ao substrato [m] 

𝑦 Direção paralela ao substrato [m] 

 
 

Letras Gregas 

Símbolo Descrição Unidade 

𝛼 Absortividade da transparência estrutural [-] 

𝛼𝐷𝑇 Difusividade térmica do ar [m²/s] 

𝛼𝑝 Difusividade térmica da transparência [m²/s] 

𝛽𝐶  Coeficiente de expansão por concentração [m³/mol] 

𝛽𝑇 Coeficiente de expansão térmica [1/K] 

𝛾𝑎𝑛 
Energia interfacial entre o embrião e o meio 
envolvente 

[J/m²] 

𝛾𝑎𝑝 
Energia interfacial entre o embrião e o substrato 
sólido 

[J/m²] 
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𝛾𝑛𝑝 
Energia interfacial entre o meio envolvente e o 
substrato sólido 

[J/m²] 

𝛾𝐿𝑉 Tensão superficial entre o líquido e o vapor [N/m] 

𝛾𝑆𝐿 Tensão superficial entre o sólido e o líquido [N/m] 

𝛾𝑆𝑉 Tensão superficial entre o sólido e o vapor [N/m] 

Δ𝐺𝑙𝑎𝑡 Energia livre de Gibbs latente [J] 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡 Energia livre de Gibbs total [J] 

Δ𝐺𝑡𝑜𝑡
∗  Energia livre de Gibbs total crítica [J] 

Δ𝑡 Avanço de tempo [s] 

Δ𝑇𝐽 Grau de super-resfriamento crítico [°C] 

Δ𝑇𝑠𝑢𝑝 Grau de super-resfriamento da superfície [°C] 

Δ𝑥 Espaçamento da malha [m] 

Δ𝜌 Diferença de densidade do fluido [kg/m³] 

Δ𝜔𝑠𝑢𝑝 Grau de supersaturação da superfície [kg/kg] 

𝜃 Ângulo de contato da superfície [°] 

𝜃𝑔 Coordenada angular a partir do plano horizontal [°] 

𝜇 Viscosidade dinâmica [Pa s] 

𝜈 Viscosidade cinemática do ar [m²/s] 

𝜌 Densidade [kg/m³] 

𝜌𝑎𝑟 Densidade do ar [kg/m³] 

𝜌𝑙 Densidade da água líquida [kg/m³] 

𝜌𝑛 Densidade do embrião 𝑛 [kg/m³] 

𝜌𝑝 Densidade da transparência [kg/m³] 

𝜌𝑠 Densidade do gelo [kg/m³] 

𝜌𝑡 Refletividade da transparência estrutural [-] 

𝜏 Transmissividade [-] 

𝜏𝑡 Transmissividade da transparência estrutural [-] 

Φ Função dissipação viscosa [1/s²] 

𝜔 Umidade absoluta [kg/kg] 

𝜔∞ Umidade absoluta no meio envolvente [kg/kg] 
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𝜔𝐼 Umidade absoluta na superfície da gota [kg/kg] 

𝜔𝑙𝑎 Umidade absoluta na interface água – ar [kg/kg] 

𝜔𝑠𝑎𝑡 Umidade absoluta na temperatura de saturação [kg/kg] 

ω𝑠𝑎𝑡,𝑐 
Umidade absoluta na temperatura em que ocorre a 
mudança de fase 

[kg/kg] 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 

Diferentes produtos são definidos por diferentes requisitos de 
clientes. Em um avião militar, robustez e potência são mais importantes que 
conforto e beleza. Já em um avião comercial, economia e segurança são mais 
importantes que potência e acabamento. Por sua vez, em um avião executivo 
o requisito beleza não pode ser negligenciado. A parte interna de jatos dessa 
categoria precisa ser pensada para agradar os clientes em todos os sentidos. 

Em jatos executivos, a formação excessiva de geada sobre as janelas 
é um problema recorrente que desagrada a maioria dos clientes. As empresas 
fabricantes desse tipo de aeronave precisam, portanto, conhecer os 
princípios termodinâmicos que governam esse fenômeno para, no futuro, 
mitigá-lo. 

As variáveis envolvidas são diversas e distribuídas em várias áreas 
da engenharia. Por exemplo, sabe-se que a vibração da estrutura do avião e 
a umidade contida nos tecidos interiores afetam esse processo de formação 
de geada. Alguns dos fatores não são controláveis e outros nem são 
previsíveis. Esse trabalho focará apenas nos parâmetros previsíveis e 
localizados na própria janela. 

O ar externo a uma aeronave executiva em cruzeiro é bastante 
rarefeito, com pressões da ordem de 20 kPa e temperaturas da ordem de        
-60 °C. Essas são as condições correspondentes a uma altitude de 45.000 
pés, típica de um voo de cruzeiro de aeronaves executivas. No interior da 
aeronave, entretanto, os níveis de pressão e temperatura precisam ser 
confortáveis para seres humanos, com valores típicos de 80 kPa e 22 °C. 

A fuselagem do avião separa os ambientes externo e interno e é 
composta por camadas estruturais e de isolamento termoacústico. Na janela, 
entretanto, não há isolamento térmico e o ar relativamente quente e úmido 
da cabine entra em contato com as superfícies frias da janela e dá origem à 
indesejada formação de geada. 

É importante que a geometria da janela seja conhecida para que 
sejam identificadas as superfícies com maior possibilidade de formação de 
geada. Existem inúmeros modelos de janelas para aviões, mas somente um 
modelo específico será estudado nesse trabalho. Tal modelo é constituído 
por de três lâminas independentes, duas de acrílico e uma de policarbonato, 
separadas por cavidades de ar (ou air gaps). A Figura 1, adaptada de desenhos 
disponibilizados pela Embraer, apresenta um esquema da seção transversal 
do modelo estudado. 
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As lâminas, também chamadas de transparências ou lentes, são 

assim designadas: 

 Estrutural: é a lâmina de acrílico mais externa, com 7,62 
mm de espessura. Essa transparência é responsável por 
suportar a diferença de pressão entre os ambientes externo 
e interno; 

 Fail Safe: é a lâmina intermediária, também de acrílico, com 
espessura de 5,08 mm. Essa transparência tem a função 
principal de suportar a diferença de pressão entre cabine e 
ar externo em um voo apenas em caso de falha na lâmina 

Figura 1 - Esquema da janela de um jato executivo sob estudo (Fornecido pela Embraer) 
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estrutural. A transparência fail safe fica entre duas cavidades 
de ar, ambas com 8 mm de espessura; 

 Bolha: é a terceira lâmina do conjunto de transparências da 
janela, posicionada mais internamente às demais. Ela é de 
policarbonato com 2 mm de espessura, e não tem função 
estrutural. Ela foi adicionada ao conjunto de 
transparências para que houvesse mais uma resistência 
térmica entre o ar externo e o ar de cabine; 

 Extra: é a transparência mais interna da janela. Sua função 
é principalmente estética. Ela é conectada ao painel 
interno do avião e separa os passageiros da estrutura da 
janela. A cavidade nesse caso tem 48 mm de espessura e 
contém a concertina, também conhecida como “cortina” 
do avião. 

As três lâminas mais externas são montadas em um selo de vedação, 
que as mantêm fixas e vedadas. A terceira cavidade não é vedada, com 
possibilidade de interação com o ar de outras partes da aeronave. As 
transparências fail safe e bolha possuem furos de 1,6 mm de diâmetro na sua 
parte inferior para a necessária equalização de pressão. 

A Figura 1 mostra, ainda, a nomenclatura adotada nesse trabalho: 
as superfícies das transparências serão nomeadas de P1 (a mais externa) a P8 
(a mais interna) e as temperaturas de cada uma desses superfícies serão 

representadas pela letra 𝑇 seguida do índice da superfície. A temperatura da 

superfície mais externa (P1) recebe também um símbolo específico, “𝑇𝐴𝑇”, 
comum nessa área da engenharia. 

Uma característica importante da lâmina estrutural é a presença de 
um chanfro nas suas extremidades, como ilustrado na Figura 1. Esse chanfro 
facilita o encaixe do conjunto selo – transparências na estrutura metálica da 
fuselagem do avião. Também é importante informar que as transparências 
não são planas como sugere a Figura 1. As transparências na verdade 
acompanham a curvatura da fuselagem da aeronave (raio de 1190,1 mm), 
como ilustrado na Figura 2. 
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As superfícies das transparências podem ter ou não recobrimento. 

O coating é um material hidrofílico, adicionado para dificultar a visualização 
da geada. 

 

1.2. Motivação 

Aviões executivos voam em condições que permitem um 
resfriamento considerável das superfícies das janelas. Isso oferece condições 
para que o vapor d’água contido na cabine condense ou dessublime, 
afetando a visibilidade das janelas, como mostram as figuras 3a a 3c, 
fornecidas pela Embraer. A motivação para esse trabalho reside na 
necessidade de haver um maior entendimento desse processo, com base em 
princípios fundamentais da transferência de calor e massa. Modelos 
matemáticos e aparatos experimentais são necessários para que seja possível 
analisar separadamente os parâmetros envolvidos no processo de deposição 
de vapor d’água. Além disso, experimentos realizados em voos 
instrumentados são demasiadamente caros, limitando o seu uso recorrente 
como ferramenta de pesquisa e desenvolvimento. 

Após o entendimento dos parâmetros que mais afetam a 
visualização da deposição de vapor d’água, será possível propor soluções que 
mitiguem o problema, solucionando limitações de vendas e de 
relacionamento enfrentados pela empresa. 
 

Figura 2 - Curvatura das transparências da janela 



5 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3 - Imagens da deposição de vapor d'água sobre a janela de aeronave 

 

1.3. Objetivo 

Analisar os processos de transferência de calor e massa em janelas 
de aeronaves utilizando duas frentes de trabalho distintas (teórica e 
experimental) e produzir referências fenomenológicas para o 
desenvolvimento de soluções que minimizem a visualização da geada. 

Nesse primeiro trabalho, os efeitos do abaixamento da pressão e 
das vibrações da estrutura, embora importantes, não serão estudados de 
forma sistemática. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho foi dividido em sete capítulos. O capítulo 
inicial, a introdução, expõe aspectos gerais do problema analisado e introduz 
a geometria da janela. O Capítulo 2 discute os trabalhos da literatura que 
relacionados com essa dissertação. O Capítulo 3 aborda aspectos 
termodinâmicos fundamentais para esse trabalho. O Capítulo 4 apresenta a 
estrutura da bancada de testes e os seus componentes. O Capítulo 5 detalha 
os modelos numéricos desenvolvidos. O Capítulo 6 analisa e compara os 
resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 7 conclui o texto e sugere alguns 
trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Referências específicas sobre a formação de geada em janelas de 
aeronaves são praticamente inexistentes na literatura aberta. Portanto, esse 
capítulo procura abordar, em cada uma de suas sete seções, os tópicos que 
se mostraram relevantes à análise do problema nas frentes experimental e de 
modelagem matemática, a saber: i) condicionamento de ar de aeronaves; ii) 
convecção natural em cavidades; iii) ângulo de contato e molhabilidade; iv) 
teoria da nucleação; v) radiação em cavidades e meios semitransparentes; vi) 
visualização da deposição de vapor d’água; vii) vibração das transparências 
das janelas de aeronaves. As principais informações dos trabalhos mais 
relevantes de cada tópico são descritas a seguir. 

 

2.1. Condicionamento de Ar em Aeronaves 

De acordo com a norma ASHRAE (2011), para voos em altitude 
superior a 2440 metros (8000 pés), a pressão no interior da cabine precisa 
ser mantida em aproximadamente 80 kPa. Como a pressão externa é da 
ordem de 20 kPa, a diferença de pressão sobre a fuselagem é de cerca de 60 
kPa. Tal diferença de pressão deforma a estrutura do avião, notadamente a 
lâmina estrutural das janelas, afetando o escoamento do ar no interior das 
cavidades da janela. 

A pressão interna é mantida por um sistema de climatização que 
utiliza ar como refrigerante. A Figura 4 mostra um esquema típico de um 
sistema de climatização de aeronaves executivas e o seu correspondente 
diagrama T-s (AURORA, 2010). Após sucessivos processos de compressão 
e expansão, o ar entra na cabine no estado 8, resultante de uma mistura entre 
ar frio e ar quente, ambos à pressão da cabine. 

A norma ASHRAE (2011) exige uma taxa de renovação de ar 
mínima de 4 gramas por segundo por pessoa para manter as concentrações 
de oxigênio e dióxido de carbono em níveis aceitáveis. Admitindo-se uma 
pressão de 80 kPa, chega-se a uma vazão volumétrica de 4,8 litros por 
segundo por pessoa, de onde se conclui que a umidade da cabine depende 
também da taxa de renovação de ar externo e da umidade do ar que está 
sendo introduzido na cabine. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 4 – Circuito de condicionamento de ar de aeronaves executivas. (a) Esquema do 
circuito; (b) Diagrama T-s. 
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2.2. Convecção Natural em Cavidades 

A geometria da janela foi simplificada para o uso na modelagem 
matemática. O raio de curvatura, da ordem de 1,2 metros, foi 
desconsiderado, o que torna as transparências planas. Entre as 
transparências há duas cavidades com 8 mm de espessura, como indicado 
na Figura 5. Como a altura é de 358 mm, obtém-se uma razão de aspecto 
(razão entre altura e espessura) de 44,8 para a cavidade. A transferência de 
calor por convecção no interior das cavidades será quantificada através de 
correlações na literatura, expressas através do número de Rayleigh da 
cavidade, para o qual o comprimento característico será a espessura da 
cavidade de ar analisada. 
 

 
Bejan (2004) explicou os fenômenos físicos envolvidos com a 

convecção em cavidades, comparou correlações experimentais e numéricas 
e propôs uma nova correlação em função do número de Rayleigh. No 
entanto, para números de Rayleigh baixos (inferiores a 104) a correlação 
proposta é pouco precisa, fornecendo valores de número de Nusselt 
inferiores à unidade.  

Figura 5 - Geometria simplificada da cavidade onde ocorrerá convecção natural 
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Zhao (1998) estudou a transferência de calor em janelas de 

edificações, comparou correlações disponíveis na literatura e apresentou 
resultados de um estudo numérico sobre o fenômeno. A influência da razão 
de aspecto e do número de Rayleigh sobre as diversas correlações 
consideradas foi analisa, assim como a transição entre os regimes de 
escoamento laminar e turbulento no interior da cavidade. O autor apresenta 
gráficos e expressões para explicar essa transição, caracterizada pela presença 
de células secundárias de convecção e de um perfil de temperatura cada vez 
menos semelhante ao da condução pura. O principal resultado desse 
trabalho é ilustrado na Figura 6, que indica que em baixos números de 
Rayleigh a convecção é fraca, similar a um fenômeno condutivo. Quando o 
número de Rayleigh cresce, surgem camadas limites associadas com a 
movimentação do fluido, com espessuras correspondentes a metade da 
espessura da cavidade. Números de Rayleigh maiores significam camadas 
limites mais finas e escoamentos mais rápidos. Os regimes de escoamento 
encontrados em cavidades são também indicados nessa figura, em função 
do número de Rayleigh e da razão de aspecto. Convém notar que quanto 
maior a razão de aspecto, maior a velocidade para que o escoamento se 
desenvolva em camadas limite distintas. Experimentos foram também 
realizados para validar o exercício numérico, os quais serviram de base para 
uma correlação voltada para a troca de calor em janelas de vidro duplo. O 
autor também explora os efeitos das condições de contorno no topo e na 
base da janela sobre o número de Nusselt médio, mostrando que essa 
influência diminui à medida que a razão de aspecto aumenta. 

Xamán et al (2004) utilizaram o método de volumes finitos para 
investigar a convecção natural no interior de cavidades com razão de aspecto 
20, 40 e 80 considerando diferentes temperaturas e números de Rayleigh 
variando entre 102 e 108 (escoamentos laminares e turbulentos). Foram 
desenvolvidas seis correlações para o número de Nusselt médio em função 
do número de Rayleigh e do regime do escoamento. Os resultados foram 
comparados com cinco correlações disponíveis na literatura, obtendo-se um 
razoável nível de concordância. 

Gebhart e Pera (1971), McBain (1997) e Bejan (1985) exploraram o 
efeito da dupla-difusão provocada por diferenças de concentração e 
temperatura na convecção natural em cavidades. Eles concluíram que o 
escoamento induzido pela diferença de concentração pode aumentar ou 
diminuir o escoamento de origem térmica, com consequentes impactos 
sobre a taxa de transferência de calor. Esses autores também exploraram 
correlações entre os números de Nusselt e de Sherwood e discutiram a 
influência da convecção de massa sobre a convecção térmica por meio de 
uma variável denominada razão de empuxo. Quanto maior a razão de 
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empuxo, maior o efeito da diferença de concentração sobre o escoamento e 
vice-versa. Caso as duas convecções indiquem sentidos iguais de 
escoamento, a convecção de calor é assistida pela convecção de massa; para 
sentidos opostos, as correntes convectivas competem e podem se anular. 
Gebhart e Pera (1971) analisaram o escoamento resultante quando o fator 
de empuxo é de ordem de grandeza unitária. McBain (1997) realizou uma 
análise de escala em uma cavidade de razão de aspecto unitária para vários 
números de Rayleigh no regime laminar e obteve uma expressão teórica para 
a transferência total de calor e massa através de uma cavidade. Bejan (1985) 
elaborou uma análise de escala ampla para várias razões de aspecto e 
números de Rayleigh para determinar os campos de velocidade, temperatura 
e concentração no interior de uma cavidade. 
 

 
Wee (1986) discutiu a possível presença de vorticidade no 

escoamento laminar em cavidades verticais sujeitas a convecção natural. De 
acordo com esses autores, células de escoamento secundário começam a ser 
formar a partir de um número de Rayleigh de aproximadamente 3.105. 
Foram propostas correlações para o número de Nusselt, as quais, quando 
comparadas com resultados experimentais, se mostraram bastante razoáveis. 
Uma analogia entre transferência de calor e massa foi também proposta, com 

Figura 6 - Regimes de convecção natural em cavidades fechadas em função do número 
de Rayleigh e da razão de aspecto (Adaptado de ZHAO, 1998) 
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base nos diferentes números de Rayleigh (Rayleigh térmico, Rayleigh de 
concentração e Rayleigh combinado) com efeito sobre o empuxo. Os valores 
obtidos para os números de Nusselt e Sherwood foram semelhantes, tanto 
numérica quanto experimentalmente, confirmando a hipótese da analogia. 

Serrano-Arellano et al (2013) também estudaram os efeitos 
combinados da convecção de calor e massa em cavidades quadradas 
preenchidas com ar e dióxido de carbono. Eles realizaram experimentos para 
avaliar o efeito da razão de empuxo em escoamentos assistidos e opostos. 
Os autores concluíram que a razão de empuxo se torna mais significativa à 
medida que o número de Rayleigh aumenta, principalmente para 
escoamentos opostos. Os autores também analisaram os números de 
Sherwood e de Nusselt e perceberam uma boa concordância entre esses 
fatores adimensionais. 
 

2.3. Ângulo de Contato e Molhabilidade 

Uma vez conhecidas a taxa de transferência de calor na cavidade e 
as condições do ar interno, é necessário entender a relação entre a superfície 
da janela e a umidade do ar. Quando ocorre um contato triplo, sólido-
líquido-vapor, as interfaces representam o equilíbrio termodinâmico entra as 
fases presentes. No ponto onde as três fases coexistem, o equilíbrio entre as 
três tensões superficiais origina um ângulo entre a tensão líquido-vapor e a 
tensão sólido-líquido, denominado ângulo de contato (ver Figura 7) e 
definido matematicamente através da Equação 1. A molhabilidade da 
superfície, como indicado no capítulo a seguir, é importante para a 
determinação da temperatura na qual ocorrerá a condensação de vapor 
d’água. Dessa forma, uma atenção especial deve ser dada aos ângulos de 
contato do acrílico e do gelo. 
 

 

𝛾𝑆𝑉 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝐿𝑉 cos(𝜃) = 0 (1) 

 

Figura 7 - Equilíbrio de tensões para definição do ângulo de contato 
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onde 𝛾𝐿𝑉 é a tensão superficial entre o líquido e o vapor, 𝛾𝑆𝐿 é a tensão 

superficial entre o sólido e o líquido, 𝛾𝑆𝑉 é a tensão superficial entre o sólido 

e o vapor, e 𝜃 é o ângulo de contato da superfície. 
Wu e Webb (2001) investigaram o efeito do ângulo de contato 

sobre o desprendimento de gelo de uma superfície. Para tanto, uma 
superfície de alumínio com tratamento hidrofóbico (ângulo de contato 
superior a 90°) e outra com tratamento hidrofílico (ângulo de contato 
inferior a 90°) foram refrigeradas, permitindo assim a formação de geada em 
suas superfícies. Como mostrado na Figura 8, a geada formada sobre a 
superfície hidrofílica é uniforme e estruturada como uma película de água, 
enquanto que a geada formada sobre a superfície hidrofóbica é esparsa e 
formada por gotas espaçadas. Com o derretimento da geada acumulada, a 
superfície hidrofílica permanece molhada, enquanto que a superfície 
hidrofóbica forma gotas que escorrem facilmente. Com base nesses 
experimentos, os autores sugerem o uso de superfícies hidrofóbicas em 
evaporadores submetidos a ciclos térmicos para que não haja acúmulo de 
água e congelamento no início de um novo ciclo. O uso de superfícies 
hidrofílicas, por sua vez, é indicado para evaporadores que operam acima do 
ponto de congelamento. 
 

a b 
Figura 8 - Geada formada sobre superfícies de alumínio. a) Superfície hidrofílica.         

b) Superfície hidrofóbica.  (WU; WEBB, 2001) 

 
Drelich et al. (2011) revisaram a bibliografia com o intuito de 

distinguir mais claramente superfícies hidrofílicas e superfícies 
superhidrofílicas. Eles discutem o conceito corrente de superfície hidrofílica, 
isto é, uma superfície com elevada afinidade à água, e introduzem o conceito 
de superfície superhidrofílica, ou seja, superfície com afinidade à água 
superior à afinidade ao ar (apolar) no sistema sólido-água-ar. Os autores 

ainda classificam as superfícies como superhidrofílicas para 𝜃 ≅ 0° (com 

espalhamento total da água sobre as rugosidades da superfície), hidrofílicas para 
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0 < 𝜃 < (56° 𝑎 65°), levemente hidrofóbicas para (56° 𝑎 65°) < 𝜃 < 90°, 
hidrofóbicas para 90° ≤ 𝜃 < 120° e superhidrofóbicas para 120° ≤ 𝜃 <
180°. Os autores também defendem o uso de superfícies hidrofílicas em 
sistemas onde o embaçamento é crítico porque o vapor irá condensar em 
uniformemente sobre a superfície, ao invés de formar gotas, que são mais 
facilmente identificáveis. A Figura 9, apresentada por Drelich et al (2011) 
mostra que a superfície superhidrofílica mantém a visibilidade, enquanto a 
superfície sem tratamento embaça e prejudica a visualização através da lente 
de poliéster. 
 

 
A molhabilidade da superfície é importante na definição do super-

resfriamento necessário para que a condensação se inicie: superfícies 
hidrofóbicas exigem uma maior supersaturação do ar para que haja 
deposição, enquanto o oposto ocorre para superfícies hidrofílicas. Essa 
supersaturação é um dos fatores que define a morfologia do cristal de gelo 
que se formará sobre a superfície. 

Libbrecht (2001) discutiu algumas características da geada, entre 
elas, a morfologia dos cristais de gelo. Ele mostra que, dependendo da 
condição, os cristais podem assumir morfologias diferentes, dependendo da 
temperatura e o grau de supersaturação do ar. A Figura10 relaciona a 
morfologia do cristal com a temperatura e o grau de supersaturação. Pode-
se observar que em baixas temperaturas e umidades, a morfologia do cristal 
tende a ser do tipo placa. 

Figura 9 - Condensação em gotas na lente não tratada de poliéster no lado esquerdo da 
figura e condensação em filme na superfície hidrofílica da lente de poliéster no lado 

direito da figura. (DRELICH et al., 2011) 
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Lee et al. (2004) elaboraram mapas que relacionam a densidade e o 

formato da geada com a temperatura do substrato, a umidade e a velocidade 
do ar e o ângulo de contato. Eles observaram que em umidades baixas (em 
torno do 5 gramas de água por kg de ar ou menos) a geada é do tipo placa, 
relativamente mais densa e menos espessa que as demais estruturas de geada. 
Verificaram também que a diminuição da temperatura do substrato eleva a 
densidade e diminui a espessura da geada. Além disso, eles constataram que 
a geada formada sobre superfícies hidrofílicas é mais densa e menos espessa 
do que a formada sobre superfícies hidrofóbicas, independentemente da 
velocidade do ar. 

Jung et al. (2011) estudaram maneiras de postergar o congelamento 
de gotas de água depositadas em superfícies tratadas. Eles argumentam que 
a melhor solução não é o uso de uma superfície hidrofóbica. Os 
experimentos realizados mostraram que o atraso na formação de gelo 
depende do ângulo de contato e da rugosidade do substrato. As superfícies 
menos propensas ao congelamento são as de baixa rugosidade e baixo 
ângulo de contato, com valores médios de rugosidade próximos ao raio 
crítico de nucleação (conceito que será explicado no próximo subcapítulo). 
Os autores sugerem uma alteração na teoria clássica de nucleação: superfícies 
hidrofóbicas são menos propensas ao congelamento desde que a sua 
rugosidade seja significativamente maior do que o raio crítico de nucleação. 

Figura 10 - Morfologia de cristais de gelo em função de temperatura e do grau de 
supersaturação (Adaptado de KOBAYASHI, 1958) 
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Nessas rugosidades baixas, a entropia de superfície necessária para nucleação 
é reduzida e a formação de embriões é dificultada, principalmente para 
ângulos de contato hidrofílicos. 

Fletcher (1961) introduziu o conceito da camada quase-líquida 
sobre superfícies de gelo. O autor parte do princípio de que as moléculas de 
água são polares e ficam ordenadas cristalinamente no estado sólido, 
originando superfícies com excesso de energia livre. Esse desequilíbrio é 
solucionado através de uma fina camada de água líquida depositada sobre a 
superfície do gelo, com moléculas que perdem a orientação preferencial à 
medida que se aproximam da superfície. Essa camada a partir de 0 °C com 
uma espessura de algumas dezenas de angstroms e diminui com a 
temperatura até desaparecer completamente em aproximadamente -30 °C. 

Döppenschmidt, Kappl e Butt (1998) utilizaram um microscópio 
de força atômica para medir a espessura da camada quase-líquida em 
temperaturas variando entre -24 e -0,7 °C. Os autores encontraram uma 
variação entre 12 nm para -24 °C e 70 nm para -0,7 °C. Uma das 
consequências do aumento da camada de líquido é a diminuição do 
coeficiente de atrito da superfície. 

Knight (1966) investigou o ângulo de contato da água sobre o gelo. 
O experimento baseou-se no congelamento de uma gota de água, 
observando o ângulo que a gota ainda líquida formava com a superfície 
recém congelada a cada novo instante. Ele obteve um ângulo de contato de 
12° ± 1°, com uma série de incertezas associadas. 

Knight (1970), realizou três experimentos para medir o ângulo de 
contato da água sobre o gelo. Em dois dos experimentos, a água condensa 
em gotas sobre a superfície do gelo, indicando um ângulo de contato não-
nulo, estimado em 12°. No terceiro experimento, no entanto, o ângulo de 
contato foi praticamente nulo. O autor argumenta que tal diferença deve-se 
a um desequilíbrio nas superfícies dos dois primeiros experimentos. Esse 
artigo, portanto, mantém a dúvida de quanto seria o ângulo de contato da 
água no gelo. 
 

2.4. Teoria da Nucleação 

É fato que a água pode condensar ou congelar sobre um substrato. 
No entanto, isso depende, entre outros fatores, do ângulo de contato da 
superfície. Para melhor entender esse processo, alguns artigos sobre a teoria 
da nucleação foram revisados. 

Vali (1999) estudou a teoria da nucleação de maneira bastante 
ampla, envolvendo definições, formulações, casos específicos e superfícies 
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ativas. Ele argumenta que o termo “deposição” é o mais adequado para a 
nucleação por dessublimação de vapor de água. Os dois tipos de nucleação 
são discutidos: homogênea (quando não há substratos sólidos envolvidos) e 
heterogênea (quando há a presença de substratos). O autor comenta que 
existe uma quantidade mínima de moléculas necessárias para a formação de 
um embrião, com base no ângulo de contato, na energia livre de Gibbs e na 
taxa de nucleação. O formato de embrião que minimiza a energia livre e, 
portanto, que tende a ocorrer é o hemisférico. A molhabilidade da superfície 
determinará em que altura dessa hemisfera o substrato a interceptará. 
Superfícies hidrofílicas geram calotas esféricas, enquanto superfícies 
hidrofóbicas geram esferas quase completas. O autor ainda argumenta que 
as nucleações tendem a ocorrer nas irregularidades dos substratos, sejam elas 
contornos de grão, rachaduras, sujeiras ou até mesmo pequenas bactérias. 

Iragorry, Tao e Jia (2004) escreveram um artigo de revisão sobre 
modelos de formação de geada. Os autores compararam diversas 
correlações numéricas e experimentais para a condutividade térmica, 
densidade, espessura da geada e coeficientes de troca de calor e massa entre 
geada e ar para várias condições de contorno diferentes. Algumas dessas 
correlações foram utilizadas no presente trabalho. 

Brèquer e Nemer (2016) também realizaram uma revisão da 
literatura com foco em modelos de formação de geada como meio poroso, 
comparando correlações para condutividade térmica, espessura e densidade 
da geada. Um modelo para o crescimento e adensamento de geada sobre 
placas planas foi também proposto. 

Piucco (2008) desenvolveu um modelo matemático validado por 
experimentos para simular o processo de formação de geada no interior de 
refrigeradores domésticos. O autor revisa os conceitos de energia livre de 
Gibbs, da taxa de formação de embriões e do grau de super-resfriamento 
necessário para a nucleação em função do ângulo de contato do substrato. 
O autor também analisa os efeitos da rugosidade do substrato sobre a taxa 
de formação de embriões.  

Na e Webb (2003) mostraram que o ar deve estar supersaturado 
para que a nucleação ocorra. A supersaturação pode ser atingida resfriando-
se o ar ou elevando-se a pressão parcial do vapor d’água. Este grau de 
supersaturação depende do ângulo de contato do substrato. Para ângulos de 
contato maiores, o grau de supersaturação também é maior. Outra 
característica importante da superfície é o seu acabamento: rugosidades 
elevadas diminuem o grau de supersaturação necessário para a nucleação. 
Os autores também mostraram que em situações em que a temperatura de 
orvalho é inferior à temperatura de congelamento da água, o processo de 
condensação seguido de congelamento é mais provável de acontecer do que 
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a dessublimação direta. Experimentos foram realizados pelos autores, 
validando os resultados numéricos. 
 

2.5. Radiação 

A radiação solar incidente sobre um jato eleva as temperaturas das 
superfícies expostas, com possíveis efeitos sobre o processo de formação de 
geada. 

Nicolau (1998) estudou a incidência da radiação solar em materiais 
semitransparentes, evidenciando a influência da espessura do material e do 
ângulo de incidência dos raios solares. As propriedades ópticas do material, 
como absortância, reflectância e transmitância, foram calculadas pelas a 
partir da refletividade e da transmissividade medidas. O autor indica que as 
propriedades ópticas citadas dependem da geometria da amostra, enquanto 
que o coeficiente de absorção e o índice de refração são inerentes ao material 
empregado. Estas foram as propriedades utilizadas para o cálculo do calor 
absorvido pela janela através radiação solar neste trabalho. 
 

2.6. Visualização da Deposição de Água 

Conforme exposto anteriormente, o mais importante para o 
fabricante de aeronaves não é a formação de geada em si, mas sim a sua 
visualização. Quanto mais visível for a formação de geada, mais negativo 
será o efeito sobre a percepção do passageiro. 

De acordo com Wu e Webb (2001) e Drelich et al. (2011), 
deposições peliculares afetam pouco a visibilidade de uma lente, enquanto 
que condensações em gotas dificultam muito a visualização. 

Le Fevre e Rose (1966) desenvolveram um modelo para estimar o 
crescimento de uma gota em um meio puro, ou seja, em meio envolvente 
composto apenas por vapor saturado da substância que condensará. Para 
tanto, é necessário primeiramente calcular o gradiente de temperatura na 
gota. A partir desse gradiente estabelece-se a taxa de transferência de calor 
entre a gota e o substrato e então o crescimento pode ser determinado. Os 
autores dividiram o gradiente de temperatura em três partes: o condutivo no 
interior da gota, o interfacial devido à resistência de troca entre a gota e o 
vapor, e o de curvatura devido ao balanço entre as energias de superfície e 
de volume, resultante do super-resfriamento calculado pelo ângulo de 
contato. 
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Glicksman e Hunt (1972) mostraram que o processo de 

condensação em gotas é uma sequência de quatro passos: nucleação, 
crescimento, coalescência e corrimento. Os autores propuseram um modelo 
matemático para calcular o crescimento e a coalescência das gotas e o calor 
total trocado durante o processo, baseando-se na taxa inicial e no raio crítico 
de nucleação e nas características da superfície. De acordo com o modelo, a 
área de análise do substrato cresce com o aumento do tamanho das gotas. 
Para gotas pequenas, os três efeitos citados por Le Fevre e Rose (1966) são 
importantes – efeitos da condução, da resistência interfacial e da temperatura 
– entretanto eles diminuem à medida que a gota cresce e coalesce. Glicksman 
e Hunt (1972) também desconsideram a presença de gases não 
condensáveis, assumindo meio envolvente puro. 

Rose (1976) desenvolveu um modelo matemático baseado no 
modelo de Le Fevre e Rose (1966) para de determinar o coeficiente de 
transferência de calor em função da altura da placa analisada. Devido à ação 
da gravidade, as gotas coalescidas escorrem, afetando as regiões por onde 
passam e alterando localmente a taxa de transferência de calor. O autor 
também correlacionou a taxa inicial de nucleação com o raio inicial do 
embrião. Os resultados do modelo concordaram razoavelmente com os 
resultados experimentais disponíveis na literatura. 

Wu, Yang e Yuan (2001) propuseram um modelo fractal para 
determinar a distribuição espacial e a distribuição de tamanho das gotas. De 
acordo com o modelo, a primeira geração de gotas ocupa uma fração fixa da 
área disponível, determinada experimentalmente. Cada geração seguinte de 
gotas terá metade do raio da geração anterior e ocupará a mesma fração fixa 
da área ainda disponível. Os resultados foram comparados com dispersões 
experimentais, obtendo-se um elevado grau de similaridade para condições 
de contorno distintas. A Figura 11, retirada do artigo, compara uma imagem 
obtida com o modelo proposto com resultados experimentais. 
 

Figura 11 - Comparação entre a dispersão de gotas pelo modelo fractal (a) e em uma 
foto de situação real (b).  (WU; YANG; YUAN, 2001) 
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Tekin (2005) propôs um modelo numérico para avaliar a influência 

da condutividade térmica do substrato sobre o coeficiente de transferência 
de calor em um processo de condensação em gotas. A distribuição de 
temperatura na gota e o raio de nucleação foram obtidos de acordo com os 
trabalhos de Le Fevre e Rose (1966) e Glicksman e Hunt (1972). O autor 
conclui que o coeficiente de transferência de calor por condensação em 
gotas é menor em substratos com baixa condutividade térmica. Em seu 
trabalho é apresentada a imagem mostrada na Figura 12, distinguindo a 
condensação em gotas da condensação em película. 
 

 

2.7. Vibração 

Os coeficientes de transferência de calor e massa estudados na 
Seção 2.1 são calculados para razões de aspecto fixas, de acordo com a 
simplificação ilustrada na Figura 5. No entanto, a cavidade se deforma e as 
transparências vibram durante um voo típico devido à diferença de pressão 
entre os ambientes interno e externo. 

A frequência natural de vibração pode ser entendida como a 
frequência em que um sistema vibra após uma excitação inicial (RAO, 2011). 
Se um sistema for continuamente excitado na sua frequência natural de 
vibração, ele entrará em ressonância com a fonte, induzindo amplitudes de 
vibração significativamente maiores. Entre as regiões de amplitude máxima, 

Figura 12 - Comparação entre a condensação vertical em gotas (esquerda)  
e em filme (direita).  (J. W. WESTWATER, 1974 apud TEKIN, 2005) 
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encontram-se pontos ou linhas que permanecem estáticos quando o corpo 
entra em ressonância. Esses pontos ou linhas são chamados de nós. 

Quanto mais intensa for a vibração das transparências, mais forte 
será a vibração e a movimentação do ar no interior das cavidades. Essa 
excitação aumenta a oscilação das moléculas, o que pode levar a um aumento 
na taxa de difusão molecular. Essa difusão mais acentuada pode permitir 
uma migração mais fácil de umidade da cabine para as cavidades da janela. 

Leissa (1969) estudou o comportamento de placas de diferentes 
formatos excitadas por uma fonte de vibrações. O autor resolveu a equação 
diferencial do deslocamento transversal da placa para diversas geometrias, 
definindo o movimento realizado durante a vibração. Uma análise de modos 
naturais de vibração para uma elipse de bronze com o contorno livre e com 
razão entre o eixo maior e o eixo menor de 1,24, foi realizada 
experimentalmente. A Figura 13 ilustra esse resultado, onde s indica o 
número de linhas nodais paralelas ao eixo maior e n indica o número de 
linhas nodais paralelas ao eixo menor. 
 

 
Dimino et al. (2012) estudaram uma janela de aeronave composta 

por três transparências com o intuito de diminuir o nível de ruído interno 
sem comprometer o peso e a performance do avião. Os autores mostraram 
que a vibração da janela se deve ao ar e à própria estrutura da aeronave. As 
principais fontes são a camada limite turbulenta, os motores e a interação 
entre a estrutura do avião e as esteiras causadas pelas forças aerodinâmicas. 
Os autores realizaram uma análise numérica para determinar os modos 
naturais de vibração da janela desacoplada (desprezando os efeitos acústicos 

Figura 13 - Linhas nodais para uma placa elíptica de bronze  
(LEISSA, 1969) 



22 
 

do ar em compressão/expansão no interior das cavidades) e acoplada 
(considerando a presença do ar na cavidade). Os resultados foram validados 
através de uma análise modal experimental. Os dados experimentais e os 
resultados do modelo se mostraram congruentes e indicaram três principais 
modos naturais de vibração, 180, 380 e 460 Hz. As formas modais obtidas 
sem a presença do ar nas cavidades são indicados na Figura 14, a seguir. 
 

 
Joel Hansen e Craig Coak (2006), da Boeing Company, depositaram 

uma patente de uma peça como objetivo de impedir a circulação de ar entre 
a cabine de passageiros e as cavidades presentes entre as transparências da 
janela. A interação entre esses ambientes se deve à vibração da janela, que 
transforma a transparência no diafragma de uma bomba, induzindo o ar para 
o interior da cavidade. O dispositivo concebido deve ser posicionado em 
frente ao orifício de equalização de pressão e permite a passagem de ar em 

Figura 14 - Modos naturais de vibração da janela de avião analisada na literatura  
(DIMINO et al., 2012) 



23 
 

baixas velocidades (para que haja equalização de pressão), enquanto impede 
a passagem de ar pulsante. Tal dispositivo previne a formação de geada em 
janelas de aeronaves, uma vez que o ar pulsante carrega umidade da cabine 
para a cavidade. O dispositivo, ilustrado na Figura 15, funciona como um 
filtro acústico do tipo tubo ressonante: a largura e o comprimento da peça 
são dimensionadas para que haja pontos nodais nas extremidades, gerando 
ondas estacionárias em uma frequência semelhante à frequência de excitação 
e impedindo ou limitando a entrada e saída do ar pulsante. 
 

 
Thomas Scherer, Rainer Mueller e Sven Uhlemann (1999), da 

Daimler-Benz Aerospace Airbus, patentearam um tubo indutor de 
condensação para resolver o problema de embaçamento de janelas de 
aeronaves. O tubo substitui o orifício de equalização de pressão e fica em 
contato com a fuselagem fria do avião. Dessa forma, ao passar pelo tubo, a 
umidade condensa e o ar torna-se mais seco antes de atingir as cavidades. O 
dispositivo é dimensionado para que condense totalmente o vapor d’água e 
também para armazenar uma quantidade suficiente de ar seco para ser 

Figura 15 - Dispositivo proposto pela Boeing para minimizar a formação de geada 
causada pela vibração da janela  (HANSEN; COAK, 2006) 
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fornecida durante a decida da aeronave, quando a fuselagem não se encontra 
mais suficientemente fria para condensar a umidade do ar. 
 

2.8. Escopo do Trabalho 

Com base nos trabalhos revisados neste capítulo, procurou-se 
identificar os possíveis mecanismos para a migração de umidade para o 
interior da janela de aeronaves e também os fatores que afetam a percepção 
da deposição de umidade nas suas superfícies. A partir da geometria da janela 
e das condições de voo, este capítulo apresentou e discutiu métodos que 
servirão de base à formulação de modelos que considerem a transferência 
de calor e massa nas cavidades, a nucleação e o crescimento de embriões, o 
aquecimento pela radiação solar e a influência da vibração da aeronave sobre 
a formação da geada. Além dos modelos matemáticos, a revisão bibliográfica 
também contribuiu para a concepção e construção de uma bancada 
experimental dedicada exclusivamente à avaliação da deposição de água 
(condensado e geada) em janelas de aeronaves. 
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3. ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

Alguns termos e processos precisam ser apresentados em maiores 
detalhes para que o modelo matemático e os experimentos realizados sejam 
mais bem compreendidos e justificados. Este capítulo aborda características 
físicas e psicrométricas da formação de geada, baseando-se em alguns 
trabalhos científicos da literatura e em alguns conhecimentos já 
consolidados, mas que não necessariamente tenham sido discutidos no 
contexto de mudança de fase em janelas de aeronaves. 

 

3.1. Conceitos Gerais 

Existem dois tipos principais de água no estado sólido: gelo e geada. 
O gelo é formado a partir do congelamento da água líquida, enquanto a 
geada é formada pela dessublimação do vapor d’água. Quando a mudança 
de fase ocorre em meio envolvente gasoso, sem contato com corpos sólidos, 
ela é denominada homogênea. Quando algum substrato sólido participa do 
processo, a mudança de fase é denominada heterogênea. Se a temperatura 
do substrato for inferior à temperatura de orvalho e superior à temperatura 
de congelamento, haverá condensação, formando um filme de líquido ou 
gotas esparsas, como ilustrado na Figura 16a. Este líquido se congelará caso 
a temperatura do substrato se torne inferior à temperatura de congelamento. 
Por outro lado, quando a temperatura do substrato e a temperatura de 
orvalho forem inferiores à temperatura de congelamento, ocorrerá a 
dessublimação do vapor, formando cristais de geada, como ilustrado na 
Figura 16b. 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 16 - Mudanças de fase de vapor d'água. a) Condensado. b) Geada.  
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A janela de um avião passa rotineiramente por processos 

transientes, estando em alguns momentos propensa à condensação, em 
outros momentos propensa ao congelamento e em outras situações 
propensa à dessublimação. 

A Figura 17 ilustra o processo de formação da geada considerando 
três etapas distintas: nucleação, crescimento e adensamento. Na fase de 
nucleação forma-se o primeiro embrião (aglomerado de moléculas de vapor 
d’água) com super-resfriamento suficiente para iniciar o processo de 
mudança de fase (1). Aos poucos, novas moléculas se aderem ao embrião, 
originando um aglomerado cada vez maior (2). O processo de mudança de 
fase libera calor latente, gerando um certo aquecimento local. Além disso, o 
próprio embrião serve como resistência térmica entre o ambiente e o 
substrato, aumentando a temperatura da sua superfície. Outro fator 
importante é que quanto maior o embrião, maior a energia necessária para 
sustentar o seu crescimento. O processo continua até que o embrião para de 
crescer. Nesse momento, uma nova nucleação se inicia sobre o aglomerado 
estável (3), que continuará crescendo até que novamente o crescimento se 
torne insustentável (4). Na sequência, novas nucleações ocorrerão sobre o 
embrião (5 e 6). Esse processo continua até que não haja mais energia 
suficiente para novas nucleações. A partir deste momento a geada passa a 
adensar, formando um meio poroso à medida que ocorre a difusão do vapor 
d’água (7). 
 

 
O objetivo do modelo matemático a ser desenvolvido no contexto 

desta dissertação é determinar o momento no qual a precipitação do vapor 
de água ocorre e se torna visível. Desta forma, as etapas de crescimento e 
adensamento não fazem parte do escopo deste trabalho. A atenção estará 

Figura 17 - Processo heterogêneo de formação de geada. (TAO et al, 1993 apud 
SILVA, 2012) 
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então na etapa de nucleação, tanto para formação de condensado como de 
geada, com o seu consequente efeito sobre as janelas de aeronaves. 

 

3.2. Teoria da Nucleação 

O fenômeno de nucleação é fortemente dependente da 
temperatura. O processo de condensação, por exemplo, depende da 
temperatura do ar. No entanto, a nucleação não se inicia nessa temperatura. 
Para tanto, é necessário que uma certa quantidade de energia seja transferida 
(de ou para o sistema) para quebrar o equilíbrio de fase e dar início à 
nucleação. Na condensação e na dessublimação, essa transferência de 
energia ocorre geralmente através de um processo de resfriamento. 

Uma propriedade termodinâmica utilizada para descrever o 
equilíbrio e a mudança de fase é a energia livre de Gibbs. Como ilustrado na 
Figura 18, a uma dada pressão, a energia livre de uma substância varia com 
a temperatura e com o estado físico. Qualquer substância tende a 
permanecer estável no estado de menor energia livre, ou seja, tende a seguir 
a linha mais baixa da Figura 18 (PORTER; EASTERLING, 1996). Quando 
as linhas se cruzam, um processo de mudança de fase pode se iniciar. Para o 
caso do vapor d’água no ar, este ponto de mudança de fase é o ponto de 
orvalho. 
 

 

Figura 18 - Variação de Energia Livre de Gibbs em função da Temperatura e da Fase 
(Adaptado de PORTER; EASTERLING, 1996) 
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Durante o processo de mudança de fase, o excesso de energia 

(∆𝐺𝑙𝑎𝑡 .) contido na fase deve ser liberado, como é ilustrado na Figura 18. 
Essa energia pode ser calculada da seguinte forma: 
 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 = 𝑈 + 𝑝𝑉 − 𝑇𝑆 (2) 

 
Diferenciando a equação, obtém-se: 

 

𝑑𝐺 = 𝑑𝑈 + 𝑉𝑑𝑝 + 𝑝𝑑𝑉 − 𝑆𝑑𝑇 − 𝑇𝑑𝑆 (3) 

 
 Pela terceira lei da termodinâmica, sabe-se que para uma 
transformação reversível: 
 

𝑑𝑈 − 𝑇𝑑𝑆 + 𝑝𝑑𝑉 = 0 (4) 

 
 Portanto é possível simplificar a Equação (3) e obter: 
 

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑝 − 𝑆𝑑𝑇 (5) 

 
Como a mudança de fase de uma substância pura ocorre à 

temperatura constante, pode-se eliminar a última parcela da Equação (5), 
resultando em: 
 

𝑑𝐺𝑙𝑎𝑡 = 𝑉𝑑𝑝 (6) 

 
Assumindo o ar como gás ideal, utiliza-se a equação de estado de 

Clapeyron para quantificar 𝑑𝐺𝑙𝑎𝑡 na Equação (6): 
 

𝑉 =
𝑚ℜ𝑇

𝑝𝑀
 (7) 

 

∫ 𝑑𝐺𝑙𝑎𝑡 ≅
𝑚ℜ𝑇𝑐
𝑀

𝐺2

𝐺1

∫
1

𝑝

𝑝2

𝑝1

𝑑𝑝 (8) 

 

∆𝐺𝑙𝑎𝑡 ≅
𝑚ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln (
𝑝2
𝑝1
) =

𝜌𝑛𝑉𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln(
𝑝2
𝑝1
) (9) 
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onde 𝑀 é a massa molar da água; 𝑇𝑐 é a temperatura de mudança de fase; 𝑉𝑛 

é o volume do embrião 𝑛; e 𝜌𝑛 é a densidade do embrião. Os limites de 
integração representam a energia livre e a pressão do embrião antes e depois 
da mudança de fase (momentos 1 e 2 respectivamente). 

Por se tratar de vapor d’água no ar, é mais usual utilizar umidade 
absoluta em vez de pressão parcial, resultando na Equação 10: 
 

∆𝐺𝑙𝑎𝑡 ≅
𝜌𝑛𝑉𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln(
𝜔2
𝜔1
) (10) 

 

onde 𝜔 representa a umidade absoluta. 
Antes da mudança de fase, a umidade absoluta e a temperatura de 

orvalho são aquelas do meio envolvente, ou seja, 𝜔1 = 𝜔∞. Como a 
mudança de fase ocorre com uma temperatura inferior à temperatura de 
orvalho, o ar estará supersaturado no momento 1. Após a mudança de fase, 
a umidade na interface embrião-ar será a umidade do ponto de saturação, ou 

seja, 𝜔2 = 𝜔𝑠𝑎𝑡. Isso significa que a mudança de fase provoca um 
decréscimo na umidade do ar no contorno do embrião, que vai de 
supersaturado para saturado. A Equação 10 torna-se: 
 

∆𝐺𝑙𝑎𝑡 ≅
𝜌𝑛𝑉𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln (
𝜔𝑠𝑎𝑡
𝜔∞

) (11) 

 
É importante observar que se não houver supersaturação, não 

haverá mudança de fase. Em outras palavras, é preciso que haja super-
resfriamento e liberação de energia para que ocorra a transformação latente, 
como já exposto anteriormente. No ponto de encontro das linhas 
correspondentes às fases líquida e vapor, ilustrado na Figura 18, não há 
supersaturação e, portanto, não ocorrer mudança de fase. À esquerda desse 
ponto há supersaturação e liberação de energia, possibilitando assim a 
mudança da fase líquida para a de vapor. 

O ponto A, ilustrado nas Figura 19, representa o meio envolvente 

e estabelece a umidade 𝜔∞; o segmento AA’ representa o processo de 
resfriamento até a temperatura de orvalho; o segmento A’B representa o 
super-resfriamento necessário para atingir a temperatura de mudança de fase 

(𝑇𝑐), rompendo o equilíbrio e deflagrando o processo de nucleação; e o 
segmento BC representa a mudança de fase em si, quando o embrião 
absorve água e o ar que o envolve atinge a umidade de saturação na 

temperatura de mudança de fase (𝜔𝑠𝑎𝑡). 
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A interface entre o embrião e o meio envolvente exige energia para 

ser mantida e o embrião, para crescer, também exige energia. Essa demanda 
de energia será fornecida justamente pela energia liberada no processo de 
mudança de fase. Ou seja, caso a liberação de energia não seja suficiente para 
sustentar o crescimento do embrião nem para manter a interface do embrião 
estável, ele se desfaz. Portanto, a energia livre necessária precisa ser superior 
à demanda, como indicado a seguir: 
 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡 = −
𝜌𝑛𝑉𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln(
𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

) + 𝛾𝑎𝑛𝐴𝑎𝑛 (12) 

 
Percebe-se que a primeira parcela (latente) tem sinal negativo pois 

representa uma energia liberada. A segunda parcela representa a barreira 

energética da superfície, onde 𝛾𝑎𝑛 corresponde à energia superficial entre o 

meio envolvente 𝑎 e o embrião 𝑛 e 𝐴𝑎𝑛 representa a área interfacial entre o 

meio envolvente 𝑎 e o embrião 𝑛. 
Como indicado na Equação 12, a energia livre de Gibbs depende 

do volume e da área superficial do embrião e, portanto, do formato do 
embrião. Para tanto, é preciso distinguir nucleação homogênea e 
heterogênea, como ilustrado na Figura 20 e descritos nas seções 
subsequentes. 

Figura 19 - Processo de nucleação no diagrama psicrométrico  
(Adaptado de PIUCCO, 2008) 
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3.2.1. Nucleação Homogênea 

A nucleação é dita homogênea quando o embrião é formado 
exclusivamente no meio envolvente. O seu formato aproximado é de uma 
esfera, uma vez que esta geometria minimiza a área interfacial para um 
determinado volume interno. Pode-se então reescrever a Equação 12 da 
seguinte forma: 
 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡(𝑟) = −
4𝜋𝑟3

3

𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln (
𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

) + 4𝜋𝑟2 𝛾𝑎𝑛 (13) 

 
A liberação de energia (primeira parcela da Equação 13) ocorre por 

unidade de volume do embrião e, portanto, é proporcional ao cubo do raio. 
A demanda energética para manter a integridade do embrião (segunda 
parcela da Equação 13) ocorre por unidade de área do embrião e, portanto, 
é proporcional ao quadrado do raio. Como essas duas parcelas possuem 
sinais contrários e estão sendo somadas, haverá um máximo de energia livre 
de Gibbs. Esse ponto máximo corresponde a um raio crítico de embrião 

(𝑟∗), a partir do qual o fenômeno ocorrerá espontaneamente. Para 
aglomerados de molécula com raio superior ao raio crítico, os níveis de 
energia livre serão monotonicamente menores. Assim, a nucleação terá 
início. A Figura 21 ilustra as curvas relativas à liberação e à demanda de 
energia e ao somatório dessas parcelas. 
 

Figura 20 - Tipos de nucleação: a) Homogênea. b) Heterogênea.  
(Adaptado de PIUCCO, 2008) 
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Para determinar o raio crítico, basta derivar a Equação 13 e igualá-

la a zero, obtendo-se: 
 

𝑟∗ =
2𝛾𝑎𝑛

𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀  ln (

𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

)
 (14) 

 
Substituindo o raio crítico na Equação 13, obtém-se o valor da 

energia livre de Gibbs crítica: 
 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡
∗ =

16𝜋
3 𝛾𝑎𝑛

3

[−
𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀  ln (

𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

)]
2 (15) 

 
O foco deste trabalho, no entanto, é o estudo de uma nucleação 

que ocorre sobre um substrato, denominada heterogênea. 
 

Figura 21 - Variação da energia livre de Gibbs em função do raio  
(Adaptado de HUDSON, 1998) 
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3.2.2. Nucleação Heterogênea 

 
A nucleação é dita heterogênea quando o embrião é formado em 

contato com um substrato sólido 𝑝. O formato aproximado é de calota 
esférica, uma vez que essa geometria minimiza a área interfacial entre o 
embrião e o meio envolvente para ser determinado volume interno. A 
Equação 12 é então modificada, incluindo-se a parcela derivada do balanço 
de energias superficiais no substrato: 
 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡 = −
𝜌𝑛𝑉𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln (
𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

) + 𝛾𝑎𝑛𝐴𝑎𝑛 + (𝛾𝑛𝑝 − 𝛾𝑎𝑝)𝐴𝑛𝑝 (16) 

 
A Figura 20b ilustra os vetores referentes à energia superficial entre 

o embrião e o substrato (𝛾𝑛𝑝) e a energia superficial entre o meio envolvente 

e o substrato (𝛾𝑎𝑝). Para que haja equilíbrio cinético na fronteira do embrião, 

é necessário que a soma das energias superficiais seja nula, portanto: 
 

𝛾𝑎𝑛 cos 𝜃 + 𝛾𝑛𝑝 − 𝛾𝑎𝑝 = 0 (17) 

 

cos 𝜃 =
𝛾𝑎𝑝 − 𝛾𝑛𝑝

𝛾𝑎𝑛
 (18) 

 

Nestas equações, 𝜃 é o ângulo de contato do embrião com o 

substrato. Como, para a calota esférica, 𝑉𝑛 = 𝜋𝑟
2(1 − cos𝜃)2(3𝑟 −

𝑟(1 − cos𝜃))/3, 𝐴𝑎𝑛 = 2𝜋𝑟
2(1 − cos𝜃) e 𝐴𝑛𝑝 = 𝜋𝑟

2(sin𝜃)2 pode-se 

reescrever a Equação 16 da seguinte forma: 
 

∆𝐺𝑡𝑜𝑡(𝑟) = [−
𝜋𝑟3

3

𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀

ln(
𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

)

+ 𝜋𝑟2𝛾𝑎𝑛] (1 − cos𝜃)
2  (2 + cos𝜃) 

(19) 

 
A exemplo do caso homogêneo, para determinar o raio crítico, 

basta derivar a Equação 19 e igualá-la a zero. Substituindo o raio crítico na 
equação da energia livre, obtém-se a energia livre de Gibbs necessária para 
disparar a nucleação heterogênea: 
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∆𝐺𝑡𝑜𝑡
∗ =

4𝜋
3 𝛾𝑎𝑛

3

[−
𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀 ln (

𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

)]
2 (1 − cos 𝜃)

2(2 + cos 𝜃) (20) 

 

O termo (1 − cos𝜃)2(2 + cos𝜃) varia em função do ângulo de 
contato, como indicado na Figura 22. Assim, a energia livre de Gibbs 
necessária para que a nucleação aconteça cresce com o ângulo de contato. 

No ponto extremo em que 𝜃 = 180°, a nucleação se torna homogênea, 
atingindo a energia necessária máxima para a nucleação. Pode-se concluir, 
portanto, que a presença do substrato sempre facilita a nucleação. 
 

 
Analisando a Equação 20, percebe-se que existem duas incógnitas 

(∆𝐺𝑡𝑜𝑡
∗  e 𝑇𝑐) e apenas uma equação. Fica então evidente que existe a 

necessidade de mais uma equação para o fechamento desse sistema, assunto 
do próximo item. 

 

Figura 22 - Variação do termo (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃)2(2 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃) com o ângulo de contato 
(PIUCCO, 2008) 
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3.2.3. Formação de Embriões 

A temperatura do substrato, como já mencionado, é extremamente 
importante para o processo de nucleação. Quanto maior o grau de super-
resfriamento, menor o número de moléculas necessárias para formar um 
embrião estável. Um embrião se forma quando um número mínimo de 
moléculas de vapor de água colide entre si e com a superfície do substrato 
ao mesmo tempo. Quanto maior o raio crítico de nucleação, ou seja, maior 
o número de moléculas que precisam se chocar para que o embrião surja, 
menor a probabilidade de uma colisão efetiva. Quando esse raio atingir um 
valor baixo o suficiente, uma alta taxa de formação de embriões se iniciará. 
Assim, quanto menor a temperatura da superfície, menor o raio crítico e 
maior a probabilidade de que a nucleação dispare. Becker e Doring (1935, 
apud Piucco, 2008) propuseram a Equação 21 para estimar a taxa de 
formação de embriões: 
 

𝐽 = 𝐼0 𝑒
−
∆𝐺𝑡𝑜𝑡

∗

𝑘𝑏 𝑇𝑐  [𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖õ𝑒𝑠/𝑚²𝑠] (21) 

 

Nessa equação, a constante 𝑘𝑏 a constante de Boltzmann, cujo 

valor é de 1,381.10-23 J/K, enquanto que 𝐼0 = 10
29 𝑚−2𝑠−1 é a constante 

cinética da dessublimação. Como a taxa de formação de embriões depende 
da temperatura, ela pode ser relacionada com o grau de super-resfriamento, 
como é ilustrado na Figura 23. 
 

Figura 23 - Taxa de formação de embriões (𝐽) em função do super-resfriamento 

(∆𝑇𝑠𝑢𝑝) em (a) e um zoom da curvatura próxima ao ponto crítico em (b).  

(Adaptado de HUDSON, 1998) 
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Fica então evidente que a taxa de formação de embriões é bastante 

pequena até que a probabilidade de colisão se torne suficientemente grande, 
quando há um aumento vertiginoso para uma faixa pequena de graus de 

super-resfriamento. No super-resfriamento crítico, ∆𝑇𝐽, há um valor crítico 

correspondente para a taxa de formação de embriões. Volmer e Flood (1934, 
apud Piucco, 2008) propuseram o valor de 2,2 embriões/cm²s para essa taxa 
crítica com base em resultados experimentais. Tal valor foi obtido para a 
nucleação homogênea, mas pode também ser utilizado na nucleação 
heterogênea incorrendo-se em um pequeno erro associado (Piucco, 2008). 

A Equação 21 pode então ser utilizada como equação de 
fechamento para o problema em questão. O sistema de duas equações e duas 

incógnitas (∆𝐺𝑡𝑜𝑡
∗  e 𝑇𝑐) assume então a seguinte forma: 

 

{
  
 

  
 
∆𝐺𝑡𝑜𝑡

∗ =

4𝜋
3 𝛾𝑎𝑛

3

[−
𝜌𝑛ℜ𝑇𝑐
𝑀 ln (

𝜔∞
𝜔𝑠𝑎𝑡

)]
2 (1 − cos𝜃)

2(2 + cos 𝜃)

2,2. 10−4 = 1029 𝑒
−
∆𝐺𝑡𝑜𝑡

∗

𝑘𝑏 𝑇𝑐                                                     

 

(20) 

(22) 

 

Convém notar que 𝜔𝑠𝑎𝑡 é calculada na temperatura 𝑇𝑐, ou seja, essa 
incógnita aparece explícita e implicitamente na Equação 20. O sistema de 
equações pode ser resolvido admitindo-se diversas temperaturas de orvalho 
para o meio envolvente. Quando a temperatura de orvalho é 0 °C e a pressão 

é a atmosférica padrão, obtém-se 𝜔∞ = 3,8 𝑔/𝑘𝑔. Relacionando-se o 
resultado do sistema de equações para diversos ângulos de contato, obtém-
se é a Figura 24. A curva de dessublimação foi determinada a partir da 
densidade e da energia superficial do gelo, enquanto a curva de condensação 
foi determinada a partir das propriedades da água líquida. A ordenada do 

gráfico, ∆𝑇𝑠𝑢𝑝 = 𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑐, representa o grau de super-resfriamento, obtido 

pela diferença entre a temperatura de orvalho do meio envolvente e a 

temperatura em que ocorre a nucleação (𝑇𝑐). 
Percebe-se que a dessublimação exige um grau de super-

resfriamento maior que a condensação, ou seja, exige maior supersaturação 
do ar. Isso ocorre porque a energia superficial do gelo é maior que a da água 
líquida. Quanto maior o ângulo de contato, mais significativa é essa 
diferença. Para superfícies extremamente hidrofóbicas, a dessublimação se 
inicia apenas 17 °C abaixo da condensação. É importante notar também que 
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se a temperatura da gota recém nucleada for abaixo do ponto de 
congelamento, ela irá congelar instantaneamente. 
 

 
O comportamento observado na Figura 24 não é limitado ao caso 

em que 𝜔∞ = 3,8 𝑔/𝑘𝑔, ele se repete para outros valores de umidade 
absoluta do meio envolvente. Ou seja, o super-resfriamento em função do 
ângulo de contato permanece o mesmo para diferentes temperaturas de 
orvalho. 

Com as Eqs. 20 e 22 e a Figura 24, portanto, podemos determinar 
a temperatura em que ocorrerá precipitação de vapor de água sobre um 
substrato em função do ângulo de contato e do tipo de mudança de fase 
(condensação ou dessublimação). 

 

3.3. Mapas de Processos de Mudança de Fase 

Os mapas de processos de mudança de fase, desenvolvidos por 
Rosa (2016), mostram diversas possibilidades de precipitação de vapor 
d’água sobre janelas de aeronaves baseando-se no estado termodinâmico do 

fenômeno. O eixo das ordenadas indica a temperatura de orvalho (𝑇𝑜𝑟𝑣) e o 

eixo das abcissas traz a temperatura do substrato (𝑇𝑝). As linhas que dividem 

Figura 24 - Grau de super-resfriamento em função do ângulo de contato   
(PIUCCO, 2008) 
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as regiões de precipitação no gráfico correspondem à temperatura que o 
substrato precisa estar para que haja nucleação em determinada temperatura 
de orvalho. Dessa forma, a região de operação da janela pode ser facilmente 
determinada a partir da temperatura da superfície externa e da umidade 
absoluta do ar, definindo uma condição termodinâmica de precipitação ou 
não precipitação. 

A umidade absoluta (𝜔∞) foi calculada a partir da temperatura de 

orvalho (𝑇𝑜𝑟𝑣). As linhas foram estabelecidas a partir da teoria da nucleação, 

definindo-se valores de 𝑇𝑐 tanto para condensação quanto para 
dessublimação, de modo que cada tipo de precipitação represente uma curva 
diferente. Como as correlações são dependentes do ângulo de contato do 
substrato, cada mapa se aplica a um ângulo de contato específico. 

A Figura 25 mostra o mapa de processos de mudança de fase para 
um ângulo de contato de 0°. Como o termo de energia de superfície para 
esse valor de ângulo de contato é nulo, não é necessário super-resfriamento 
para que haja mudança de fase. Portanto ocorrerá condensação no momento 
em que a superfície atingir a temperatura de orvalho, caso esta seja superior 
a zero, e ocorrerá dessublimação no instante em que a superfície atingir a 
temperatura de orvalho, caso esta seja negativa. Caso as superfícies estejam 
sempre em temperaturas superiores à temperatura de orvalho, não ocorrerá 
deposição de vapor de água. Caso a água líquida condensada seja resfriada 
abaixo do seu ponto de solidificação, ocorrerá o congelamento do 
condensado. No mapa esse processo é representado pela linha vertical à 
direita. Caso a camada de gelo continue sendo resfriada, a temperatura da 
sua superfície pode ficar abaixo da temperatura de orvalho e de solidificação, 
caracterizando assim um processo de dessublimação sobre o gelo, 
representado pela segunda fronteira vertical no mapa. A distância entre essas 
duas retas verticais representa o super-resfriamento necessário para que haja 
dessublimação sobre a superfície do gelo, caracterizada por um ângulo de 
contato específico. Esta distância entre retas aparece também entre a linha 
de dessublimação e a linha tracejada ao lado dela, indicando o super-
resfriamento necessário para que haja dessublimação caso haja uma camada 
de gelo previamente formada sobre a transparência (ROSA, 2016). 
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A Figura 26 mostra o mapa de processos de mudança de fase para 

uma superfície com ângulo de contato de 45°, deixando claro que, para 
ângulos de contato não-nulos, o processo de mudança de fase só ocorre 
mediante um certo grau de super-resfriamento. Conforme comentado 
anteriormente, o super-resfriamento é independente da temperatura de 
orvalho, assim, as fronteiras entre as regiões com e sem precipitado são 
linhas retas (ROSA, 2016). A demanda energética para a mudança de fase 
vapor d’água-gelo é superior, portanto o super-resfriamento necessário para 
a dessublimação é superior ao necessário para a condensação, como pode 
ser visto no maior distanciamento da reta de dessublimação no mapa para 
ângulo de contato de 45° (Figura 26) quando comparado ao mapa do ângulo 
de contato nulo. Como as linhas verticais são referentes às propriedades do 
gelo, elas não se alteram e permanecem equivalentes às do mapa da Figura 
25. Percebe-se que há uma distância significativa entre a linha tracejada (que 
indica dessublimação sobre a superfície do gelo) e a linha de dessublimação 
(que indica dessublimação sobre a superfície da janela), uma vez que o 
ângulo de contato do gelo é inferior ao ângulo de contato da transparência. 
Essa região entre as linhas de dessublimação é sinalizada como uma área que 

Figura 25 - Mapa de processos de mudança de fase para ângulo de contato nulo  
(ROSA, 2016) 
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requer atenção para que seu estado real seja determinado: se já houver gelo 
sobre a superfície, a linha tracejada indica que há dessublimação nessa região 
do mapa; entretanto, se não houver gelo, ainda não haverá dessublimação 
nessa região. Outra fronteira interessante é a linha de condensação, que 
continua mesmo para saturações abaixo da temperatura de congelamento. 
Nessa situação o vapor d’água pode condensar e sofrer um congelamento 
instantâneo (NA e WEBB, 2003). Portanto, a região marcada com “atenção” 
precisa ser cuidadosamente analisada, levando em conta o efeito transiente 
da janela para se determinar o que ocorre em cada situação. 
 

 
Quanto maior for o ângulo de contato da superfície, maior o super-

resfriamento exigido e maior a distância entre as linhas de condensação e 
dessublimação. Para ilustrar essa comparação, as Figuras 27 e 28 ilustram o 
mapa para ângulo de contato neutro (90°) e para o caso extremo da 
nucleação homogênea (ângulo de contato de 180°).  

Figura 26 - Mapa de processos de mudança de fase para ângulo de contato de 45°  
(ROSA, 2016) 
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Figura 27 - Mapa de processos de mudança de fase para ângulo de contato neutro  

(ROSA, 2016) 

 
Figura 28 - Mapa de processos de mudança de fase para ângulo de contato de 180°  

(ROSA, 2016) 
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3.4. Síntese do Capítulo 

Neste capítulo os princípios fundamentais relacionados ao processo 
de nucleação da geada foram apresentados e analisados. Concluiu-se que a 
nucleação pode ser interpretada como uma sequência de processos sensíveis 
e latentes. A formação dos embriões pode ocorrer completamente no meio 
envolvente, chamada de nucleação homogênea, ou auxiliada por um 
substrato sólido, chamada de nucleação heterogênea. 

A energia livre de Gibbs relacionada ao processo de nucleação foi 
estudada, indicando que para a nucleação heterogênea, quanto menor o 
ângulo de contato do substrato, menor o grau de super-resfriamento exigido 
para a nucleação. 

Um sistema de equações para determinar a temperatura de início de 
nucleação em função do ângulo de contato e do tipo de mudança de fase 
(condensação ou dessublimação) foi obtido. Com os resultados dessas 
equações e com o uso de correlações psicrométricas, foram construídos 
mapas de processos de mudança de fase, que delimitam regiões específicas 
para os diferentes processos de deposição de vapor d’água. Foram analisados 
mapas para os ângulos de contato de 0°, 45°, 90° e 180°. 
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4. TRABALHO EXPERIMENTAL 

Uma bancada de testes foi projetada e construída com os objetivos 
de validar os resultados numéricos, reproduzir o fenômeno de deposição de 
vapor d’água sobre as transparências de janelas de aeronaves e permitir que 
situações típicas de voo fossem reproduzidas em solo. Além disso, a janela 
foi caracterizada para que as suas propriedades pudessem ser utilizadas na 
modelagem matemática. A seguir o aparato experimental será apresentado 
em detalhes. 

 

4.1. Experimentos de Apoio 

Na modelagem matemática dos fenômenos abordados neste 
trabalho, algumas propriedades dos materiais da janela de avião precisam ser 
bem conhecidas. Portanto, sete experimentos de caracterização de 
propriedades e parâmetros foram realizados no sentido de fornecer 
informações importantes aos modelos e à compreensão do problema: i) 
ângulo de contato; ii) calor específico; iii) condutividade térmica; iv) 
densidade; v) propriedades ópticas; vi) rugosidade; e vii) análise modal. Os 
aparatos utilizados, os métodos e os resultados de cada experimento de 
apoio são descritos em três dos apêndices deste trabalho: 

 Apêndice 1: caracterização do material das transparências. Neste 
apêndice são detalhados os experimentos de condutividade 
térmica, densidade, calor específico e propriedades ópticas; 

 Apêndice 2: caracterização das superfícies das transparências. 
Neste apêndice são detalhados os experimentos relativos ao 
ângulo de contato e à rugosidade das superfícies das 
transparências; 

 Apêndice 3: caracterização da vibração da janela. Neste apêndice 
são descritas as análises modais numérica e experimental 
realizadas na janela de aeronave. 

Nesta seção é importante mostrar os principais resultados dos 
experimentos de apoio, que estão resumidos na Tabela 1. 

Quanto à caracterização do material das transparências, a 
condutividade térmica foi determinada em função da temperatura por meio 
do condutivímetro FOX 50 da marca LaserComp. Para temperatura 
ambiente (20 °C) o valor encontrado foi de 0,164 W/m.K, diminuindo à 
medida que a temperatura decresce. 
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A densidade foi determinada pelo método de Arquimedes com o 

uso da balança analítica Mettler Toledo XS205 DualRange. O resultado foi 
uma densidade de 1188,9 kg/m³. 

O calor específico foi calculado pelo método Differential Scanning 
Calorimetry (DSC), no qual a quantidade de calor absorvida pela amostra a 
cada avanço de temperatura é medida. O resultado foi de 1200 J/kg.°C, 
ratificando o valor estimado pela fabricante das janelas, 1470 J/kg.°C. 

As propriedades ópticas foram medidas pelo método da 
espectrofotometria de radiação solar por meio do espectrofotômetro 
PerkinElmer Lambda 1050 para raios de luz com comprimento de onda 
entre 175 e 3300 nm, de acordo com a norma ISSO 9050 (2003). Para a 
espectro solar, a refletância medida foi de 0,064; a transmitância, 0,824; e a 
absortância, 0,112. 

Quanto à caracterização das superfícies das transparências, o ângulo 
de contato foi mensurado pelo método da gota séssil através do uso do 
microscópio óptico estereoscópico Nikon SMZ 800, da máquina fotográfica 
Nikon DS-Fi1 e do software NIS-Elements BR. Na transparência estrutural 
foi medido o ângulo de 87,6° ± 0,9° sem revestimento hidrofílico e 28,9° ± 
7,5° para a lâmina revestida. Na transparência fail safe foi medido o ângulo 
de 88,2° ± 2,0° sem revestimento e 25,6° ± 5,1° com revestimento. As 
superfícies são, portanto, neutras em seu estado original. Na tentativa de 
comprovar os valores de ângulo de contato da água no gelo disponíveis na 
literatura, esse ângulo também foi investigado. O resultado encontrado não 
foi mensurável, mas indica um ângulo de contato significativamente inferior 
a 90°, confirmando o elevado grau de hidrofilicidade do gelo. É importante 
salientar que, no gráfico de super-resfriamento necessário para deposição de 
vapor d’água, exposto na Fig. 24, a diferença de supersaturação necessária 
para deposição entre 10° e 20° é desprezível. Assim, o experimento realizado 
confirma as estimativas de Knight (1966) e o valor de ângulo de contato da 
água no gelo a ser utilizado será 12°, conforme calculado pelo autor. 

A rugosidade foi medida pelo método mecânico tátil para 
levantamento de perfil com filtro Gaussiano por meio do equipamento 
Talysurf Série 2 50i. O valor de rugosidade média para a transparência 
estrutural sem revestimento foi de 0,0067 µm; para a estrutural com 
revestimento, 0,0068 µm; para a fail safe, 0,0070 µm; para a bolha, 0,0102 µm. 
Esses valores mostram que as superfícies são praticamente lisas, 
corroborando o desenvolvimento matemático realizado, que levava em 
conta uma superfície lisa. Superfícies rugosas facilitariam a nucleação, 
diminuindo o grau de super-resfriamento necessário para a mudança de fase. 

Por fim, a caracterização vibracional se centrou em duas análises 
modais: numérica e experimental. A análise numérica foi realizada pelo 
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método de elementos finitos através do software Ansys Mechanical. A análise 
experimental foi realizada por meio do uso de martelos de impacto e 
acelerômetros, realizando a aquisição das frequências de vibração de 
diversos pontos da janela pelo equipamento Siemens LMS Scadas e 
determinando a Função Resposta em Frequência de cada ponto. Os 
principais modos naturais de vibração encontrados são 76, 179, 209 e 315 
Hz, tanto numérica- quanto experimentalmente. Esses modos de vibração 
podem influenciar do local onde a geada será formada, uma vez que as 
regiões de máxima amplitude nos modos naturais de vibração combinam 
com as posições de maior obstrução visual na janela em voos reais. Para 
etapas futuras do projeto, é interessante que a vibração sobre a janela de 
aeronave seja analisada. 
 

Tabela 1 - Resumo dos valores medidos nos experimentos de apoio realizados 

Caracterização Medição 

Material 

Condutividade Térmica 0,164 W/m.K (25 °C) 

Densidade 1188,9 kg/m³ 

Calor Específico 1470 J/kg.°C 

Propriedades Ópticas 

Transmitância 0,824 

Refletância 0,064 

Absortância 0,112 

Superfície 

Lâmina 
Estrutural 

Sem 
Revestimento 

Ângulo de 
Contato 

87,6° 

Rugosidade 
Média 

0,0067 
µm 

Com 
Revestimento 

Ângulo de 
Contato 

28,9° 

Rugosidade 
Média 

0,0068 
µm 

Lâmina 
Fail Safe 

Sem 
Revestimento 

Ângulo de 
Contato 

88,2° 

Rugosidade 
Média 

0,0070 
µm 

Com 
Revestimento 

Ângulo de 
Contato 

25,6° 

Bolha 
Sem 

Revestimento 
Rugosidade 

Média 
0,0102 

µm 

Vibração 
Principais Frequência 

Naturais da Janela 
76, 179, 209 e 315 Hz 
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4.1.1.  Grau de super-resfriamento 

Enquanto o modelo empregado por Piucco (2008) prevê os dados 
experimentais para dessublimação em diferentes superfícies com boa 
precisão (Figura 24), outros autores (NATH; BOREYKO, 2016) 
argumentam que a correlação utilizada por Piucco (2008) para calcular a 
tensão interfacial líquido-gás tem como entrada valores de temperatura fora 
da faixa encontrada nos experimentos. Contudo, ao utilizar os valores de 
tensão interfacial corretos, Nath e Boreyko (2016) preveem valores de grau 
de super-resfriamento muito maiores do que aqueles observados na prática. 
Desta forma, acredita-se que exista ainda alguma inconsistência na 
interpretação da física do processo. Sendo assim, experimentos de apoio 

foram realizados para avaliar a ordem de magnitude do ∆𝑇𝑠𝑢𝑝 associado às 

superfícies de acrílico usadas em janelas de aeronaves. 
O aparato mostrado na Figura 29a consiste em um módulo 

termelétrico, um trocador de calor, um ventilador, sensores de temperatura 
e umidade, painéis de iluminação e um microscópio óptico estereoscópico 
montados no interior de uma câmara climatizada. Sobre a face refrigerada 
do módulo termelétrico é posicionada uma seção da transparência estrutural 
da janela de aeronave, enquanto o trocador de calor e o ventilador são 
posicionados sob o módulo. Três termopares são colados na superfície da 
transparência enquanto os sensores de temperatura e umidade do ar são 
posicionados a cerca de 20 mm da superfície de interesse. O microscópio 
observa tangencialmente a superfície enquanto os painéis iluminam a 
transparência pela lateral. 

O método de teste é constituído por quatro etapas: as condições da 
câmara climática são ajustadas e atingidas; o módulo termelétrico e o 
ventilador são acionados; fotos são registradas pelo microscópio durante o 
abaixamento de temperatura na superfície na transparência; e o momento 
em que as primeiras gotas surgem nas imagens do microscópio é associado 
à temperatura crítica de nucleação, que, juntamente com a temperatura e a 
umidade do ar, irá determinar o grau de super-resfriamento requerido pela 
superfície para o início à condensação. 

As medições foram realizadas com a temperatura ambiente 
controlada em 21,6 °C e a umidade relativa em 44%, o que significa 8,9 °C 
de temperatura de orvalho. As primeiras gotas surgiram no instante em que 
os termopares indicavam 7,6 °C, portanto o grau de super-resfriamento 
medido foi de 1,3 °C. A imagem das gotas através pelo microscópio é 
mostrada na Figura 29b. 
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(a) (b) 

Figura 29 - Medição do grau de super-resfriamento. (a) Aparato experimental; 
(b) Gotas condensadas na temperatura crítica. 

O grau de super-resfriamento determinado pelo experimento é 
bastante próximo ao obtido pelo método proposto por Piucco (2008), que 
é 1,83 °C. No entanto, o valor obtido pelo método de Nath e Boreyko (2016) 
é de 8,72 °C, o que desvia significativamente dos resultados experimentais 
desse trabalho e dos trabalhos disponíveis na literatura. Análises mais 
profundas fogem do escopo desse trabalho, portanto o modelo de Piucco 
(2008) será utilizado, ainda que os valores de tensão interfacial propostos 
por esse método sejam diferentes dos tabelados. 

Acredita-se que o desvio entre a teoria e os experimentos possa 
surgir da taxa crítica de formação de embriões, que não é conhecida para o 
caso de nucleação heterogênea. Este valor seria significativamente inferior 
ao utilizado no equacionamento, que foi proposto por Volmer e Flood 
(1934, apud Piucco, 2008) para o caso homogêneo. 

 

4.2. Aparato Experimental 

Testes em voos são extremamente custosos, impossibilitando o seu 
uso como recurso recorrente. Além disso, não é possível separar efeitos em 
um voo real (seria inviável alterar a temperatura do ar externo à aeronave, 
por exemplo), o que impede o uso da aeronave como fonte de testes 
parametrizados. No extremo oposto de complexidade, um aparato simples, 
que envolvesse apenas uma superfície plana, por exemplo, não seria capaz 
de testar a física do problema como um todo, eliminando fatores que ainda 
não se sabe se são importantes ou não. Esse trabalho, por ser o primeiro em 
seu campo de atuação, possui um caráter exploratório e tem como um de 
seus papéis expor a janela a condições amplas e próximas às reais. Após o 
mapeamento gerado por esse trabalho, será possível definir os parâmetros 
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mais importantes. Essa definição permitirá a construção de aparatos mais 
simples e focados, capazes de estudar separadamente as características 
chave. A maturidade necessária para a simplificação dos experimentos será 
apenas obtida após a exploração da situação geral. 

O aparato experimental é composto por três partes principais: a 
seção de testes, o subsistema de resfriamento do ar e os equipamentos 
auxiliares. A seção de testes permite a fixação da janela de aeronave e a 
visualização da geada, além de fornecer dados de temperatura, pressão e 
umidade. A seção de testes será descrita na Seção 4.3. O subsistema de 
resfriamento do ar entrega à seção de teste ar na temperatura desejada. Esse 
subsistema será descrito na Seção 4.4. A Figura 30 mostra um esquema geral 
do aparato experimental. 
 

 
O ar é primeiramente resfriado até temperaturas compatíveis com 

o lado externo de uma aeronave, entre -30 °C e -54 °C. Em seguida, o ar 
passa por uma válvula borboleta e por um conjunto de resistências elétricas 
cujo objetivo é controlar, com um pouco mais de precisão, a sua 
temperatura. Um ventilador de velocidade variável é empregado para 
movimentar o ar ao longo do aparato. O conjunto é colocado no interior de 
uma câmara climatizada, responsável por manter a temperatura e a umidade 
relativa do ar em valores compatíveis com os encontrados em aeronaves em 
voo. 

Figura 30 - Esquema geral do aparato experimental 
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A Figura 31 mostra o aparato experimental em questão. Os 

componentes foram desenhados no software SolidWorks e renderizados no 
software KeyShot. 
 

 
O ventilador é um EBM-Papst modelo R3G250-AD62-30, do tipo 

radial com pás curvadas para trás e com vazão nominal máxima de 1580 
m³/h em descarga livre. Ele é alimentado com corrente contínua de 48 V e 
controlado por uma tensão contínua adicional de 0 a 10 V (EBM-PAPST, 
2011). O ventilador foi montado dentro de uma voluta em formato de 
paralelepípedo com uma entrada no topo e uma saída na lateral, como é 
ilustrado na Figura 32b. 
 

Figura 31 - Aparato experimental projetado 
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(a) (b) 

Figura 32 - Ventilador (a) e voluta (b) utilizados na bancada de testes 

 
Foram empregadas mangueiras flexíveis de 4 polegadas, fabricadas 

em aço inoxidável AISI-304, com trançado externo capaz de resistir a até      
-80 °C. As mangueiras foram isoladas com três camadas de lã de vidro, cada 
uma com 38 mm de espessura. 

Conexões especiais, instaladas na entrada e na saída do subsistema 
de resfriamento, foram projetadas e construídas. Essas conexões são 
formadas por três peças: a parte interna, que fica no interior do subsistema 
de resfriamento (Figura 33a); um anel roscado, que pressiona a parte interna 
contra a parede do subsistema, fixando a conexão (Figura 33b); e a parte 
externa, conectada às mangueiras (Figura 33c). A Figura 33d mostra o 
projeto da conexão em SolidWorks com as três partes mencionadas. Na 
Figura 33c há duas válvulas borboletas azuis de 4 polegadas, uma em cada 
conexão. Essas válvulas têm a função de limitar ou cessar o fluxo de ar entre 
a seção de testes e o subsistema de resfriamento do ar. 
 

  
(a) 

 

(b) 
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(c) (d) 

Figura 33 - Conexões para passagem do ar ao subsistema de resfriamento do ar.         
(a) Parte interna; (b) Anel roscado; (c) Parte externa conectada às válvulas borboleta, às 

válvulas globo e às mangueiras; (d) Projeto da conexão. 

 
Anéis de vedação e juntas de vedação do tipo Graflex, fabricada a 

partir de grafite flexível, foram utilizados para manter a estanqueidade dos 
equipamentos auxiliares. O modelo escolhido, TJE 1,6mm, possui uma tela 
metálica perfurada entre as camadas de grafite e resiste a temperaturas de até 
-240 °C mantendo a excelente vedação. 

As conexões não flangeadas, onde a força de prensagem é reduzida, 
foram vedadas com anéis de vedação, também conhecidos como o’rings. O 
material mais adequado para esse produto é a borracha de silicone, 
produzida tipicamente com dureza de 70 Shore A. 

Para a passagem dos fios de acionamento e de controle do 
ventilador para o interior da voluta sem que haja vazamentos, uma peça 
específica foi projetada e construída. Detalhes dessa peça e de outros 
requisitos construtivos na bancada encontra-se no Apêndice IV. 

Quando componentes mecânicos e elétricos são resfriados, eles se 
tornam mais susceptíveis a falha. O mesmo ocorre quando os componentes 
são submetidos a ambientes de elevada umidade no ar. Para evitar que haja 
condensação sobre os componentes internos à bancada e sua vida útil seja 
reduzida significativamente, o ar que percorre o circuito da bancada é 
sintético, composto por 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio, contendo no 
máximo 3 ppm de água. 

Além da umidade no interior do circuito de ar (representando o 
meio externo ao avião em voo), a umidade externamente ao circuito de ar 
também precisa ser mensurada e controlada. O lado externo ao circuito 
representa o interior da cabine de um avião executivo em voo. Esse ar 
entrará em contato com as superfícies frias da janela de avião e fornecerá os 
potenciais térmicos e mássicos para que haja deposição de água, isto é, 
condensação e/ou formação de geada. 
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Para essas medições de temperatura e umidade, utilizou-se o sensor 

do tipo capacitivo Testo 6681 equipado com uma sonda Testo 6614. A 
precisão da sonda para as medições de umidade relativa é de ±1%, enquanto 
a precisão para as medições de temperatura é de ±0,15 °C. A sonda foi 
posicionada em frente à seção de testes através de um suporte com três graus 
de liberdade (translação vertical, translação horizontal e rotação em torno 
do eixo da base) projetado e construído para esse fim. A Figura 34 ilustra o 
sensor, a sonda e o suporte. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 34 - Transdutor de umidade relativa. (a) Sensor Testo 6681; (b) Sonda Testo 
6614, onde a ponta grossa mede umidade e a ponta fina mede temperatura; (c) Suporte 

com três graus de liberdade posicionando a sonda em frente à seção de testes. 

 
A temperatura e a umidade relativa do ar na cabine foram 

controladas através de uma câmara climatizada, capaz de manter a 
temperatura entre 15 °C e 45 °C (±0,2 °C) e a umidade relativa entre 30 % 
e 90 % (±1 %). Para controlar a temperatura do ar na câmara, há um 
condicionador de ar do tipo Split auxiliado por ventiladores extras, dampers e 
resistências elétricas. Para controlar a umidade, além do condicionador de 
ar, há uma bandeja de umidificação, como mostra a Figura 35. 

Os ventiladores conduzem o ar para o evaporador do 
condicionador de ar, que resfria e desumidifica o ar. Um damper controla 
quanto do ar ventilado passa pelo trocador de calor e quanto vai para o duto 
de by-pass. Em seguida, o ar segue para o plenum, um forro falso perfurado de 
onde o ar penetra na área de testes da câmara. Para completar o circuito, o 
ar passa pelo chão perfurado da câmara, retorna ao damper, podendo passar 
pelo evaporador ou pelo by-pass e então passa pela bandeja de umidificação. 
A velocidade do ar na área de testes obtida por esse arranjo se mantém entre 
0,1 m/s e 0,25 m/s ± 0,05 m/s (KNABBEN, 2010). 
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O evaporador retira calor do ar insuflado sobre ele de maneira 

contínua. Para manter a temperatura da câmara em valores mais elevados, 
além do uso do damper são acionadas resistências elétricas posicionadas após 
o ventilador. As resistências são controladas por um controlador PID, que 
recebe sinais de temperatura de três termopares posicionados na área de 
testes da câmara climatizada. Para controlar o nível de umidade da câmara, 
um sistema de umidificação composto por uma bandeja com água, uma 
resistência elétrica e outro controlador PID adiciona umidade ao ar logo 
depois que ele passa pelo evaporador. Esse sistema de controle de umidade 
permite adicionar grandes quantidades de água ao ar, mas é limitado na 
retirada de umidade, visto que a desumidificação do ar é feita exclusivamente 
pelo evaporador. 

Para reduzir a umidade relativa da câmara para valores típicos de 
voos executivos, na ordem de 10%, instalou-se um desumidificador por 
absorção, modelo Cotes CR100, do qual uma unidade com duas correntes 
de ar separadas foi especialmente fabricada para este projeto. As duas 
correntes possibilitam a retirada mais eficiente de umidade e não alteram a 
pressão interna da câmara de testes. Além disso, as dimensões reduzidas da 
unidade (0,37 x 0,28 x 0,52 m) facilitam o uso desse equipamento. 

Figura 35 - Esquema do funcionamento da câmara climatizada (KNABBEN, 2010) 
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O ciclo de desumidificação é exposto com detalhes no Apêndice 

IV. O desumidificador (Figura 36) é capaz de retirar 0,6 kg de água por hora 
em um ambiente a 20 °C e 60 % de umidade relativa. Sua vazão de ar de 
processo é de 100 m³/h e de ar de regeneração é de 38 m³/h. A carga térmica 
adicionada à câmara é de aproximadamente 1 kW. Como a capacidade de 
refrigeração da câmara é de aproximadamente 3,5 kW, não haverá problema 
na retirada desta carga adicional. O desumidificador foi adequadamente 
acoplado à câmara de testes através de conexões e mangueiras flexíveis, 
como ilustrado na Figura 36b. 

 

  
(a) (b) 

 
Um quadro elétrico foi também projetado e construído para 

permitir a estabilização do aparato experimental fora do ambiente da câmara 
climatizada. 

O quadro elétrico foi dividido em duas partes: na parte superior 
ficam os botões de comando, os botões de emergência e os fusíveis, e na 
parte inferior ficam as fontes de alimentação, os contatores, os relés, o 
barramento terra, o barramento neutro e a borneira de saída de tensão. O 
quadro é capaz de ligar o subsistema de resfriamento do ar, o computador, 
o sistema de aquisição, o ventilador, a iluminação da seção de testes, o sinal 
de umidade, o desumidificador, o sinal de pressão e as resistências elétricas 
de aquecimento. As duas partes do quadro são mostradas na Figura 37. 
Maiores detalhes do projeto do quadro elétrico podem ser encontrados no 
Apêndice V. 
 

Figura 36 - Desumidificador Cotes CR100. (a) Como recebido; (b) Instalado. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 37 - Quadro elétrico. (a) Parte superior; (b) Interior da parte inferior;  
(c) Visão geral. 

 
Os sinais de temperatura, pressão e umidade foram coletados por 

dois sistemas de aquisição Agilent 34972A conectados a um computador. 
Com o auxílio de um programa desenvolvido em LabView, é possível 
mensurar, plotar e armazenar os dados de 80 canais de medição. Além das 
placas de entrada, um dos sistemas de aquisição possui uma placa de saída, 
responsável por controlar a rotação do ventilador através de um sinal de 0 a 
10 V. 

 

4.3. Seção de Testes 

A seção de testes é a parte central do aparato experimental. Os 
principais objetivos dessa seção são: i) fixar a janela de forma semelhante à 
encontrada em aeronaves; ii) fornecer dados de temperatura, pressão e 
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umidade no interior das cavidades da janela; iii) e permitir a visualização da 
geada. As características principais do aparato são descritas a seguir. 

 

4.3.1. Fixação da Janela na Seção de Testes 

A seção de testes do aparato experimental precisa operar em 
temperaturas da ordem de -60 °C. Materiais poliméricos têm uso limitado 
nesse nível de temperatura. Aços comuns possuem uma transição dúctil-
frágil em torno do -30 °C, portanto se tornariam frágeis e pouco seguros nas 
temperaturas de operação de bancada. Por ser um material de fácil 
maneabilidade e se manter dúctil em baixas temperaturas, o alumínio foi 
escolhido para estruturar a seção de testes. 

Ela foi isolada internamente com 120 mm de poliestireno 
expandido P6 (30 kg/m³) usinado sob medida e, externamente, com uma 
camada de 38 mm de lã de vidro. Para acondicionar o isopor, as dimensões 
da seção de teste precisaram ser acrescidas da espessura do isolamento. 

Para que o isopor e outros componentes pudessem ser alocados no 
interior da seção de testes, foi necessário projetar uma abertura. Portanto, 
uma das faces do compartimento é removível, funcionando como uma 
tampa para a seção de testes. 

Vislumbrando experimentos futuros com pressões inferiores à 
atmosférica no interior da seção de testes, as paredes foram engrossadas. De 
acordo com simulações realizadas no software Ansys Mechanical, uma 
espessura de 25 mm forneceria um coeficiente de segurança igual a 3. Além 
disso, para que essa segurança seja atingida, é necessário que o 
compartimento seja circular. 

Uma terceira condição de contorno presente em voos reais é a 
vibração advinda de diversas fontes, como a camada limite turbulenta e a 
rotação do motor. Embora essa vibração não seja contemplada nos 
experimentos deste trabalho, a seção de testes foi projetada para reproduzi-
la, podendo ser utilizada em próximas etapas do projeto. Assim, a tampa foi 
definida como sendo a superfície à qual a janela se encaixa, uma vez que esta 
é a parte de menor massa. Além disso, a tampa foi conectada ao restante do 
compartimento utilizando-se dois anéis de vedação de silicone, material 
macio, de rigidez significativamente inferior ao alumínio e ao acrílico da 
janela. Essa conexão permite que a tampa vibre separadamente do resto da 
seção quando excitada. Para finalizar o encaixe, dois rasgos de o’ring foram 
desenhados na tampa e um batente cônico foi projetado nas paredes da 
seção de testes, como pode ser visto na Figura 38. No futuro, a excitação 
poderá ser feita por meio de um shaker com a haste presa à transparência 
estrutural. 
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Como ilustrado na Figura 38, a superfície da tampa é curva com o 

mesmo raio de curvatura da fuselagem da cabine de avião: 1,14 m. Essa 
curvatura permite que o aro de fixação original da janela seja montado 
facilmente. 
 

 
(a) (b) (c) 

 
A temperatura do ar no lado externo da janela (interno à seção de 

testes) deve a mais homogênea possível. Para tanto, a mangueira foi 
conectada à seção de testes através de acopladores especificamente 
projetados para esse fim, ilustrados na Figura 39. Um lado de cada peça 
possui oito furos para se encaixar ao flange normalizado da mangueira. A 
outra face possui um rasgo levemente mais largo que a janela. Entre as faces 
há uma câmara de homogeneização onde colocou-se um feltro para 
homogeneizar a distribuição de ar. Como resultado obtém-se um 
escoamento aproximadamente pistonado próximo à janela, permitindo 
pouca variação de temperatura na face externa da janela. 

A janela foi mantida na posição vertical por meio de um suporte 
feito com tubos de aço calandrados, soldados e zincados, como mostrado 
na Figura 40. A estrutura foi testada e otimizada no software Ansys Mechanical 
para resistir ao peso com um coeficiente de segurança igual a 3. 
 

Figura 38 - Definição da tampa da seção de testes. (a) Superfície frontal curva para se 
encaixar ao aro da janela; (b) e (c) Rasgos para anéis de vedação de silicone e batente para 

uso futuro em testes com vibração. 
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(a) (b) 

Figura 39 - Injetor/Coletor de ar. (a) Visão geral; (b) Corte horizontal. 

 
 

  
(a) (b) 

Figura 40 - Suporte da seção de testes. (a) Colocação da seção de testes no suporte;  
(b) Seção de testes encaixada no suporte. 

 
Para reproduzir as condições do contorno reais com a maior 

fidelidade possível, utilizou-se um painel interno de acabamento idêntico ao 
utilizado em aeronaves executivas. O painel foi cortado e encaixado na 
bancada. Entre o painel e a seção de testes, foram colocadas camadas de 
isolamento termoacústico, como em uma aplicação real. A Figura 41 mostra 
a seção de testes já com a instalação do painel. 
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O projeto da seção de testes pode é apresentado em detalhes no 

Apêndice VI. Uma visão geral é mostrada na Figura 41. O diâmetro externo 
máximo é de 830 mm para que a janela, o painel e o poliestireno expandido 
sejam acomodados adequadamente. A massa total da seção de testes é de 
cerca de 200 kg. 

O processo de fabricação envolveu a fundição de um cilindro base 
de alumínio aeronáutico, seguido de usinagem específica para dar o formato 
final desejado. A Figura 43 traz algumas imagens da seção de testes ainda na 
fábrica, localizada em Jaú, interior de São Paulo. 
 
 
 
 
 

Figura 41 - Seção de testes com um painel real de avião, cedido pela empresa 
financiadora do projeto 



60 
 

 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 43 - Fotos da seção em fabricação. (a) Adaptador das mangueiras; (b) Parte 
central sendo movimentada; (c) Usinagem; (d) Peças parcialmente encaixadas. 

Figura 42 - Projeto final da seção de testes 
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A fim de garantir a ausência de vazamentos pela estrutura porosa 

do alumínio fundido da seção de testes, que impediria a realização de vácuo 
no seu interior, o selante aeronáutico PPG Aerospace PR-1750 foi aplicado à 
superfície da seção de testes. Este produto é específico para o selamento de 
fuselagens aeronáuticas, mantendo suas propriedades em até -54 °C e 
possuindo uma excelente aderência ao alumínio (PPG AEROSPACE, 
2009). A Figura 43 mostra a aplicação do selante. O resultado foi bastante 
positivo, reduzindo em aproximadamente dez vezes o vazamento pelas 
paredes da peça e permitindo o abaixamento da pressão interna. 
 

  
(a) (b) 

Figura 44 - Selante aeronáutico sobre a seção de testes. (a) Selante sendo aplicado à 
lateral da seção; (b) Selante já aplicado à lateral e à frente da seção de testes. 

 

4.3.2. Instrumentação da Seção de Testes 

A pressão foi medida por um transdutor HBM P6 E98251 com 
faixa de medição de 0 a 5 bar e sensibilidade de 2 mV/V, adequadamente 
calibrado para pressões absolutas no próprio Polo antes de ser adicionado à 
bancada. O transdutor foi encaixado na seção de testes através de um furo 
cego de 30 mm de diâmetro e 5 mm de profundidade na parte superior da 
seção de testes, seguido de uma rosca ¼ NTP e uma conexão (projetada e 
construída no próprio laboratório) para adaptar a saída roscada M12 x 1,5 
do transdutor ao furo ¼ NTP sem que houvesse vazamentos. Além disso, 
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o poliestireno expandido também foi furado e um tubo capilar foi inserido 
para captar o sinal de pressão próximo à janela. 

A temperatura em diversos pontos da seção de testes foi medida 
por termopares tipo T. Termopares comuns seriam demasiadamente 
espessos e poderiam interferir no escoamento em convecção natural ou até 
provocar vazamentos. Portanto, foram utilizados termopares de precisão 
com apenas 0,125 mm de diâmetro.  

Foram utilizados 50 termopares: 7 no interior da seção de testes, 13 
nas superfícies da transparência estrutural, 13 na transparência fail safe, 13 na 
transparência tipo bolha e 4 no interior do subsistema de resfriamento de ar. 
Os termopares da seção de testes foram fixados em três linhas de nylon: uma 
linha vertical próxima à janela com dois termopares, uma linha horizontal 
no meio da seção de testes com dois termopares, e uma linha vertical 
próximo ao fundo da seção de testes com três termopares. 

Os termopares da transparência estrutural foram fixados nas duas 

superfícies: 5 na face externa (medindo a 𝑇𝐴𝑇) e 8 na face interna (medindo 

a 𝑇𝑝2). As posições dos termopares estão ilustradas na Figura 45: na face 

externa (45a) os termopares percorrem as linhas de simetria da janela e na 
face interna (45b) os termopares percorrem as linhas de simetria com mais 
dois pontos na linha diagonal. 
 

  
(a) (b) 

Figura 45 - Posicionamento dos termopares na transparência estrutural. (a) Face 
externa; (b) Face interna. 

 
Os termopares das transparências fail safe e bolha foram fixados na 

face interna, espalhados pela superfície para coletar da melhor maneira 
possível o perfil de temperaturas, como indicado na Figura 46. 
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A fim de se quantificar a força motriz para a transferência de massa, 

foram adicionados 4 transdutores de umidade relativa à cavidade mais 
externa da janela. Assim como os termopares, os transdutores de umidade 
relativa utilizados são pequenos para não interferirem muito no escoamento 
no interior da cavidade. O modelo escolhido foi o Honeywell HIH-4000-
004, que se baseia no método capacitivo de medição de umidade e possui 
apenas 4,2 mm de largura, 8,6 mm de altura e 2,0 mm de espessura. Esse 
transdutor envia sinais com erros de até ± 3,5 % e pode operar entre -40 °C 
e 85 °C. Também foram adicionados dois transdutores de umidade ao 
interior da seção de testes para certificar-se de que o ar está seco. Os sensores 
foram instalados junto aos termopares da linha de nylon vertical próximo ao 
fundo da seção de testes. 

 

4.3.3. Visualização da Geada 

O primeiro requisito a ser cumprido o estudo de visualização da 
geada é a iluminação adequada da seção de testes. Em voos reais, o sol 
ilumina a janela com até 100 000 lux de intensidade luminosa quando o céu 
está aberto ao meio-dia no verão, de acordo com Scarazzato (2010). Para se 
quantificar a iluminação na bancada, foi adquirido um luxímetro Minipa 
MLM-1011, com faixa de medição de 1 a 100 000 lux e precisão de 5%. 

Trabalhando-se com os requisitos de boa iluminação com pouca 
potência dissipada, optou-se pela utilização de lâmpadas de LED (Light 

Figura 46 - Posicionamento dos termopares nas transparências fail safe e bolha 
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Emitting Diode), que são circuitos com diversos resistores montados em 
paralelo com séries de LEDs. Em baixas temperaturas, esses resistores têm 
a sua resistência diminuída, o que significa que, uma vez que eles estão em 
paralelo com os LEDs, a corrente passando sobre os resistores aumentará 
enquanto que a corrente sobre os LEDs diminuirá. Além de uma diminuição 
no brilho dos LEDs, haverá um aumento da potência dissipada nos 
resistores, o que significa maior aquecimento e redução da vida útil. Por esses 
motivos, optou-se pelo uso de dispositivos LED que não possuíssem 
resistores embutidos. 

A alternativa disponível no mercado são as lâmpadas tubulares de 
LED, que possuem uma pequena fonte na extremidade e o restante do 
comprimento livre de resistores. Portanto, lâmpadas foram quebradas e 
adaptadas para que os LEDs ficassem no interior da seção de testes e a fonte 
fosse posicionada fora do compartimento refrigerado. 

Optou-se ainda por uma iluminação difusa, posicionando os LEDs 
ao lado da janela e os direcionando para o fundo da seção de testes, onde a 
sua luz seria refletida de maneira difusa para a janela de avião. O fundo é 
formado por uma peça circular de poliacetal pintada de azul. 

Adicionalmente, foram colocadas duas camadas de tecido de nylon 
branco sobre as lâmpadas para suavizar os efeitos da iluminação de flashes 
(FOTOLUX, 2016). 

Foram utilizadas duas lâmpadas, totalizando uma potência de 36 W 
e uma intensidade luminosa de cerca de 19 000 lux, correspondente a um 
quinto da intensidade luminosa do sol a pino em um dia ensolarado de verão 
(SCARAZZATO, 2010). Caso necessário, mais lâmpadas poderão ser 
adicionadas futuramente. 

As imagens foram registradas com uma máquina fotográfica 
profissional Nikon D4, com 16.2 megapixels de resolução máxima, acoplada 
a uma lente Makro-Planar 2/100 ZF.2 Carl Zeiss com 100 mm de 
comprimento focal e abertura máxima de f/2. Com essa lente, é possível 
focar em diferentes transparências, caracterizando melhor as formações. A 
abertura ampla da lente faz com que objetos fora do plano fiquem 
desfocados, permitindo identificar em qual transparência ocorre a formação 
que estiver sendo observada. 

Além da máquina fotográfica, utilizou-se um microscópio óptico 
estereoscópico Nikon modelo SMZ 800, dotado de lentes objetivas Nikon 
P-Achro 0.5X com distância focal de 189 mm e amplificação máxima de 5 
vezes acoplado a uma câmera fotográfica digital Nikon DS-Fi1, com 5 
megapixels de resolução máxima. A câmera envia os dados ao software NIS-
Elements, que faz a aquisição e o tratamento das imagens. Para que um 
objeto seja focado, ele deve estar a exatamente 189mm da lente do 
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microscópio. Para permitir esse posicionamento, uma segunda mesa foi 
projetada e adquirida, dando mais liberdade ao microscópio. Além disso, o 
microscópio foi instalado sobre um posicionador cartesiano com seis graus 
de liberdade (três translacionais e três rotacionais), permitindo um foco 
perfeito. O plano focal do microscópio é extremamente fino, permitindo o 
foco nas diferentes superfícies das transparências e impedindo a 
interferência da imagem de uma superfície na outra. A Figura 47 mostra a 
máquina fotográfica, o microscópio e posicionador cartesiano. 
 

 

4.4. Subsistema de Resfriamento do Ar 

O ar correspondente ao lado externo ao avião em voo deve ter uma 
temperatura similar à encontrada em voos reais. Tal temperatura depende da 
altitude e da velocidade da aeronave. Quanto maior a altitude de voo, menor 
a temperatura e quanto maior a velocidade, maiores as perdas viscosas e 
maior a temperatura. 

As mais baixas temperaturas na estrutura do avião (𝑇𝐴𝑇) são 
encontradas em grandes altitudes e reduzidas velocidades, sendo limitadas 

Figura 47 - Conjunto de aquisição de imagens: máquina fotográfica D4, microscópio 
óptico SMZ 800 e posicionadores (cartesiano e mesa). 
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por questões estruturais a -54 °C. A temperatura típica de cruzeiro a 45 mil 
pés de altitude é de aproximadamente -39 °C. 

Para atingir tais temperaturas, optou-se pelo uso de um ultrafreezer, 
modelo CL 200-86 V, com 200 litros de volume interno. Esse equipamento 
opera de acordo com um ciclo de refrigeração do tipo cascata, podendo 
atingir temperaturas de até -86 °C. 

No entanto, ao se realizar os testes preliminares, percebeu-se que a 
capacidade de refrigeração do ultrafreezer é de apenas 150 W, valor quatro 
vezes inferior ao esperado. Consequentemente, a carga térmica da bancada 
se tornou significativamente maior do que a capacidade de refrigeração do 
ultrafreezer. Isso limitou o estudo a temperaturas de até -10 °C, mesmo com 
o acréscimo de dióxido de carbono sólido como elemento adicional para a 
produção de frio. Essa temperatura foi suficiente para validar os sistemas de 
ventilação, distribuição de ar, instrumentação, visualização, iluminação e 
fixação da bancada, sendo classificado como um ótimo ponto de partida 
experimental. 

Foram utilizados 14 kg de dióxido de carbono sólido em cada teste, 
o que permitiu manter a bancada em operação por aproximadamente uma 
hora. Para intensificar a troca de calor entre o gás carbônico e o ar, foi 
utilizada uma sequência de telas de aço inox de 64% de área aberta. Sobre 
cada tela foi colocada uma fração do gás carbônico sólido, aumentando a 
área de troca de calor. Também foram adicionados dois ventiladores para 
forçar a passagem do ar pelo CO2 e elevar o coeficiente de troca térmica. 
Detalhes dessa montagem são mostrados na Figura 48. 
 

Figura 48 - Aparato utilizado para aumentar a troca térmica entre o ar e o gás carbônico 
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Ainda que atualmente o sistema não atinja -54 °C, a bancada foi 

preparada para receber ar nesta temperatura e está sendo adaptada para a 
segunda etapa do projeto, na qual unidades condensadoras do tipo cascata 
serão adicionadas ao sistema para aumentar a sua capacidade de refrigeração. 

No seu estado atual a bancada não é adequada para a realização de 
experimentos com pressões inferiores à atmosférica. Essa decisão foi 
tomada com intuito de simplificar a primeira versão da bancada, deixando 
para versões futuras a implementação do abaixamento de pressão. 

Em termos psicrométricos, a influência da pressão é desprezível. 
No entanto, a diferença de pressão deforma a janela, aumenta a espessura 
da cavidade de ar mais externa e altera a rigidez da transparência estrutural. 
O aumento da espessura da cavidade pode alterar a circulação do ar, 
resultando em diferentes taxas de troca térmica e mássica. O aumento de 
rigidez altera as frequências naturais de vibração, ou seja, a transparência 
passa a vibrar em frequências mais elevadas quando está deformada. Embora 
esses efeitos não sejam considerados experimentalmente neste trabalho, 
simulações foram realizadas no software Ansys Mechanical aplicando-se uma 
diferença de 60 kPa sobre a transparência estrutural e condição de contorno 
de não descolamento nas bordas da transparência. Obteve-se uma deflexão 
máxima de 7,1 mm na flecha central, como ilustrado na Figura 49. 
 

 
O efeito do aumento da espessura da cavidade foi então investigado 

numericamente aumentando-se o valor original de 8 mm para 13 mm. Como 
indicado na Figura 50, verificou-se que o aumento da espessura tem um 
efeito desprezível tanto sobre o número de Nusselt (que permanece muito 
próximo à unidade) como sobre a temperatura da superfície interna da 

Figura 49 - Deformação na transparência estrutural submetida à diferença de pressão 
típica de voo de cruzeiro 
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transparência estrutural (a diferença entre a temperatura da superfície para 
as duas espessuras de cavidade é inferior a meio grau centrígrado). Por essa 
razão, a pressão, no momento, não será uma variável do trabalho 
experimental. 
 

  
(a) (b) 

Figura 50 - Comparação entre as trocas térmicas da cavidade normal contra a cavidade 
mais espessa. (a) Número de Nusselt da cavidade mais larga; (b) Diferença na Tp2 para 

as cavidades com diferentes espessuras. 

 

4.5. Procedimento Experimental 

Os experimentos foram realizados através de um procedimento 
estruturado em cinco etapas: 

1. A câmara de testes e o desumidificador devem ser ligados até que a 
condição desejada para a cabine seja atingida; 

2. O ultrafreezer é ligado com as válvulas borboleta fechadas e espera-
se aproximadamente 15 horas o término do pull down, quando o 
equipamento atinge aproximadamente -60 °C. Ao longo desse 
período os demais equipamentos da bancada são ligados; 

3. Adiciona-se o dióxido de carbono no interior do ultrefreezer, 
abrem-se as válvulas borboleta e ligam-se os ventiladores; 

4. A temperatura da janela é monitorada até que se decida pela 
captação de imagens. A câmara Nikon D4 e o microscópio são 
utilizados concomitantemente na aquisição de imagens; 

5. Quando a temperatura começa a subir é um sinal de que o dióxido 
de carbono está acabando. Ao final do pull up, o teste termina. 
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4.6. Processamento de Dados 

A bancada mede essencialmente temperatura, umidade relativa e 
pressão. Os horários de registro das imagens são compatibilizados com os 
horários de registro desses parâmetros para que possam ser correlacionados. 

A distribuição de temperatura na face externa da transparência 
estrutural e a umidade relativa do ar na cavidade adjacente são medidas e 
utilizadas como dados de entrada para o modelo numérico, que calcula a 
temperatura das transparências. Em seguida, calcula-se a temperatura e a 
umidade absoluta do ar contido nas cavidades. 

A seguir, os mapas de processo de mudança de fase são plotados 
para as distribuições de temperatura numéricas e experimentais. As imagens 
obtidas são analisadas para comparar as temperaturas com a formação 
obtida. 

Por fim, as imagens das gotas são analisadas e seus diâmetros 
médios são extraídos, obtendo as dispersões espacial e de tamanho das gotas. 
Essas dispersões são comparadas às simuladas pelo modelo de condensação 
em gotas para a temperatura de parede e umidade medidas. 

 

4.7. Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os detalhes construtivos e 
operacionais do aparato experimental projetado e construído para estudar a 
deposição de vapor d’água em janelas de aeronaves. Os principais 
componentes da bancada e a instrumentação da seção de testes foram 
também descritos. 
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5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

A deposição de água sobre as superfícies da janela da aeronave pode 
ocorrer sob a forma de condensação ou de dessublimação, dependendo do 
estado psicrométrico do ar e da temperatura local da superfície. Nesse 
trabalho admite-se que a superfície interna da transparência estrutural sofre 
um rápido resfriamento à medida que o avião decola e atinge uma altitude 
onde a temperatura é da ordem de -60 °C. Quando a temperatura da 
superfície interna da transparência estrutural se torna menor que a 
temperatura de orvalho do ar na cavidade, haverá condensação sobre essa 
superfície. Idealmente há a formação de uma película de condensado, que 
terá uma espessura uniforme, a qual aumentará com a deposição de mais 
vapor d’água. Esse espessamento foi aqui chamado de crescimento de 
“frente de líquido” (Lágua). Admite-se ainda que essa espessura seja fina o 
suficiente para evitar efeitos gravitacionais. Para o caso idealizado indicado 
na Figura 51, o ângulo de contato seria próximo a zero e a condensação seria 
pelicular. A Figura 51 ilustra tanto a frente de líquido quanto a frente de 
congelamento (Lgelo), que se inicia quando a temperatura da transparência é 
inferior à temperatura de congelamento. 

A entalpia de solidificação da água é inferior à entalpia de 
condensação, portanto o avanço da frente de congelamento é mais rápido 
que o avanço da frente de líquido. Assim, num dado momento, as duas 
frentes irão se encontrar e a água se transformará totalmente em gelo. Como 
a transparência estrutural continua sendo resfriada, o gelo se tornará 
progressivamente mais frio. Quando a superfície do gelo atingir o super-
resfriamento necessário, a nucleação da geada se iniciará sobre a superfície 
do próprio gelo. 
 

 

Figura 51 - Esboço da hipótese adotada e das frentes de líquido e congelamento 
(ROSA, 2016) 
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É importante notar que se o ar estiver muito seco, a temperatura de 

orvalho será inferior à temperatura de congelamento e, portanto, não haverá 
condensação sobre a janela. Logo, a análise anterior não se aplica, visto que 
o vapor d’água sublimará sob a forma de cristais de geada diretamente sobre 
a superfície da janela.  

Se o ângulo de contato da superfície da janela for diferente de zero, 
será necessário vencer um certo super-resfriamento para promover a 
mudança de fase. Caso a deposição seja por condensação do vapor d’água, 
a formação não será pelicular, mas em gotas. A hipótese da condensação 
pelicular torna-se mais realista para as transparências com revestimento 
hidrofílico, caracterizadas por um ângulo de contato de aproximadamente 
26° (conforme apresentado no Seção 4.1 e no Apêndice II). 

Para melhor compreender fenômeno em questão, um modelo 
teórico foi proposto e simulações foram realizadas empregando-se três 
abordagens distintas: unidimensional, bidimensional e tridimensional. 

O modelo unidimensional aborda o avanço das frentes de líquido e 
de congelamento, e a dessublimação sobre o gelo e sobre a transparência, na 
presença ou não de um revestimento hidrofílico. No caso de transparências 
com ângulo de contato de aproximadamente 88°, a condensação se dará em 
gotas, razão pela qual um modelo específico é apresentado nesse trabalho. 

A principal característica do modelo unidimensional é a sua 
simplicidade, permitindo assim uma quantificação rápida do processo de 
mudança de fase na janela em condições de voo típicas. No entanto, esta 
abordagem não considera as variações espaciais de temperatura sobre a 
janela, fato esse que afeta o processo de deposição de vapor d’água e a 
percepção do passageiro. Dessa forma, modelos bi- e tridimensionais foram 
desenvolvidos para examinar as variações espaciais de temperatura nas 
transparências e nas cavidades de ar com o auxílio de um pacote comercial 
de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). As previsões desses 
modelos foram posteriormente utilizadas em conjunto com relações de 
acoplamento interfacial de massa e energia propostas no contexto do 
modelo unidimensional, a fim de caracterizar a deposição de água em 
diferentes regiões da janela. 
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5.1. Modelo Unidimensional 

5.1.1. Aspectos Gerais 

O modelo unidimensional admite que a transferência de calor em 
seu domínio não seja influenciada pelas bordas da janela. Como dados de 
entrada (condições de contorno), o modelo utiliza a temperatura da 

superfície externa da transparência estrutural (𝑇𝑝1 – também chamada de 

TAT ou temperatura skin do avião) e as temperaturas das cavidades 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝, 

além das umidades absolutas das cavidades (𝜔∞) e a pressão interna da 

cabine (𝑝𝑖), utilizadas nos cálculos de transferência de massa e na teoria da 
nucleação. A Figura 52 mostra um esquema do modelo unidimensional. 
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Figura 52 - Esquema do modelo unidimensional mostrando a geometria analisada e os fluxos de calor 
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5.1.2. Equações Governantes 

As equações que regem o fenômeno em questão consideram as 
trocas térmicas por condução, convecção e radiação, além do crescimento 
das frentes de líquido e de congelamento e a nucleação da geada. 
 

5.1.2.1. Transferência de Calor nas Transparências 

Para definir o início do processo de mudança de fase, é preciso 
calcular as temperaturas das superfícies das transparências. Usando como 
exemplo a transparência estrutural (Fig. 52), é preciso determinar o valor 

instantâneo de 𝑇𝑝,2. Para tanto, o problema é modelado a partir da equação 

da condução de calor unidimensional transiente: 
 

𝜌𝑝𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑞′′′ = 𝑘𝑝

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 (23) 

 

𝑇𝑝(𝑥, 0) = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝 (24) 

𝑇𝑝(0, 𝑡) = 𝑇𝐴𝑇 (25) 

−𝑘𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥=𝐿

= ℎ𝑐(𝑇𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝 − 𝑇𝑝2) (26) 

 
em que a Eq. 24 é a condição inicial e as Eqs. 25 e 26 são as condições de 

contorno. As propriedades 𝜌𝑝, 𝑐𝑝 e 𝑘𝑝 são respectivamente a massa 

específica, o calor específico e a condutividade térmica da transparência e 

𝑞′′′ é a taxa de geração de calor por unidade de volume, a ser apresentado 

em detalhes mais adiante. As variáveis 𝑇, 𝑡 e 𝑇𝐴𝑇 representam 
respectivamente a temperatura, o tempo e a temperatura da superfície 

externa da aeronave. A variável 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝 é a temperatura média da cavidade 

de ar adjacente à superfície analisada, ℎ𝑐 é o coeficiente de transferência de 

calor por convecção nessa mesma cavidade e 𝑥, ilustrada na Figura 52, é a 
posição ao longo da espessura da transparência. 

A condição inicial exposta na Eq. 24 indica que instantes antes da 
decolagem, a transparência está em equilíbrio térmico com a cavidade de ar. 
A Equação 25 mostra que nos demais instantes de tempo a temperatura em 

𝑥 = 0 (superfície externa da transparência estrutural) será prescrita. A 
Equação 26 explicita a condição de contorno no lado interior à 
transparência: a conservação da energia entre o calor conduzido no sólido e 
transferido por convecção ao ar. 
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A geração de calor, expressa pelo termo 𝑞′′′ na Equação 23, 
representa o calor por unidade de volume gerado pela absorção da radiação 
solar. O material das lâminas da janela é semitransparente à radiação no 
espectro solar, o que significa que ele irá refletir, transmitir e absorver partes 
da radiação incidente. A parcela absorvida elevará a temperatura da 
transparência. 

Para determinar a quantidade de calor gerado, é preciso conhecer 
as propriedades radiativas do material das transparências. Conforme exposto 
anteriormente, apenas duas propriedades são intrínsecas ao material – o 

índice de refração 𝑛𝑟 e o coeficiente de absorção 𝑎 – enquanto as demais 
propriedades, como transmitância, reflectância ou absortância, dependem 
também da geometria da peça analisada. Como o índice de refração não afeta 
o calor absorvido, o foco será o coeficiente de absorção. 

Para determinar 𝑎, deve-se partir das propriedades conhecidas e 

medidas, ou seja, a refletância 𝑅𝑓, a transmitância 𝑇𝑟 e a absortância 𝐴. Parte 
da radiação que penetra em um material semitransparente é refletida 
internamente. Essa reflexão secundária pode se repetir diversas vezes, como 
ilustrado na Figura 53. Em cada passagem pelo material, parte da radiação é 

absorvida e parte é transmitida. As propriedades 𝑅𝑓, 𝑇𝑟 e 𝐴 representam a 
soma da passagem primária com todas as passagens secundárias de radiação, 

enquanto as propriedades transmissividade 𝜏, refletividade 𝜌 e absortividade 

𝛼 se referem apenas à primeira passagem de radiação (NICOLAU, 1998). 
 

 
De acordo com Nicolau (1998), é possível determinar a 

refletividade e a transmissividade por meio da refletância (𝑅𝑓 = 0,064), 

transmitância (𝑇𝑟 = 0,824) e absortância (𝐴 = 0,112) determinadas 

Figura 53 - Interação entre a radiação incidente e um meio semitransparente 
(NICOLAU, 1998) 
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experimentalmente (conforme mostrado no Apêndice I). O método é 
simples (composto por expressões algébricas), mas sua explicação foge do 
escopo deste trabalho. Aplicando o método proposto, obteve-se: 
 

𝜌𝑡 ≅ 0,037 (27) 

𝜏𝑡 ≅ 0,888 (28) 

 

onde o índice 𝑡 representa a espessura total da transparência. Essa 
representação é importante, uma vez que essas propriedades dependem da 
geometria, a qual será discretizada em elementos menores para calcular a 
condução de calor na janela. 

A transmissividade se refere apenas à parcela já interna ao meio 
semitransparente, ou seja, se somarmos a absortividade com a 
transmissividade, obteremos o total de radiação não refletida. Portanto, é 
valido afirmar que: 
 

𝜏 + 𝛼 = 1 (29) 

 
É importante notar que a transmissividade depende da espessura da 

camada de material sendo analisada, podendo ser expressa da seguinte 
forma: (INCROPERA et al, 2008): 
 

𝜏 = 𝑒−𝑎 𝑥 (30) 

 

onde 𝑥 é a distância ao longo da qual a radiação é transmitida e 𝑎 é o 
coeficiente de absorção. Essa equação é chamada de Lei de Beer e representa 
o decaimento exponencial que ocorre em diversas aplicações que envolvem 
absorção de radiação. Ou seja, cada camada de material absorve uma 
quantidade de radiação proporcional à sua espessura, transmitindo o restante 

da radiação incidente. Conhecidas a transmissividade total (𝜏𝑡) e a espessura 
da lâmina, obtém-se o coeficiente de absorção da lâmina: 
 

𝑎 ≅ 15,66 𝑚−1 (31) 

 
O termo de geração por unidade de volume devido à radiação na 

Eq. 23 pode então ser calculado através de um balanço de energia em um 

elemento de volume 𝐴𝑑𝑥 em uma distância 𝑥 da parede externa na janela. 
Assim: 
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𝑞′′′ = −
𝑑

𝑑𝑥
𝑔′′(𝑥) 

(32) 

 

onde 𝑔′′(𝑥) é a fração da radiação total incidente sobre a superfície externa, 

em W/m² e que é transmitida até a posição 𝑥. Levando em conta que o calor 
absorvido a partir da segunda passagem da radiação pelo meio 
semitransparente é desprezível, obtém-se: 
 

𝑔′′(𝑥) = 𝑔𝑜
′′(1 − 𝜌𝑡)𝑒

−𝑎𝑥 (33) 

 

onde 𝑔0
′′ é a radiação por unidade de área recebida na superfície externa da 

janela, o termo entre parênteses (1 − 𝜌𝑡) elimina a parte refletida da 

radiação e a exponencial 𝑒−𝑎𝑥 é a Lei de Beer, que representa a 
transmissividade da transparência da janela. Derivando a Equação 33, e a 
substituindo na Equação 32, obtém-se: 
 

𝑞′′′(𝑥) = 𝑎 𝑔𝑜
′′(1 − 𝜌𝑡)𝑒

−𝑎𝑥 (34) 

 
 Vale ressaltar que a absortividade e a transmissividade não variam 
com o ângulo de incidência da radiação solar (NICOLAU, 1998). 

Retornando à Eq. 23 e suas condições de contorno, verifica-se que 
é também preciso conhecer o coeficiente de transferência de calor por 

convecção na cavidade ℎ𝑐. 
A força motriz da convecção natural é a diferença de densidade 

entre regiões do fluido provocada por gradientes de temperatura ou de 
concentração de espécies, caso o fluido seja uma mistura. Nesse caso, existe 
diferença de temperatura entre as superfícies das transparências adjacentes 
e, a partir do início da precipitação de vapor d’água, há também diferenças 
de densidade. 

A Figura 54 ilustra uma cavidade fechada sujeita à convecção 
natural em seu interior, com as superfícies inferior e superior tratadas como 
adiabáticas. A cavidade possui uma elevada razão de aspecto, de 
aproximadamente 43. 
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O número de Rayleigh (𝑅𝑎𝑠𝑐), utilizado na análise do processo de 

convecção natural, é expresso como: 
 

𝑅𝑎𝑠𝑐 =
𝑔 ∆𝜌 𝑠𝑐

3

𝛼𝐷𝑇  𝜌𝑎𝑟 𝜈
 (35) 

 

onde 𝑔 é a aceleração da gravidade, Δ𝜌 é a diferença de densidade do fluido 

característica, 𝑠𝑐 é a espessura do airgap (comprimento característico da 

convecção), 𝜈 é a viscosidade cinemática do fluido e 𝛼𝐷𝑇 é a difusividade 
térmica do fluido. Para número de Rayleigh baixos, a convecção é fraca. A 
Figura 6 (exposta na Revisão Bibliográfica) ilustra os regimes de escoamento 

encontrados na cavidade em função de 𝑅𝑎𝑠𝑐 e da razão de aspecto. Convém 

notar que quanto maior a razão de aspecto, maior deve ser a velocidade para 
que o escoamento se torne predominantemente em camadas limite distintas. 

Nesse trabalho utilizou-se a correlação de Xamán et al (2004) para 

expressar o número de Nusselt em função de 𝑅𝑎𝑠𝑐 para razões de aspecto 

de 20, 40 e 80. Como a razão de aspecto da cavidade é de 44,8, optou-se por 
expressá-lo através de uma interpolação linear com base nas expressões para 
razão de aspecto de 40 e 80, indicados a seguir: 
 

𝑁𝑢𝑠𝑐 = 0,1865 𝑅𝑎𝑠𝑐
0,245          𝐴𝑟 = 40 (36) 

𝑁𝑢𝑠𝑐 = 0,1897 𝑅𝑎𝑠𝑐
0,2398          𝐴𝑟 = 80 (37) 

 

onde 𝐴𝑟 é a razão de aspecto da cavidade. 

Figura 54 - Convecção natural entre duas transparências (ROSA, 2016) 
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Para avaliar o efeito da diferença de densidade causada pelo 

gradiente de concentração, utilizou-se uma variável denominada de razão de 

empuxo (𝑁), o qual acelera que divide a parcela de variação de densidade 
devido à concentração pela variação de densidade devido à temperatura: 
 

𝑁 =
𝛽𝐶  ∆𝐶

𝛽𝑇  Δ𝑇
 (38) 

 

onde 𝛽𝐶  é o coeficiente de expansão por concentração, 𝛽𝑇 é o coeficiente 

de expansão térmica e 𝐶 é a concentração molar. Cálculos preliminares 
mostraram que para o caso em análise, a razão de empuxo alcança valores 
máximos de a 0,06, o que justifica o uso das Eqs. 36 e 37. 

O coeficiente de troca de calor por convecção na cavidade pode 
então ser definido em função do número de Nusselt: 
 

ℎ𝑐 =
𝑁𝑢𝑠𝑐  𝑘𝑎𝑟

𝑠𝑐
 (39) 

 

onde 𝑘𝑎𝑟 é a condutividade térmica do ar úmido e 𝑠𝑐 é a espessura da 
cavidade de ar. 

Com essas considerações, o modelo formado pelas Eqs. 23 a 26 fica 
então completamente determinado, permitindo o cômputo da temperatura 
da superfície interna da transparência externa à cavidade e o instante de 
início do processo de precipitação de vapor d’água.  

 

5.1.2.2. Crescimento da Frente de Líquido 

Se a temperatura calculada para a superfície for inferior à 
temperatura de orvalho e superior à de congelamento, haverá condensação 
de vapor d’água. O modelo proposto nesta seção calcula o crescimento da 
espessura do filme formado pela condensação pelicular de vapor d’água água 
sobre uma superfície de baixo ângulo de contato da seguinte forma: 
 

𝜌𝑙
𝑑𝐿á𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑡
= 𝜌𝑎𝑟 ℎ𝑚 (𝜔∞ −𝜔𝑙𝑎) (40) 

 

onde 𝜌𝑙 é a densidade da água líquida, 𝐿á𝑔𝑢𝑎 é a espessura do filme de 

líquido, 𝜌𝑎𝑟 é a densidade média do ar, ℎ𝑚 é o coeficiente de transferência 

de massa, 𝜔∞ é a umidade absoluta do ar na cavidade, e 𝜔𝑙𝑎 é a umidade 
absoluta na interface ar – água, sempre na condição de saturação. 
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O coeficiente de transferência de massa foi calculado através de 

uma analogia entre os processos de transferência de calor e massa na 
cavidade, como indicado nas Eqs. 41 e 42. No entanto, como as condições 
de contorno dos problemas térmico e mássico na cavidade não são 
necessariamente as mesmas (haverá fluxo de calor nas duas paredes laterais, 
mas o fluxo de massa pode ser nulo em uma dada parede caso não haja 
precipitação), erros podem ocorrer. No entanto, como a convecção na 
cavidade é baixa e os números de Sherwood e Nusselt são muito próximos 
à unidade, admite-se que o efeito da diferença entre as condições de 
contorno seja desprezível. Logo: 
 

𝑆ℎ𝑠𝑐 = 0,1865 𝑅𝑎𝑚,𝑠𝑐
0,245          𝐴𝑟 = 40 (41) 

𝑆ℎ𝑠𝑐 = 0,1897 𝑅𝑎𝑚,𝑠𝑐
0,2398          𝐴𝑟 = 80 (42) 

 

onde 𝑆ℎ é o número de Sherwood, análogo ao número de Nusselt, e 𝑅𝑎𝑚,𝑠𝑐 
é o número de Rayleigh para transferência de massa, definido por: 
 

𝑅𝑎𝑚,𝑠𝑐 =
𝑔 ∆𝜌 𝑠𝑐

3

𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟  𝜌𝑎𝑟 𝜈
 (43) 

 

onde 𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟 é a difusividade do vapor d’água no ar. O coeficiente de 

transferência de massa pode ser então definido como: 
 

ℎ𝑚 =
𝑆ℎ𝑠𝑐  𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟

𝑠𝑐
 (44) 

 
A umidade absoluta na interface ar – água é função da temperatura 

da interface, que não é conhecida. Essa temperatura é determinada através 
de um balanço de energia na interface (Eq. 45), como ilustrado na Figura 52. 
Convém observar que o calor transferido da interface para a camada de 
líquido é igual à soma das contribuições de calor sensível (convecção térmica 
do ar para a interface) e do calor latente (condensação do vapor d’água). A 
temperatura (e consequentemente a umidade) na interface será então 
calculada iterativamente com base nos balanços de massa e energia: 
 

𝑘𝑙
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥=𝐿+𝐿á𝑔𝑢𝑎

= ℎ𝑐(𝑇∞ − 𝑇𝑙𝑎) + 𝜌𝑎𝑟 ℎ𝑚 (𝜔∞ −𝜔𝑙𝑎) ℎ𝑙𝑣 (45) 
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Admitindo-se que a capacidade térmica da fina camada de 

condensado é desprezível e transformando o gradiente de temperatura em 
uma reta, obtém-se: 
 

𝑘𝑙
𝑇𝑙𝑎 − 𝑇𝑙𝑠

𝐿á𝑔𝑢𝑎 − 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜
= ℎ𝑐(𝑇∞ − 𝑇𝑙𝑎) + 𝜌𝑎𝑟 ℎ𝑚 (𝜔∞ −𝜔𝑙𝑎) ℎ𝑙𝑣 (46) 

 

onde ℎ𝑙𝑣 é o calor latente de condensação, 𝑇𝑙𝑠 é a temperatura na interface 
líquido – sólido (note que o sólido pode ser a transparência ou uma amada 

de gelo crescendo internamente à película de água), e 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜 é a espessura de 

gelo (caso ela exista entre a superfície da janela e a da água). 
Com duas equações disponíveis (Eqs. 45 e 46), uma segunda 

variável é determinada: o valor da espessura de líquido 𝐿á𝑔𝑢𝑎. 

É importante observar que as camadas de água e gelo depositadas 
sobre a superfície da transparência implicam em resistências térmicas 

adicionais. Portanto, o coeficiente ℎ𝑐 deve ser substituído por um 
coeficiente equivalente definido por: 
 

1

ℎ𝑒𝑞
=
1

ℎ𝑐
+
𝐿á𝑔𝑢𝑎 − 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜

𝑘𝑙
+
𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜

𝑘𝑠
 (47) 

 
Para definir quando a frente de gelo encontrará a frente de líquido, 

é necessário conhecer o crescimento do sólido internamente à água líquida. 
A próxima seção focará nesse equacionamento. 

 

5.1.2.3. Crescimento da Frente de Congelamento 

O avanço da frente de congelamento no interior do líquido é 
calculado com base em um balanço de energia na fronteira água – gelo, como 
ilustrado na Figura 52 e indicado na Eq. 48. 
 

𝑞𝑠𝑒𝑛,𝑔𝑒 = 𝑞𝑠𝑒𝑛,𝑎𝑔 + 𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑎𝑔 (48) 

 
A Equação pode ser simplificada admitindo, novamente, que a 

capacidade térmica das camadas finas é desprezível. Dessa forma: 
 

𝑘𝑠
𝑇𝑠𝑜𝑙 − 𝑇𝑝2

𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜
= 𝑘𝑙

𝑇𝑙𝑎 − 𝑇𝑠𝑜𝑙
𝐿á𝑔𝑢𝑎 − 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜

+ 𝜌𝑠
𝑑𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜

𝑑𝑡
ℎ𝑠𝑙 (49) 
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onde ℎ𝑠𝑙 é o calor latente de solidificação, 𝜌𝑠 é a densidade do gelo e 𝑇𝑠𝑜𝑙 é 
a temperatura de solidificação da água. 

Como a densidade do gelo é inferior à densidade da água, o 
comprimento final da camada de líquido precisa ser levemente corrigido. 
Matematicamente, essa questão é resolvida por meio de um balanço de 
massa: a quantidade de líquido que deixa de existir é igual à quantidade de 
água congelada: 
 

𝜌𝑙∆𝑉𝑙 = 𝜌𝑠∆𝑉𝑠 (50) 
 

onde 𝑉𝑙 e 𝑉𝑠 representam os volumes de líquido e gelo e 𝜌𝑙 e 𝜌𝑠 representam 
as densidades da água e do gelo. 

Este procedimento é repetido até que todo o líquido congele, ou 

seja, 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜 = 𝐿á𝑔𝑢𝑎𝑙. Como a temperatura do substrato continuará caindo, 

poderá haver formação de geada sobre a superfície recém-formada de gelo. 
O perfil de temperatura nessa camada de água recém congelada 

continuará sendo assumido como linear, uma vez que a capacidade térmica 
de uma camada tão fina é desprezível. À medida que a temperatura da 

superfície da janela diminui, a temperatura da superfície do gelo (𝑇𝑠𝑔) 

também diminuirá. Esta é uma variável importante, já que é a partir dela que 
se determina o instante em que se iniciará a formação de geada. 

Para determinar a temperatura abaixo da qual há formação de 
geada, utilizam-se as Eqs. (20) e (22) apresentadas anteriormente. Três 
fatores são importantes: a temperatura de saturação do ar, o ângulo de 
contato da superfície e o tipo de precipitação. Como exposto na Seção 4.1 e 
discutido no Apêndice II, admite-se que o ângulo de contato da água sobre 
o gelo é de 12°. A temperatura de saturação do ar será inicialmente igual à 
temperatura de solidificação da água, uma vez que a frente de congelamento 
acaba de atingir a superfície, portanto o ar na interface se encontra saturado 
nessa temperatura. Isso significa que temperaturas inferiores a 0,01 °C já 
tornam o ar supersaturado. Para instantes posteriores, a temperatura de 
saturação será a temperatura da superfície do gelo naquele instante. 

A partir dessas informações, determina-se a temperatura da 
superfície do gelo no início do processo de formação de geada, ou seja: 
 

𝑇𝑐 = −0,38 °𝐶 (51) 
 

No instante em que a formação de geada se inicia, esse modelo 
termina. Lembrando que se a cavidade estiver seca de modo que a 
temperatura de saturação permaneça abaixo da temperatura de 
congelamento, a geada aparecerá diretamente sobre o acrílico. 
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5.1.3. Metodologia de Solução 

A metodologia de solução aqui adotada é discutida em detalhes por 
Rosa (2016). Neste texto apenas aspectos de cunho mais geral serão 
abordados. 

Aas equações governantes do modelo unidimensional foram 
resolvidas pelo método das diferenças finitas (INCROPERA et al., 2008). A 
temperatura do elemento mais externo é conhecida (TAT), enquanto que 
para os demais elementos é inferida através de um balanço de energia 
levando em conta a radiação solar absorvida, como indicado nas equações 
52 e 53. Tais equações foram discretizadas utilizando diferenças centradas 
no termo difusivo e um esquema de primeira ordem implícito no termo 
temporal: 
 

𝑘𝑝𝐴𝑠
 [𝑇𝑝(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗)]

∆𝑥
+ 𝑘𝑝𝐴𝑠

 [𝑇𝑝(𝑖 + 1, 𝑗) − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗)]

∆𝑥
+ 𝑞′′′𝐴𝑠∆𝑥

= 𝜌𝑝 𝐴𝑠 ∆𝑥 𝑐𝑝
[𝑇𝑝(𝑖, 𝑗) − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗 − 1)]

∆𝑡
          𝑖 = 2…𝑛 − 1 

(52) 

𝑘𝑝𝐴𝑠
 [𝑇𝑝(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗)]

∆𝑥
+ ℎ𝑐𝐴𝑠[𝑇∞ − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗)] + 𝑞

′′′𝐴𝑠∆𝑥

= 𝜌𝑝 𝐴𝑠  
∆𝑥

2
 𝑐𝑝

[𝑇𝑝(𝑖, 𝑗) − 𝑇𝑝(𝑖, 𝑗 − 1)]

∆𝑡
          𝑖 = 𝑛 

(53) 

 

onde 𝐴𝑠 é a área da seção transversal, ∆𝑥 é o espaçamento da malha e 𝑛 é o 
número de elementos. Após manipulações algébricas da equação diferencial 
(Eq. 23), tem-se que a temperatura da parede em uma posição arbitrária i, 
no instante j, é dada por: 
 

𝑇𝑝(𝑖, 𝑗) =
𝑇𝑝(𝑖, 𝑗 − 1) + 𝐹𝑜 [𝑇𝑝(𝑖 + 1, 𝑗) + 𝑇𝑝(𝑖 − 1, 𝑗)]

1 + 2 𝐹𝑜

+
𝑎 𝑔0

′′(1 − 𝜌𝑡)𝑒
−𝑎

∆𝑥
2
(2𝑖−3)

1 + 2 𝐹𝑜

∆𝑡

𝜌𝑝𝑐𝑝
          𝑖 = 2…𝑛 − 1 

(54) 
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𝑇𝑝(𝑖, 𝑗) =
𝑇𝑝(𝑖, 𝑗 − 1) + 𝐹𝑜 [𝐵𝑖 𝑇∞ + 2 𝑇𝑝(𝑖 − 1, 𝑗)]

1 + 2 𝐹𝑜 + 2 𝐵𝑖 𝐹𝑜

+
𝑎 𝑔0

′′(1 − 𝜌𝑡)𝑒
−𝑎

∆𝑥
2
(2𝑖−3)

1 + 2 𝐹𝑜 + 2 𝐵𝑖 𝐹𝑜

∆𝑡

𝜌𝑝𝑐𝑝
          𝑖 = 𝑛 

(55) 

 
A radiação solar foi definida para cada elemento em função da sua 

posição e quanta radiação chega até ele. Além disso, 𝐹𝑜 representa o número de 

Fourier e 𝐵𝑖 representa o número de Biot, dados respectivamente por: 
 

𝐹𝑜 =
𝑘𝑝∆𝑡

𝜌𝑝𝑐𝑝∆𝑥2
=
𝛼𝑝 ∆𝑡

∆𝑥2
 

(56) 

𝐵𝑖 =
ℎ𝑐∆𝑥

𝑘𝑝
 

(57) 

 
O número de Fourier é um tempo adimensional que relaciona o 

incremento de tempo com o tamanho da malha. O método implícito não 
exige o número de Fourier seja pequeno, mas quanto menores eles forem, 
mais preciso será o resultado. Ou seja, para malhas refinadas, o incremento 
de tempo precisa ser pequeno. O número de Biot relaciona a resistência 
térmica de condução no sólido com a resistência térmica de convecção entre 
o sólido e o fluido. Quanto menor for o número de Biot, menos as 
temperaturas variam no interior do sólido (ou seja, menos acentuado é o 
gradiente de temperatura no sólido na região adjacente à fronteira). A malha 
utilizada neste modelo previa 100 elementos com um incremento de tempo 
de 0,01 segundo, resultando em um número de Fourier de 0,176. 

As equações para determinar o crescimento da frente de líquido, da 
frente de congelamento e a condução no gelo foram resolvidas 
numericamente pelo método de Euler, ou seja, as derivadas foram 
aproximadas por razões entre diferenças. 

As figuras 55 e 56 mostram fluxogramas que ilustram o método 
proposto. A Figura 55 refere-se ao decaimento de temperatura na janela e 
ao crescimento das frentes de líquido e de congelamento. Inicialmente são 

determinadas as temperaturas 𝑇𝑐 e 𝑇𝑝2. Caso a temperatura da superfície seja 

adequada, inicia-se o crescimento da frente de líquido. Caso a temperatura 
seja inferior à de solidificação, não haverá formação de líquido, fazendo com 

que 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜 = 𝐿á𝑔𝑢𝑎 = 0. Este fluxograma tem a sua continuidade no 

fluxograma ilustrado na Figura 56, focado na formação de geada sobre uma 
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camada de gelo previamente formada ou sobre a superfície da própria janela. 
Caso haja camada de gelo, o ângulo de contato é de 12° e é necessário 
acrescentar o gelo na resistência térmica total da janela. Finalmente, quando 
a temperatura em contato com o ar (superfície do gelo ou da janela) for 
inferior à temperatura requerida para a mudança de fase, a geada se forma. 

Nas figuras, 𝐿𝑙 = 𝐿á𝑔𝑢𝑎 e 𝐿𝑠 = 𝐿𝑔𝑒𝑙𝑜. 

 
 

 

Figura 55 - Fluxograma Parte 1: Crescimento das frentes de líquido e congelamento          
(ROSA, 2016) 
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5.1.4. Condensação em Gotas 

A análise anterior considera que o vapor d’água se condensa em 
filme, ou seja, como uma película homogênea sobre a superfície da janela. 
Entretanto, sabe-se que para ângulos de contato da ordem de 90° a formação 
não será pelicular, mas em gotas. Nesses casos, as dispersões espacial e de 
tamanho das gotas precisam ser determinadas para que seja possível prever 
a visibilidade que as gotas terão sobre a janela, como ilustrado na Fig. 57a. 

O modelo de crescimento de gotas baseia-se na geometria 
fundamental de uma calota hemisférica (ângulo de contato de 90°) crescendo 
sobre um substrato, conforme mostrado na Fig. 57b. Admite-se que o 
ângulo de contato se mantém constante à medida que a gota cresce.

Figura 56 - Fluxograma Parte 2: Formação da geada (ROSA, 2016) 
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(a) (b) 

Figura 57 - Condensação em gotas sobre a superfície da janela. (a) Representação de uma dispersão espacial; (b) Ilustração da geometria das 
gotas, do sistema de coordenadas e da presença simultânea de diversos tamanhos de gota. 
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O objetivo final do modelo é determinar a taxa de crescimento do 

raio da gota. Para tanto, é necessário conhecer a umidade absoluta na 
interface água – ar, a qual depende da temperatura nesse ponto. Dessa 
forma, o primeiro passo reside na determinação do perfil de temperatura na 
gota. 

Devido às pequenas dimensões da gota, a sua inércia térmica foi 
desprezada. Admitindo a temperatura do substrato uniforme, simetria 
esférica e ausência de geração de calor, obtém-se a seguinte equação com as 
suas respectivas condições de contorno: 
 

𝜕

𝜕𝑟𝑔
(𝑟𝑔

2
𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔
) +

1

sin 𝜃𝑔

𝜕

𝜕𝜃𝑔
(sin 𝜃𝑔

𝜕𝑇

𝜕𝜃𝑔
) = 0 (58) 

 𝜕𝑇

𝜕𝜃𝑔
(𝑟𝑔 , 0) = 0 (59) 

𝑇(𝑟𝑔 , 𝜋 2⁄ ) = 𝑇𝑝 (60) 

𝑇(0, 𝜃𝑔) = 𝑇𝑝 (61) 

 

onde 𝑟𝑔 é a coordenada radial, 𝜃𝑔 é o ângulo a partir do plano horizontal (a 

base da gota é considerada o plano vertical, uma vez que representa a janela 

da aeronave), 𝑇é a temperatura da gota e 𝑇𝑝 é a temperatura do substrato. A 

equação é bidimensional, pois leva em conta a simetria da gota, de modo que 

em 𝜃𝑔 = 0 a distribuição de temperatura encontra seu eixo de simetria e em 

𝜃𝑔 = 𝜋 2⁄  a gota está em contato com o substrato. 

Pode-se observar que a Eq. 58 necessita de duas condições de 

contorno em 𝑟𝑔e duas condições de contorno em 𝜃𝑔. A segunda condição 

de contorno em 𝑟𝑔 é derivada do balanço de energia na fronteira entre a gota 

e o meio envolvente, de modo que todo o calor que passa pela gota advenha 
da condução no ar ou da mudança de fase da água. Tal balanço envolve a 
resistência interfacial que representa a diferença de pressão necessária para 
que haja um fluxo líquido de massa de água do meio envolvente para o 
interior da gota (GLICKSMAN; HUNT, 1972). A Figura 58 ilustra as 

resistências envolvidas nesse balanço de energia, onde 𝐼 representa a 

interface água – ar, os índices 𝐿 e 𝐺 se referem respectivamente à fase líquida 

e ao meio envolvente, e R representa o raio da gota. O sobrescrito + 

representa o raio logo após a interface e o sobrescrito – representa o raio 
logo antes da interface. 
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 O fluxo de calor que entra na gota sob a ação das temperaturas 

𝑇(𝑅−, 𝜃𝑔) e 𝑇𝐼,𝐿 na Figura 58, é equivalente ao fluxo de calor que atravessa 

a interface, passando pela resistência interfacial entre o líquido e o meio 
envolvente. Matematicamente, tem-se que: 
 

−𝑘𝑙
𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔
(𝑅−, 𝜃𝑔) = ℎ𝑖[𝑇𝐼,𝐺(𝜃𝑔) − 𝑇𝐼,𝐿(𝜃𝑔)] (62) 

 

onde ℎ𝑖 é o coeficiente de transferência de calor interfacial, que é 
inversamente proporcional à resistência térmica da interface. De acordo com 
Alpaz, Bilgesü e Tutkun (1988), esse coeficiente pode ser definido como: 
 

ℎ𝑖 = 𝑓 (
𝑀

2𝜋 ℜ 𝑇𝐼,𝐺
)

1
2⁄

(
ℎ𝑙𝑣
2  𝜌𝑎𝑟
𝑇𝐼,𝐺

) (63) 

 

onde 𝑀 é a massa molar da água, ℜ é a constante universal dos gases e 𝑓 é 
o coeficiente de condensação, que expressa a razão entre o número de 
moléculas que condensam e o número de moléculas que atingem a superfície 
da gota por unidade de tempo. Tal parâmetro deve ser determinado 
experimentalmente e foi aqui assumido como unitário por representar o pior 
caso de condensação possível, podendo ser refinado futuramente. 

Figura 58 - Resistências térmicas envolvidas no balanço de energia que define a quarta 
condição de contorno para determinar o perfil de temperatura na gota 
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A Eq. 62, no entanto, introduz uma nova incógnita ao problema: as 

temperaturas no lado exterior da interface. Para calculá-las, uma equação 
adicional é exigida. Tal equação assume a seguinte forma: 
 

−𝑘𝑙
𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔
(𝑅−, 𝜃𝑔) = −𝑘𝑎𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔
(𝑅+, 𝜃𝑔)

− ℎ𝑙𝑣𝜌𝑎𝑟𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟
𝜕𝜔

𝜕𝑟𝑔
(𝑅, 𝜃𝑔) 

(64) 

 
que indica que o calor que penetra na gota é igual à soma dos calores sensível 
e latente que o meio envolvente entrega à gota. Com as equações 62, 63 e 
64, é possível definir as temperaturas da interface água – ar. Como o perfil 
de temperatura no meio envolvente não é conhecido, torna-se necessário 
calcular as distribuições de temperatura e umidade absoluta no ar 
simultaneamente com o cálculo da temperatura da gota. Para calcular a 
distribuição de temperatura no ar, admite-se que o meio se encontra 
estagnado e desprezam-se os efeitos advectivos: 
 
 

𝑘𝑎𝑟
𝜕

𝜕𝑟𝑔
(𝑟𝑔

2
𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔
) +

𝑘𝑎𝑟
sin 𝜃𝑔

𝜕

𝜕𝜃𝑔
(sin 𝜃𝑔

𝜕𝑇

𝜕𝜃𝑔
)

+ 𝑐𝑝,𝐻2𝑂𝜌𝑙𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟𝑟
2
𝜕𝜔

𝜕𝑟𝑔

𝜕𝑇

𝜕𝑟𝑔

+ 𝑐𝑝,𝐻2𝑂𝜌𝑙𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟
𝜕𝜔

𝜕𝜃𝑔

𝜕𝑇

𝜕𝜃𝑔
= 0 

(65) 

 𝜕𝑇

𝜕𝜃𝑔
(𝑟𝑔 , 0) = 0 (66) 

𝑇(𝑟𝑔 , 𝜋 2⁄ ) = 𝑇𝑝 (67) 

𝑇(∞,𝜃𝑔) = 𝑇∞ (68) 

𝑇(𝑅, 𝜃𝑔) = 𝑇𝐼,𝐺(𝜃𝑔) (69) 

 
 

Para calcular a distribuição de umidade no ar, é necessário resolver 
a equação da conservação das espécies que, pela simetria radial e pela 
condição de impermeabilidade na parede, pode ser escrita na seguinte forma: 
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𝜕

𝜕𝑟𝑔
(𝑟𝑔

2
𝜕𝜔

𝜕𝑟𝑔
) = 0 (70) 

 𝜔(𝑅, 𝜃𝑔) = 𝜔𝐼(𝜃𝑔) = 𝜔𝑠𝑎𝑡(𝑇𝐼,𝐺) (71) 

𝜔(∞, 𝜃𝑔) = 𝜔∞ (72) 

 
A variação angular da umidade não é explícita no equacionamento 

uma vez que as condições de contorno para 𝜃𝑔 não permitem fluxo de massa 

na direção angular; como indicado na Figura 59. Além disso, o pequeno 
tamanho da gota torna possíveis variações desprezíveis. Portanto, a umidade 

absoluta na interface água – ar varia apenas indiretamente com 𝜃𝑔, já que a 

umidade absoluta depende da temperatura e esta varia com o ângulo. 
 

 
As condições de contorno (71) e (72) são conhecidas: a umidade na 

cavidade (𝜔∞) é um dado de voo ou de experimento e a umidade na interface 

(𝜔𝐼) é definida em função da temperatura de equilíbrio termodinâmico. A 
Eq. 70 possui solução analítica em função das condições de contorno para 
cada instante de tempo. Logo: 
 

𝜔(𝑟𝑔) = (𝜔𝐼 −𝜔∞)
𝑅

𝑟𝑔
+𝜔∞ (73) 

 
A taxa de crescimento do raio da gota pode ser calculada através de 

um balanço de massa de vapor d’água em um elemento infinitesimal da 
interface: 
 

𝜌𝑙
𝑑𝑅

𝑑𝑡
(𝜃𝑔) = −𝜌𝑎𝑟𝐷𝐻2𝑂,𝑎𝑟

𝜕𝜔

𝜕𝑟𝑔
(𝑅, 𝜃𝑔) (74) 

Figura 59 - Condições de contorno para θ na interface da gota como ar 
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A Eq. 74 permite a determinação da variação local da dimensão da 

gota para uma dada posição angular. A cada instante de tempo, um raio 
médio da gota é calculado a partir da média dos novos raios fornecidos pela 
Eq. 74. Assim, a taxa de crescimento da gota é estabelecida. 

A Figura 60, por exemplo, mostra a distribuição de temperaturas 
em uma gota quando a superfície da janela era de 7 °C, a umidade absoluta 
na cavidade era de 8g/kg e o diâmetro da gota era de aproximadamente 2 
µm. 
 

 
Um aspecto importante do modelo de condensação em gotas é a 

possibilidade de simular a distribuição das gotas sobre a superfície da janela. 
Para tanto, é necessário um método que integre a nucleação de embriões ao 
modelo de crescimento das gotículas à medida que a temperatura da janela 
varia com o tempo. Dessa forma, os modelos de Glicksman e Hunt (1972) 
e Wu (2001) foram combinados e adaptados para permitir a simulação da 
nucleação e da distribuição das gotas sobre uma superfície. 

Para a nucleação, a superfície de interesse foi dividida em diversas 
seções menores, com área de 400 µm². Em cada seção foram selecionados 
aleatoriamente 108 sítios/cm² (GLICKSMAN; HUNT, 1972) onde existe a 

Figura 60 - Distribuição de temperaturas na gota 
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possibilidade de ocorrer nucleação e foi determinado experimentalmente 
por Glicksman e Hunt (1972) para a condensação de água em um meio 
envolvente saturado. A taxa de formação de embriões por unidade de área, 
expressa pela Eq. 21, por sua vez, indica quantos desses sítios serão 
efetivamente povoados por um embrião. Esse será o número de gotas que 
nucleará a cada segundo, as quais aparecem em sítios selecionados 
aleatoriamente, como mostrado na Figura 61. 

A cada instante de tempo, uma nova geração de gotas é formada ao 
mesmo tempo em que o diâmetro das gotas já existentes aumenta de acordo 
com a Eq. 74. Quando duas gotas entram em contato, ou seja, quando a 
distância entre os centros de duas gotas é inferior à soma dos seus raios, elas 
coalescem. O centro da nova gota é posicionado na média ponderada pelo 
cubo do diâmetro das duas gotas pré-existentes e o volume final da nova 
gota é equivalente à soma dos volumes das gotas originais. 
 

 
Quando a maior gota atinge um diâmetro de tamanho igual ou 

superior a um décimo da aresta da seção de interesse, a área é quadruplicada. 
Para as novas áreas, os centros de cada nova gota são selecionados de 
maneira aleatória. Já a distribuição de tamanho das novas gotas (adicionadas 
a estes sítios aleatórios) é igual à distribuição calculada para a seção de 

Figura 61 - Sítios de nucleação, sítios com formação de embriões e gotas de diferentes 
gerações em uma área de análise reduzida 
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substrato já analisada. Assim, a dispersão de tamanho é mantida, mas a 
dispersão espacial é novamente aleatória. 

É importante salientar que existem dois parâmetros experimentais 
que afetam os resultados obtidos: a taxa crítica de nucleação de embriões de 
2,2 embriões/cm²s utilizada na Equação 22 e o coeficiente de condensação 

𝑓 utilizado na Equação 63. Tais parâmetros devem ser obtidos 
experimentalmente, razão pela qual as previsões dos modelos devem ser 
adequadamente validadas. 

 

5.1.4.1. Solução Numérica 

De acordo com o modelo, a taxa de crescimento de uma gota 

depende de quatro variáveis independentes: a temperatura de substrato (𝑇𝑝), 

a temperatura do ar da cavidade (𝑇∞), a umidade absoluta do ar da cavidade 

(𝜔∞) e o próprio raio no instante da observação (𝑅). Como todos esses 
parâmetros variam com o tempo, haverá uma curva de crescimento diferente 
para cada instante de tempo e para cada gota. Para determinar a curva 
completa de crescimento de uma gota, foram necessários cerca de 15 
minutos de processamento computacional em um computador com 
processador Intel® Core™ i5 de 2,9 GHz e 8GB de memória RAM. 
Acrescentando-se 2,2 embriões/cm²s e o processo de coalescência de gotas, 
seria necessário um tempo de processamento muito grande para contabilizar 
todas as gotas a cada instante de tempo. 

Para reduzir o custo computacional e agilizar as simulações, 
realizou-se uma análise de sensibilidade das variáveis independentes. 
Inicialmente, relacionou-se o raio da gota com o tempo, como ilustrado na 
Figura 62. Nessa figura, cada curva representa uma gota nucleada em um 
instante de tempo diferente. Cabe observar que à medida que o tempo passa, 
as gotas apresentam uma taxa de crescimento maior. Isso, muito 
provavelmente, deve-se ao fato de que a temperatura da superfície continua 
decaindo com o tempo. É ainda necessário avaliar o peso de cada variável 
para caracterizar a sua influência na taxa de crescimento das gotas. 
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A taxa de crescimento da gota foi calculada para diversas condições 

de contorno, variando-se uma propriedade e mantendo-se as demais 
constantes, como indicado na Tabela 2. Os resultados obtidos são 
mostrados na Figura 63. Convém observar que o parâmetro mais relevante 
é a temperatura do substrato, que gerou uma gota 25% maior do que a 
referência. A umidade absoluta do ar gerou uma gota 10% menor. Por outro 
lado, a temperatura da cavidade mostrou ter uma influência desprezível – a 
variação indicada na tabela gerou apenas 0,01% de diferença no tamanho da 
gota. Portanto, a temperatura da cavidade foi desconsiderada nos passos 
seguintes. 
 

Tabela 2 – Dados para o cômputo da taxa de crescimento da gota 

Referência: Temperatura 
do Substrato: 

Temperatura 
do Ar: 

Umidade: 

𝑻𝒐𝒓𝒗 = 𝟏𝟎°𝑪 𝑇𝑜𝑟𝑣 = 10°𝐶 𝑇𝑜𝑟𝑣 = 10°𝐶 𝑇𝑜𝑟𝑣 = 7°𝐶 

𝑻𝒑 = 𝑻𝒄 − 𝟏°𝑪 𝑇𝑝 = 𝑇𝑐 − 4°𝐶 𝑇𝑝 = 𝑇𝑐 − 1°𝐶 𝑇𝑝 = 𝑇𝑐 − 1°𝐶 

𝑻∞
= 𝑻𝒄 + 𝟏𝟎°𝑪 

𝑇∞ = 𝑇𝑐 + 10°𝐶 𝑇∞ = 𝑇𝑐 + 7°𝐶 𝑇∞ = 𝑇𝑐 + 10°𝐶 

Figura 62 - Crescimento de diversas gotas nucleadas em diferentes instantes de 
tempo sob as condições de um voo teste 
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As demais variáveis – a temperatura de substrato (𝑇𝑝), a umidade 

absoluta do ar da cavidade (𝜔∞) e o próprio raio da gota no instante da 

observação (𝑅) – foram então utilizados para calcular e tabelar a cada 
instante de tempo a taxa de crescimento de cada gota. 

O refino da tabela se deu em função da sensibilidade das variáveis 
e de comparações com a simulação de referência, na qual os valores foram 
calculados de acordo com o equacionamento previamente descrito. Para a 

temperatura do substrato (𝑇𝑝), degraus de 0,5 °C se mostraram 

suficientemente refinados, como ilustrado na Figura 64a. Para a temperatura 
de orvalho, o mesmo refino foi suficiente, 0,5 °C, como pode ser visto na 
Figura 64b. O uso dos resultados tabelados diminui o tempo de 

Figura 63 - Influência das variáveis independentes na taxa de crescimento de uma gota 
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processamento de cerca de 15 minutos para aproximadamente 1 segundo 
para cada gota em cada instante de tempo. 
 

  
(a) (b) 

Figura 64 - Comparação entre o crescimento da gota calculado numericamente e 
aproximado por valores tabelados. (a) Variação da temperatura do substrato;  

(b) Variação da temperatura de orvalho. 

 
As equações apresentadas previamente foram discretizadas 

utilizando diferenças centradas no termo difusivo e um esquema de primeira 
ordem implícito no termo temporal. A Figura 65 mostra o fluxograma do 
modelo de condensação em gotas. Inicialmente as condições de contorno e 
inicial são especificadas e o valores da temperatura do substrato, calculado 
de acordo com o exposto nas seções 5.1.2 a 5.1.3, são fornecidas ao 
programa. Caso a temperatura do substrato seja inferior à temperatura 

necessária para a nucleação, a i-ésima geração de gotas, com raio crítico 𝑟0 é 
formada. Em função da temperatura e da área do substrato, determina-se o 
número de novos embriões, que têm a sua posição especificada 
aleatoriamente sobre os sítios de nucleação. O crescimento das gotas já 
existentes no período anterior é então calculado com auxílio dos valores 
tabelados. Caso haja gotas em contato, elas coalescem e o número total de 
gotas é corrigido. Se o diâmetro da maior gota for superior a 10% da lateral 
da região de interesse, a área é ampliada. Ao final desse processo, há um 
avanço no tempo. Esse ciclo continua até que a temperatura de 
congelamento seja atingida, impedindo que a gota continue a crescer. 
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5.2. Modelo Bidimensional 

O modelo bidimensional foi desenvolvido para levar em conta a 
convecção natural no interior das cavidades de ar e assim calcular o perfil de 
temperatura na superfície de cada uma das transparências. 

 

Figura 65 - Fluxograma do modelo de condensação em gotas 
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5.2.1. Aspectos Gerais 

O modelo foi estruturado na plataforma Ansys Fluent versão 15.0, 
que utiliza o Método dos Volumes Finitos para resolver as equações da 
conservação da massa, quantidade de movimento e energia por meio de 
aproximações algébricas aplicadas em um domínio discretizado em 
pequenos elementos de volume. É necessário que haja um balanço entre o 
refino da malha para melhor exatidão de resultados, e espaçamento da malha 
para menor custo computacional. 

Quanto mais simples for a geometria, mais próxima à discretização 
estruturada será a malha aplicada. Para tanto, a geometria da janela da 
aeronave (Figura 2) foi simplificada da seguinte maneira: 

 O raio de curvatura das transparências foi eliminado, de modo que 
as lâminas se tornaram planas; 

 O chanfro nas bordas da transparência estrutural foi eliminado; 

 O selo de vedação foi substituído por condições de contorno 
prescritas de fluxo de calor nulo; 

 As espessuras consideradas foram as seguintes: 7,6 mm para a 
transparência estrutural, 5,1 mm para a fail safe, 2,0 mm para a 
transparência tipo bolha e 8,0 mm para cada uma das duas 
cavidades. A altura de todos os componentes é de 358 mm. 
A janela foi dividida em uma malha estruturada com aresta máxima 

de 0,75 mm, de modo que até mesmo a transparência do tipo bolha 
possuísse pelo menos três elementos ao longo da sua espessura. Além disso, 
foi aplicado o método da inflação a partir das faces verticais das cavidades, 
criando elementos mais finos nas regiões próximas às superfícies. Isso 
permite uma melhor representação das camadas limite ali desenvolvidas. 

Da mesma forma como no modelo unidimensional, a temperatura 

na face externa da transparência estrutural (𝑇𝐴𝑇) foi utilizada como 
condição de contorno de primeiro tipo. As faces horizontais em contato 
com o selo de vedação foram consideradas isoladas. A face interna da 
transparência bolha, entretanto, não possui nenhuma condição de contorno 
conhecida. Sabe-se apenas que a temperatura no interior da cabine (afastada 
da bolha) fica em torno de 18 °C. Para que essa temperatura pudesse ser 
utilizada como condição de contorno, a geometria precisou ser modificada: 
foi adicionada uma nova transparência e a cavidade de ar equivalente entre 
a bolha e essa lâmina extra, como ilustrado na Fig. 66. Essa transparência 
representa a lâmina a que o passageiro do avião tem acesso. Ela foi considera 
com as mesmas dimensões da bolha. A geometria final analisada e a malha 
equivalente estão dispostas na Figura 66a e 66b, respectivamente. 
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(a) (b) 

Figura 66 - (a) Geometria utilizada nas simulações bidimensionais; (b) Malha aplicada à 
geometria bidimensional. 

 
A malha utilizada possui 56 749 elementos com razão de aspecto 

máxima de 3 e qualidade mínima de 0,55. Com a malha definida, as equações 
governantes que serão aplicadas a cada elemento podem ser escolhidas, 
conforme será explicado a seguir. 

 

5.2.2. Equações Governantes 

O escoamento no interior das cavidades pode ser considerado 
incompressível, uma vez que a densidade varia com a temperatura, mas não 
devido a diferenças de pressão (MALISKA, 2010). Por se tratar de um 
problema de convecção natural, será adotada a simplificação de Boussinesq, 
que admite a densidade como constante em todas as equações, à exceção da 
equação da quantidade de movimento na direção vertical (alinhada ao vetor 
aceleração da gravidade), onde o termo de forças de corpo é adicionado. As 
demais propriedades termofísicas são admitidas constantes.  

Três equações diferenciais descrevem o escoamento do ar na 
cavidade. A primeira delas é a conservação da massa: 
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇⃗⃗⃗ ∙ (𝜌 �⃗⃗⃗�) = 0 (75) 

 

onde 𝜌 é a densidade e �⃗⃗⃗� é o vetor velocidade. A primeira parcela representa 
o acúmulo de massa no volume de controle e a segunda parcela representa 
o balanço líquido de massa pelas fronteiras do volume de controle. Com a 
densidade aproximadamente constante, a Eq. (75) pode ser escrita na 
seguinte forma:  
 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 (76) 

 

onde 𝑢 é a velocidade em 𝑥 e 𝑣 é a velocidade em 𝑦. 
A segunda equação governante é a conservação da quantidade de 

movimento linear, que na sua forma completa é expressa da seguinte 
maneira: 
 

𝜌
𝐷�⃗⃗⃗�

𝐷𝑡
= −∇⃗⃗⃗𝑝 + 𝜇( ∇2 �⃗⃗⃗�) + �⃗� (77) 

 

onde 𝑝 é a pressão estática, 𝜇 é a viscosidade dinâmica. O lado esquerdo da 
Equação 77 se refere à variação da quantidade de movimento do fluido no 
volume de controle e ao fluxo líquido desta grandeza pelas fronteiras do 
volume de controle. No lado direito da equação, os dois primeiros termos 
se referem às forças de superfície sobre o volume de controle e a última 

parcela, �⃗�, representa as forças de corpo às quais o volume está submetido. 
Com a simplificação de Boussinesq, a equação de conservação da quantidade 

de movimento para as direções 𝑥 e 𝑦 se torna: 
 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜈 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
) 

(78) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦

= −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜈 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) − 𝑔[1 − 𝛽𝑇(𝑇 − 𝑇0)] 

(79) 
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onde 𝜈 é a viscosidade cinemática e 𝛽 é o coeficiente de expansão 
volumétrica térmica, sendo a última parcela da Equação 79 a força de corpo, 
motriz para a convecção natural. 

A terceira equação que rege o problema é a conservação da energia, 
que pode ser expressa como: 
 

𝜌
𝐷ℎ

𝐷𝑡
= ∇⃗⃗⃗ ∙ (𝑘 ∇⃗⃗⃗𝑇) + 𝑞′′′ +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ 𝜇Φ (80) 

 

onde ℎ é a entalpia, 𝑞′′′ é a geração de calor por unidade de volume e Φ é a 
função de dissipação viscosa. O lado esquerdo da igualdade representa a 
variação de energia do fluido no volume de controle e o balanço líquido da 
energia que passa pelas fronteiras do volume de controle. O lado direito da 
equação representa o calor que entra por condução no volume de controle, 
o calor que é gerado internamente a ele, os efeitos de expansão e contração 
do fluido, e o trabalho das forças viscosas. Na presente análise, o termo das 
forças viscosas é desprezível e a geração de calor apenas aparecerá nos casos 
em que a radiação solar é levada em consideração. O termo da variação de 
pressão é eliminado devido à simplificação de Boussinesq. Além disso, a 
entalpia pode ser definida em função da temperatura. O resultado dessas 
simplificações pode ser visto na Equação 81: 
 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 𝛼𝐷𝑇 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
) (81) 

 

onde 𝛼 é a difusividade térmica do ar. 
Como comentado anteriormente, o programa utilizado simplifica e 

discretiza as equações governantes. Os métodos de discretização das 
equações e as equações discretizadas em si não serão aqui apresentados 
porque fogem do escopo deste trabalho. Em seguida, para conectar as 
equações dos elementos da malha, é necessário integrar as equações 
discretizadas. As equações que conectam os pontos da malha durante a 
integração são chamadas de funções de interpolação (MALISKA, 2010). 

Ainda de acordo com Maliska (2010), muito cuidado deve ser dado 
à escolha da função de interpolação, uma vez que ela é a principal 
responsável pelos erros de truncamento e aproximação. Esses erros podem 
ser não-dissipativos, que dão origem a oscilações numéricas, ou dissipativos, 
que são associados aos termos advectivos e dão origem à difusão numérica. 
Em sistemas predominantemente advectivos o uso de funções de 
interpolação dissipativas (upwind) é melhor devido à sua representação mais 
adequada de perturbações parabólicas. Pode surgir nesse caso a chamada 
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“difusão numérica”, que é caracterizada pela suavização de gradientes 
associados aos termos advectivos, causados pelo fato de a interpolação não 
ser exata. Para problemas puramente difusivos, as funções de interpolação 
não-dissipativas (diferenças centrais) são mais adequadas por representarem 
fenômenos elípticos. Como o caso analisado é uma convecção natural de 
baixa intensidade, nos momentos iniciais o problema será elíptico e a partir 
de então ele será levemente parabólico. Assim, a função de interpolação 
escolhida para as equações de momento e energia foi a Quadratic Upwind 
Interpolation for Convective Kynematics (QUICK), que leva em conta tanto 
elementos à montante quanto à jusante, em uma espécie de média ponderada 
entre os esquemas upwind e de diferenças centrais. 

Para a interpolação da equação da massa, foi utilizada a função que 
leva em conta os valores armazenados no centro dos volumes de controle, a 
Least Square Cell Based (LSCB). 

Para a evolução transiente, foi escolhida a formulação implícita de 
segunda ordem, que toma valores do início e do fim de cada intervalo de 
tempo para calcular o avanço. Essa formulação tem como vantagem a 
estabilidade, limitando o intervalo de tempo em função da precisão desejada, 
não da convergência da solução. 

As equações de quantidade de movimento linear (Eqs. 78 e 79) e de 
energia (Eq. 81) precisam ser resolvidas simultaneamente para que todas as 
variáveis sejam determinadas. Portanto, os problemas de mecânica dos 
fluidos e de transferência de calor podem ser acoplados, quando as 
propriedades físicas variam com a temperatura, ou desacoplados, quando as 
propriedades físicas são constantes. Problemas acoplados geram matrizes de 
coeficientes muito grandes porque envolvem muitas variáveis ao mesmo 
tempo, enquanto problemas desacoplados exigem um trabalho delicado para 
o acoplamento de pressão e velocidade. O problema aqui analisado, de 
convecção natural, envolve variáveis naturalmente acopladas, uma vez que a 
movimentação do fluido surge devido a diferenças de temperaturas. Assim, 
os campos de velocidade e temperatura serão determinados de maneira 
acoplada. 

Para a radiação solar, o único modelo disponível no software para 
resolução de materiais semitransparentes é o Discrete Ordinates (DO), que 
resolve a equação da radiação para diversos ângulos de incidência. Este 
método foi então escolhido e sua resolução foi realizada desacoplada da 
resolução da conservação da energia, ganhando tempo uma vez que a 
radiação não é o principal meio de troca térmica do problema analisado. 

Após a definição dos modelos de equação e dos métodos de 
resolução, os problemas podem ser resolvidos de acordo com a metodologia 
descrita a seguir. 
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5.2.3. Metodologia de Solução 

As condições de contorno, conforme já comentado, são de 
isolamento nas arestas horizontais e de temperatura prescrita nas arestas 
verticais. A face interior foi mantida a 18 °C ou na temperatura inicial medida 
em teste e a face exterior seguiu o perfil temporal de temperatura desejado 
para cada simulação específica. Foram utilizados o perfil de temperaturas 
fornecido pela empresa, os obtidos em testes experimentais e algumas 
rampas arbitradas. A condição inicial é a mesma da transparência tipo bolha, 
18 °C ou a temperatura inicial medida em teste. Os avanços de tempo foram 
limitados de modo que o número de Fourier se mantivesse inferior a 10, 
garantindo uma boa precisão ao método implícito. Para cada avanço de 
tempo, o número máximo de iterações foi limitado a 200. O tempo total a 
ser simulado varia de acordo com o objetivo da simulação. Por exemplo, em 
alguns testes o período de um voo completo foi simulado, totalizando, em 
um dos casos, 15 329 segundos. 

A Figura 67 apresenta um fluxograma do processo de simulação 
desenvolvida em Fluent. No fluxograma aparecem as seguintes variáveis: 

 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝: número do passo de tempo em que a simulação se encontra; 

 𝑁𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑒𝑝: número do passo de convergência em que a simulação se 

encontra dentro de determinado passo de tempo; 

 𝑁𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒: número máximo de iterações definido para cada passo de 
tempo (nesse caso, 200 iterações); 

 𝑡𝑡𝑜𝑡: tempo total da situação a ser simulada. 
No início da simulação, a geometria é definida e a malha é 

elaborada, seguindo as características já descritas. A seguir as condições de 
contorno (temperatura, isolamento e materiais) e a condição inicial são 
especificadas. Em seguida, os campos de pressão, temperatura e velocidade 
são calculados iterativamente para cada passo de tempo por meio das 
equações e funções já descritas. A cada passo de tempo a condição de 
contorno de temperatura na face externa da janela é atualizada de acordo 
com o perfil fornecido. O procedimento é repetido até que o tempo total de 
simulação seja alcançado. 

O processamento foi realizado em uma estação de trabalho 
Windows® com processador Intel® Core™ i7 4790K de 4,00 GHz e com 
32 GB de memória RAM. 
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Os dados de saída da simulação são então analisados no software 

Ansys CFD-Post. Os resultados dessa análise serão descritos no Capítulo 6. 
 

Figura 67 - Fluxograma da simulação em Ansys Fluent 
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5.3. Modelo Tridimensional 

O modelo tridimensional foi desenvolvido com a mesma intenção 
do modelo bidimensional, mas adicionando-se mais uma dimensão ao 
problema. Isso torna possível definir regiões onde determinado tipo de 
deposição de vapor d’água é mais provável. 

 

5.3.1. Aspectos Gerais 

O modelo tridimensional, também resolvido no software Ansys 
Fluent versão 15.0, é extremamente parecido com o bidimensional. As 
principais diferenças residem na geometria e na malha do domínio analisado. 
A geometria da janela foi simplificada com as mesmas três primeiras 
aproximações do modelo bidimensional, acrescidas da seguinte 
simplificação: 

 A janela foi considerada simétrica verticalmente. Assim, o plano 
central vertical corta a janela em duas metades onde os perfis se 
desenvolvem similarmente. Dessa forma, apenas uma metade será 
analisada para diminuir os custos computacionais. 
As espessuras consideradas foram as seguintes: 7,6 mm para a 

transparência estrutural, 5,1 mm para a fail safe, 2,0 mm para a transparência 
tipo bolha, 2,0 mm para a transparência extra adicionada para possibilitar o 
uso da condição de contorno de cabine, 8,0 mm para cada uma das duas 
cavidades originais e 48,0 mm para a cavidade extra. 

Essa geometria não pode ser discretizada por uma malha 
estruturada como ocorreu na geometria bidimensional, uma vez que os 
cantos arredondados das transparências exigem elementos com formatos 
mais flexíveis para serem representadas com uma quantidade aceitável de 
elementos. Ela foi então dividida em elementos de faces preferencialmente 
triangulares em uma malha com aresta máxima de 6,0 mm, de modo que até 
mesmo a transparência bolha possuísse pelo menos dois elementos ao longo 
da sua espessura. Além disso, foi aplicado o método da inflação a partir das 
faces verticais das cavidades, criando elementos mais finos nas regiões 
próximas às superfícies. Isso permite uma melhor representação das 
camadas limite ali desenvolvidas 

A temperatura na face externa da lâmina estrutural (𝑇𝐴𝑇) foi 
também utilizada como condição de contorno. Da mesma forma, as faces 
horizontais foram consideradas isoladas. Apenas as bordas da transparência 

estrutural foram consideradas na 𝑇𝐴𝑇, uma vez que a camada polimérica 
entre a lâmina e a estrutura metálica fria do avião é pequena. A face interna 
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da transparência fica na temperatura do interior da cabine (cerca de 18 °C). 
A geometria final analisada e a malha equivalente são mostradas 
respectivamente nas Figuras 68a e 68b. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 68 - (a) Geometria utilizada na simulação tridimensional; (b) Malha aplicada 
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A malha apresentada possui 361 936 elementos com razão de 

aspecto média de 5,7 e qualidade média de 0,6. Malhas com melhores 
qualidades e razões de aspectos foram também obtidas, mas o custo 
computacional exigido era superior ao disponível. 

 

5.3.2. Equações Governantes 

As equações governantes utilizadas no modelo tridimensional são 
as mesmas do modelo bidimensional. A única diferença reside na dimensão 
extra que esse modelo exige. A função de interpolação escolhida para as 
equações de momento e de energia também foi a QUICK. A conservação 
da massa tridimensional também foi resolvida pelo LSCB e a evolução 
transiente também foi implícita de segunda ordem. Além disso, os campos 
de velocidade e temperatura também foram considerados acoplados. 

 

5.3.3. Metodologia de Solução 

A metodologia de solução foi a mesma que aquela utilizada para a 
resolução do método bidimensional, também respeitando um limite de 200 
iterações por passo de tempo e um número de Fourier máximo de dez. 

 

5.4. Síntese do Capítulo 

Nesse capítulo foram apresentados os modelos uni-, bi- e 
tridimensionais utilizados para caracterizar numericamente janelas de 
aeronaves. O modelo 1D, programado em MatLab, utiliza a física da 
transferência de calor e massa para definir como e em que velocidade o 
vapor d’água será depositado sobre as transparências. Os modelos bi- e 
tridimensionais, em Ansys Fluent, calculam os perfis de temperatura da 
transparência, permitindo estabelecer as regiões onde ocorrerá cada tipo de 
precipitação. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são mostrados e discutidos os resultados numéricos 
e experimentais da formação de geada na janela de aeronave. As 
distribuições de temperatura obtidas nas simulações bi- e tridimensionais são 
expostas e comparadas às distribuições de temperatura e umidade obtidas na 
bancada de testes. Em seguida, fotos da deposição de vapor d’água obtidas 
na bancada de testes são mostradas e discutidas, comparando a deposição 
obtida experimentalmente com a prevista pelo modelo de condensação em 
gotas. É realizada também uma análise de sensibilidade quanto ao efeito da 
espessura da cavidade de ar externa. Além disso, um voo real é reproduzido 
pelo modelo numérico e o efeito da radiação solar é discutido, comparando 
os resultados validados em bancada com os dados reais fornecidos pela 
Embraer. 
 

6.1. Resultados Experimentais 

Um dos principais dados de saída das análises numérica e 
experimental é a distribuição de temperatura nas superfícies da janela. Para 
validar os resultados dos modelos matemáticos, as distribuições obtidas 
numericamente foram comparadas às experimentais. 

 

6.1.1. Distribuições de Temperatura 

Foram realizados três testes, um deles (Teste 1) com temperatura e 
umidade de cabine mensuradas, mas não controladas (realizado no ambiente 
do laboratório), e dois deles com temperatura e umidade de cabine 
controladas (realizados no interior da câmara climática exposta na Seção 4.2 
– Aparato Experimental – e na Figura 35). A Tabela 3 mostra um resumo 
das condições de cada teste, indicando a temperatura mínima atingida na 

superfície externa na janela (𝑇𝐴𝑇𝑚𝑖𝑛), a temperatura de cabine (𝑇∞) e a 

umidade de cabine da aeronave (𝜔∞). O Teste 1 também apresenta uma 
simplificação na geometria: a transparência extra, o painel e a concertina não 
estavam montados à seção de testes. 
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Tabela 3 - Principais parâmetros dos experimentos analisados 

Teste 
𝑻𝑨𝑻𝒎𝒊𝒏 
[℃] 

𝑻∞ 
[℃] 

𝝎∞ 
[𝒈 𝒌𝒈⁄ ] 

1 -5,0 23,0 ± 0,2 7,6 ± 0,4 
2 -6,8 19,7 ± 0,2 2,6 ± 0,5 
3 -3,5 19,6 ± 0,3 9,5 ± 0,3 

 
No Teste 1 as temperaturas foram medidas na superfície externa da 

transparência estrutural (P1) e na face interna da fail safe (P4). Nos testes 2 e 
3, as temperaturas foram medidas nas superfícies externa (P1) e interna (P2) 
da transparência estrutural, na superfície interna da fail safe (P4) e na 
superfície interna da bolha (P6). As posições dos termopares estão expostas 
na Seção 4.3.2. 

A Figura 69 mostra as curvas de temperatura para a 𝑇𝐴𝑇 e para a 

𝑇𝑝4 obtidas no Teste 1. As temperaturas 𝑇𝐴𝑇 do lado direito e no centro da 

janela tendem a ser mais baixas devido a uma irregularidade de perda de 
carga na saída da seção de testes, que provocou uma má distribuição no 
escoamento do ar. Esse problema foi amenizado para os testes 2 e 3 e será 
corrigido para o uso futuro da bancada. 
 

Figura 69 - Temperaturas obtidas na janela de aeronave no Teste 1 
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O decaimento inicial de temperatura na Figura 69 ilustra o início da 

circulação de dióxido de carbono pela seção testes, enquanto a elevação das 
temperaturas da metade para o fim do teste indica que grande parte do CO2 
já foi consumido. Conforme esperado, as temperaturas da fail safe são mais 
altas e atrasadas em relação às temperaturas da superfície externa da janela. 
Apenas a lâmina estrutural ultrapassou a temperatura de congelamento da 
água, portanto apenas nesta transparência poderá haver congelamento ou 
dessublimação. 

Existe uma certa inversão na ordem das temperaturas: a 
temperatura no topo da fail safe se torna mais quente que as demais à medida 
que a janela é resfriada. Esse comportamento indica que a convecção natural 
está de fato ocorrendo nas cavidades de ar. 

Também há uma alteração de tendência na base da lâmina 
estrutural: inicialmente esta é a região que resfria mais rapidamente, 
entretanto, após o minuto 130, esta região passa por um período 
aproximadamente isotérmico que dura até o minuto 170. Essa estabilização 
ocorre porque está ocorrendo condensação de vapor d’água na face interna 
da transparência, o que libera calor e aquece a janela. Isso pode ser 
comprovado pelas fotografias expostas na Figura 70a (minuto 130) e na 
Figura 70b (minuto 170). 
 

  
(a) (b) 

Figura 70 - Região de intensa mudança de fase na base da face interior da transparência 
estrutural. (a) Momento de início da estabilização de temperaturas devido à 

condensação; (b) Início da rampa de subida de temperatura. 

 
Para verificar a condição termodinâmica da janela, as temperaturas 

na face interna da transparência estrutural foram calculadas por meio dos 
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dados de 𝑇𝐴𝑇 e 𝑇𝑝4 e plotadas contra os dados de umidade obtidos pelos 

sensores posicionados na cavidade de ar externa. O mapa de processos de 
mudança de fase para ângulo de contato de 90° foi plotado sob a curva 
resultante, como pode ser visto na Figura 71.  
 

 
A curva de temperaturas penetra na região de condensação e 

permanece boa parte do teste ali, cruzando a fronteira de congelamento 
próximo ao minuto 160. Novamente as fotos do teste corroboram o gráfico: 
a condensação na base da janela é bastante intensa e densa, enquanto apenas 
as microrregiões mais frias da base apresentam congelamento. Como pode 
ser visto na Figura 72, na região próxima ao sensor de umidade há 
congelamento das gotas previamente condensadas, enquanto no restante da 
imagem há apenas condensação. Mais detalhes sobre a visualização da 
condensação serão discutidos adiante (Seção 6.3). 

As temperaturas obtidas no Teste 2 nas transparências estrutural 

(𝑇𝐴𝑇, 𝑇𝑝2), na fail safe (𝑇𝑝4) e na bolha (𝑇𝑝6) são expostos na Figura 73. 

Figura 71 - Mapa de processos de mudança de fase juntamente com o perfil de 
temperatura da região inferior da face interna da transparência estrutural 
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Figura 732 - Região de intensa mudança de fase na base da face interior da 
transparência estrutural. Regiões de condensação coexistem com regiões de 

congelamento e regiões limpas aos 160 minutos de teste. 

Figura 72 - Temperaturas obtidas na janela de aeronave no Teste 2 
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Da mesma maneira que no Teste 1, o decaimento inicial de 

temperaturas se dá no início da circulação de gás carbônico e a elevação de 
temperaturas se dá quando boa parte do CO2 já foi consumido. Também é 
visível que as lâminas mais internas estão mais quentes e com a distribuição 
de temperatura atrasada em relação à transparência estrutural. 

O segundo teste confirma algumas características do primeiro: a 
presença da convecção natural no interior das cavidades se torna novamente 
clara, uma vez que a temperaturas do topo da fail safe e da bolha se tornam 
mais quentes que as demais à medida que o teste avança. Também é possível 

notar uma alteração de tendência na curva da 𝑇𝐴𝑇 na base da transparência: 
ela começa resfriando-se rapidamente e no instante em que a condensação 
se inicia na base (minuto 428), a temperatura passa a diminuir mais 
vagarosamente, tornando-se quase estável do minuto 436 ao minuto 486. A 
foto da Figura 74 ilustra um momento intermediário, o minuto 455 do teste, 
mostrando a presença clara de condensação na base da face interna da 
transparência estrutural. 
 

Figura 74 - Região de intensa mudança de fase na base da face interior da transparência 
estrutural aos 455 minutos de teste. 
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Também é interessante notar que boa parte da face interior da 

transparência estrutural atinge a temperatura de congelamento após a 
condensação. A presença de gelo se torna clara em algumas regiões dessa 
transparência, como pode ser visto nos cristais da foto batida aos 477 
minutos de teste, exposta na Figura 75. Vale ressaltar que o congelamento 
da camada de condensado preexistente é um processo exotérmico. Assim, 
ao redor dos cristais de gelo é possível ver uma fina camada em que não há 
gotas, uma vez que a água ali presente possivelmente recebeu energia 
suficiente para se evaporar. 
 

 
Ainda é possível notar na face interna da lâmina estrutural a 

presença de pequenos cristais de geada, que se formam quando a 
temperatura do substrato e a temperatura de crítica de nucleação se 
encontram abaixo da temperatura de congelamento. A presença de 
pequenos pontos brancos no canto superior esquerdo da Figura 74 ilustra 
esse processo. 

Um fenômeno que fica claro no gráfico de temperaturas do Teste 
2 é a elevada temperatura na base da face interna da lâmina estrutural (curva 

𝑇𝑝2 Base). Esse termopar está posicionado próximo ao orifício de 

equalização de pressão da fail safe. Isso significa que a entrada de ar quente 
vindo das cavidades de ar adjacentes é feita em frente a esse termopar. O ar 
que penetra pelo orifício aquece a região ao ponto de não haver condensação 
ali, como pode ser visto nas Figuras 72 e 74. Outro fator de comprovação 
de que o ar está vindo da cavidade de ar adjacente é a tendência da 

Figura 75 - Presença de cristais de gelo na superfície interna da transparência estrutural 
aos 477 minutos de teste 
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temperatura desta região de entrar em equilíbrio com as temperaturas da face 
interna da fail safe, como pode ser visto no gráfico da Figura 73. 

Outro ponto importante deste teste é que as transparências fail safe 
e bolha não atingiram a temperatura mínima para que houvesse 
condensação, uma vez que o ar da cabine estava bastante seco (18% de 
umidade relativa a 20 °C, conforme enunciado na Tabela 3). O mapa de 
processos de mudança de fase não se mostrou efetivo para os testes 2 e 3 e 

por isso não será mostrado. Nesses mapas a temperatura 𝑇𝑝2 medida não 

atingiu a temperatura crítica de nucleação (ficou levemente acima), embora 

nos modelos numéricos com a mesma 𝑇𝐴𝑇 a temperatura crítica tenha sido 
atingida. Acredita-se que essa discrepância tenha ocorrido devido à 
resistência de contato que existe entre o termopar e a transparência e a 
pequenos erros associados à curva de calibração do termopar. 

As temperaturas obtidas no Teste 3 nas transparências estrutural 

(𝑇𝐴𝑇, 𝑇𝑝2), na fail safe (𝑇𝑝4) e na bolha (𝑇𝑝6) podem ser vistas na Figura 76. 

 

 

Assim como nos testes anteriores, a 𝑇𝐴𝑇 é função da circulação de 
gás carbônico, sendo notável a elevação e o atraso na distribuição de 
temperaturas das transparências mais internas. A convecção natural nas 
cavidades de ar também é notada: as temperaturas no topo das 

Figura 76 - Temperaturas obtidas na janela de aeronave no Teste 3 



119 
 

transparências fail safe e bolha tornam-se mais quentes do que as demais à 
medida que o tempo passa. 

A mudança de tendência na curva da 𝑇𝐴𝑇 na base da transparência 
também é perceptível. A condensação se inicia por volta do minuto 190, 
quando a curva apresenta essa forte mudança de tendência. Essa estabilidade 
na temperatura segue até aproximadamente o minuto 255, quando as 
temperaturas de toda a transparência começam a subir. A Figura 77 mostra 
uma foto batida no minuto 193 e a presença de condensação na lâmina 
estrutural. 
 

 

 
Neste teste não foi observada a presença de gelo na janela, indo ao 

encontro da teoria, uma vez que as temperaturas da maior parte da janela 
não ultrapassaram a temperatura de congelamento da água. No lado 

Figura 77 - Região de intensa mudança de fase na base da face interior da transparência 
estrutural aos 193 minutos de teste. 
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esquerdo central da janela, entretanto, houve uma pequena formação de 
geada devido à temperatura da superfície e de orvalho estarem negativas. A 
Figura 78 mostra uma foto dessa região aos 225 minutos de teste. Os 
pequenos pontos brancos representam núcleos de dessublimação. 
 

 
Da mesma maneira que no Teste 2, a elevada temperatura na base 

na face interna da transparência estrutural no Teste 3 também é notável 

(curva 𝑇𝑝2 Base). Mais uma vez, isso ocorre devido ao ar quente que penetra 

pelo orifício de equalização de pressão e impede que haja condensação 
naquela região. A temperatura nesse ponto também tende à temperatura da 
face interna da fail safe, como pode ser visto no gráfico da Figura 76. 

O Teste 3 foi realizado a um alto nível de umidade: 65% de umidade 
relativa a 20 °C, conforme Tabela 3. A temperatura de orvalho para essa 
situação é de 13,2 °C. Dentro das cavidades, a umidade varia 
significativamente, como será mostrado na Seção 6.1.2, e em alguns pontos 
chega a ser superior aos 9,5 g/kg do ambiente. Portanto, também houve 
condensação nas superfícies internas da fail safe e da bolha, como pode ser 
visto nas figuras 79 e 80. A Figura 79 representa uma foto batida aos 327 
minutos de teste, enquanto a foto da Figura 80 foi batida aos 365 minutos 
de teste. 

Após a análise das distribuições de temperatura experimentais, as 

medições de 𝑇𝐴𝑇, de 𝑇∞ e de umidade no ambiente e nas cavidades foram 
utilizadas como dados de entrada para as simulações uni- e bidimensionais, 
como será visto na Seção 6.2. 
 

Figura 78 – Leve presença de geada no lado esquerdo central da face interna da lâmina 
estrutural aos 225 minutos de teste 
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Figura 79 - Presença de condensação em todas as transparências da janela de aeronave 
aos 327 minutos de teste. 
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Figura 80 - Presença de condensação em grandes quantidades nas três transparências 
da janela de aeronave aos 365 minutos de teste. 
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6.1.2. Distribuições de Umidade 

Assim como as temperaturas, a umidade também é um fator 
fundamental para a formação de condensação e geada. A seguir os resultados 
experimentais de umidade absoluta serão analisados e comentados. 

Para cada teste experimental, as umidades no interior da cavidade 
de ar mais externa foram medidas em alguns pontos. O único teste em que 
a umidade da base da cavidade foi medida foi o Teste 3. Por isso, ele será o 
teste analisado nesta Seção. As distribuições de umidade absoluta, calculadas 
a partir da medição de umidade relativa e da temperatura média da cavidade 
para esse teste, podem ser vistas na Figura 81. 
 

 
No gráfico da Figura 81, os ícones cheios representam a umidade 

no interior da cavidade de ar externa, o ícone com a metade vazada indica a 
umidade no interior da seção de testes (por onde passa o gás carbônico) e o 
ícone completamente vazado indica a umidade na câmara climatizada. É 
notável a diferença entre o nível de umidade na parte inferior da cavidade 
(triângulo invertido) e nas demais regiões (quadrado, círculo e triângulo). 
Essa quantidade elevada de umidade é o principal fator para que a deposição 

Figura 81 - Perfis de umidade absoluta para o Teste 3 para a cavidade de ar externa, o 
ambiente e o interior da seção de testes. 
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de vapor d’água ocorra predominantemente nessa região da janela. Acredita-
se que o motivo para essa elevação de umidade seja a presença do orifício 
de equalização de pressão. Por ali o ar mais quente e úmido passa das 
cavidades mais internas para a externa, afetando os níveis de temperatura e 
umidade nessa região. Em frente ao orifício é possível notar que não há 
formação de condensação devido às elevadas temperaturas (Figura 77). 
Entretanto, acima dessa região a umidade é elevada e as temperaturas 
começam a baixar, resultando em uma condensação intensa (Figura 79). As 
gotas nessa região são maiores e mais visíveis que as demais. 

Existem algumas variações de tendência nas curvas de umidade na 
cavidade (Figura 81), principalmente ocorrendo em torno dos minutos 195 
e 210. Essas variações também podem ser sentidas na temperatura da 
cavidade, como pode ser visto no gráfico da Figura 76. No minuto 195, a 
umidade lateral apresenta uma pequena queda, enquanto as umidades da 
base, do topo e do meio apresentam uma pequena elevação. É nesse 
momento que as temperaturas laterais da superfície interna da transparência 
estrutural atingem a temperatura necessária para que haja condensação. 
Portanto, se inicia o processo de mudança de fase nessa região, diminuindo 
a umidade localmente. Como o processo de condensação é exotérmico, há 
uma certa liberação de energia nesse instante, responsável pela leve elevação 
de umidade nas demais regiões da cavidade. 

No minuto 210 ocorre um fenômeno semelhante: a base atinge a 
temperatura necessária para a condensação, levando a uma redução na 
umidade ali presente. Na lateral, inicia-se o processo de dessublimação, 
portanto a umidade também cai. Nas demais regiões, ocorre um leve 
aumento de umidade devido ao processo exotérmico ocorrido na base e da 
lateral. Esse processo de mudança de fase também é visível no gráfico de 
temperaturas desse teste (Figura 76). 

Acredita-se que as saliências aos minutos 330 e 360 representem os 
momentos em que a condensação se inicia na fail safe e na bolha, 
respectivamente. Como as umidades não foram medidas nas outras 
cavidades, essa afirmação não pode ser completamente comprovada. 

 

6.1.2.1. Caminhos de Umidade 

Para realizar uma estimativa da massa de água depositada sobre a 
superfície interna da transparência estrutural, foi assumido que um terço da 
lâmina esteja coberto por condensação e que a massa de água possa ser 
calculada pela seguinte equação: 
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𝑚𝑒𝑠𝑡 = 𝜌𝑙  
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑟𝑔𝑜𝑡𝑎

3
 

(82) 

 

onde 𝑚𝑒𝑠𝑡 é a massa de água estimada, 𝜌𝑙 é a densidade da água, 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑 é a 

área coberta por condensação, 𝑟𝑔𝑜𝑡𝑎 é o raio estimado da gota e o fator 1 3⁄  

é para corrigir o volume estimado de condensado, uma vez que ele ocorre 
em gotas e não em película. Substituindo os valores adequados, obtém-se 
aproximadamente 1,7 g de massa estimada de condensado sobre a 
transparência estrutural. O volume da cavidade de ar é de aproximadamente 

8,24. 10−4𝑚3, o que significa aproximadamente 1 g de ar. Seria impossível 
haver 1,7 g de umidade contido em 1 g de ar nas condições de pressão e 
temperatura a que a janela está exposta. 

Parte dessa umidade condensada está vindo das cavidades 
adjacentes, mas a entrada pelo orifício de equalização de pressão não é 
suficiente para explicar a quantidade de condensação encontrada na janela. 
Portanto, acredita-se que este não seja o único caminho que a água utiliza 
para entrar na cavidade de ar. 

A Figura 82 ilustra a deposição de água aos 193 minutos do Teste 
3. Existem certos “caminhos” formados pela condensação da água. Esses 
percursos são marcas do algodão umedecido utilizado para limpar a 
transparência estrutural após a sua instrumentação. Esses pontos são os 
primeiros a condensar e tornam-se claramente visíveis. Isso significa que, de 
alguma maneira, o algodão está interferindo na condensação da janela. 

Uma possibilidade é que o algodão utilizado para realizar a limpeza 
da lâmina tenha adicionando água à sua superfície. Para saber a quantidade 
de água que o acrílico da janela adsorve em sua superfície, foi realizado um 
teste de teor de umidade, conforme descrito a seguir. 
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6.1.2.2. Teor de Umidade 

Para mensurar o teor de umidade do acrílico, foi utilizado o método 
termogravimétrico de forno de secagem (METTLER-TOLEDO, 2014) no 
Laboratório de Materiais Vitrocerâmicos – Vitrocer, no Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Um pedaço de janela de aeronave foi cortado e inserido em um 
Becker com água, permanecendo imerso por aproximadamente 18 horas. 
Em seguida ele teve sua massa aferida e foi depositado em uma estufa 
laboratorial. A peça foi mantida a 80 °C no interior da estufa por 24 horas. 
A massa foi novamente aferida e a diferença encontrada foi de 0,29%, como 
pode ser visto na Tabela 4. Em seguida, o pedaço de acrílico foi mantido em 
um ambiente com 85% de umidade relativa a 24 °C por 70 horas. A sua 
massa foi novamente aferida e a alteração foi de 0,15% (Tabela 4). 
 

Tabela 4 - Massas aferidas durante o processo termogravimétrico de secagem 

 
Massa após 18h 

imersa 
Massa após 24h 
a 80 °C em forno 

Massa após 70h 
a 80% em 24 °C 

Massa 46,8653 g 46,7312 g 46,8027 g 
Variação                - 0,3% + 0,15%               . 

Figura 82 - Caminhos marcados pela limpeza da transparência 
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Com esses dados, é possível concluir que as transparências 

adsorvem uma quantidade significativa de umidade em sua superfície. A 
transparência estrutural tem 1,051 kg. Portanto, em um caso extremo, ela 
adsorveria cerca de 3 g de água. Para entender esse efeito, testes com as 
lâminas umidificadas e com as lâminas secas devem ser realizados com os 
demais parâmetros mantidos, comparando-se os efeitos. 

Acredita-se, portanto, que o processo de limpeza das transparências 
e o ambiente a que elas ficam expostas antes do voo, ou mesmo antes de 
serem montadas, são parâmetros fundamentais na determinação da 
quantidade da condensação que ocorrerá em sua superfície. Uma vez que 
essa água já está presente na superfície, ela condensará e congelará 
rapidamente, afetando a visibilidade que a janela fornece ao passageiro. 
 

6.1.2.3. Efeito da Umidade do Ar na Cavidade 

Diferentes níveis de umidade no ar foram testados com os três 
experimentos realizados na bancada de testes. As distribuições de 
temperatura e as maneiras de deposição de vapor d’água desses testes já 
foram analisadas. Entretanto, cabe ainda uma comparação geral entre os 
níveis de bloqueio visual resultantes da deposição de cada teste. Para isso, 
são expostas a seguir três fotos gerais da janela de avião, uma para cada teste. 
A foto da Figura 83a foi tirada aos 132 minutos do Teste 1; a foto da Figura 
83b, aos 477 minutos do Teste 2; e a foto da Figura 83c, aos 363 minutos 
do Teste 3. 
 

 
(a) 
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(b) (c) 

Figura 83 - Comparação entre os testes experimentais com diferentes umidades de 
cabine: (a) 7,6 g/kg; (b) 2,6 g/kg; (c) 9,5 g/kg. 

 
Os efeitos visuais dos diferentes níveis de umidade de cabine são 

conforme esperados: quanto mais úmido, mais presente e intenso é o 
embaçamento da janela. Isso confirma que há um caminho real de umidade 
pelos orifícios de equalização de pressão, conduzindo ar úmido da cabine às 
cavidades de ar mais externas. 
 

6.2. Resultados da Simulação Numérica 

Para validar os resultados numéricos cujos equacionamentos foram 
descritos no Capítulo 5, os modelos foram alimentados com as condições 

de contorno medidas em teste (𝑇𝐴𝑇, 𝑇∞ e 𝜔∞) e as distribuições de 
temperatura resultantes para as superfícies internas das transparências foram 
analisadas. O modelo tridimensional não foi analisado para este caso, uma 
vez que as equações e os métodos de resolução são os mesmos que os 
empregados no modelo bidimensional. Assim, caso o bidimensional esteja 
validado, o tridimensional também estará. 
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6.2.1. Modelo Bidimensional 

Para este modelo, os testes 2 e 3 foram utilizados. A Figura 84 
mostra a distribuição de temperaturas obtida com a simulação em Ansys 

Fluent para a 𝑇𝐴𝑇 do Teste 2, onde as linhas com a letra “E” representam o 
experimento e com a linha “M”, o modelo. Na Figura 84a os ícones cheios 

representam a 𝑇𝑝2 experimental e os ícones vazados, a 𝑇𝑝6 experimental. Na 

Figura 84b, os ícones cheios representam a 𝑇𝑝4 experimental. 

As temperaturas na lâmina estrutural estão bastante semelhantes 
entre o modelo e o experimento, apenas com um leve atraso no modelo. 
Entretanto, para as transparências mais internas esse atraso é bastante 
significativo. Acredita-se que isso ocorra devido à inexistência dos orifícios 
de equalização de pressão na geometria do modelo. Isso mostra que a 
entrada de ar pelos orifícios possivelmente diminui a resistência térmica da 
cavidade externa, acelerando o processo de troca de calor e massa. Como o 
modelo não apresenta o orifício, não há entrada de ar quente na base da 
janela. Assim, as distribuições de temperatura nessa região não são alteradas 
como no caso experimental. Essa característica também confirma a ideia de 
que o orifício é uma importante entrada de ar quente e úmido nas cavidades. 
Essas hipóteses relativas à importância do orifício de equalização de pressão 
precisam ser validadas, portanto é indicado que testes com o orifício 
tampado sejam realizados em trabalhos futuros. 

Quanto à análise local, as temperaturas seguem a mesma tendência 
que o teste em bancada: indicam a presença da convecção natural nas 
cavidades, uma vez que as temperaturas do topo se tornam mais quentes no 
decorrer do teste. A Figura 85a mostra o perfil de temperaturas no minuto 
485 minutos de teste e a Figura 85b mostra o perfil ao final do teste. Na 
figura, as superfícies que limitam as transparências e as cavidades de ar são 
leves traços pretos. Os pontos vermelhos estão posicionados na interface 
entre a transparência estrutural e a cavidade de ar externa; os pontos azuis, 
entre a fail safe a e cavidade interna; os pontos verdes, entre a bolha e cavidade 
extra. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 84 - Temperaturas calculadas para a janela de acordo com a TAT do Teste 2 
pelo método bidimensional. (a) Nas superfícies da estrutural e da bolha; (b) Na 

superfície da fail safe. 
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(a) (b) 

Figura 85 - Perfis de temperatura calculados pelo modelo bidimensional a partir das 
condições de contorno obtidas em bancada de teste no Teste 2. (a) Aos 485 minutos de 

teste; (b) Aos 556 minutos (final) de teste. 

 
Para o Teste 3, as distribuições de temperatura estão expostas nas 

Figuras 86a e 86b, onde as linhas com a letra “E” representam o experimento 
e com a linha “M”, o modelo. Na Figura 86a os ícones cheios representam 

a 𝑇𝑝2 experimental e os ícones vazados, a 𝑇𝑝6 experimental. Na Figura 86b, 

os ícones cheios representam a 𝑇𝑝4 experimental. O gráfico foi separado em 

dois para facilitar a visualização. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 86 - Temperaturas calculadas para a janela de acordo com a TAT do Teste 3 
pelo método bidimensional. (a) Nas superfícies da estrutural e da bolha; (b) Na 

superfície da fail safe 

 
Novamente, as temperaturas apresentaram a mesma tendência com 

relação à convecção natural: as temperaturas da base das lâminas mais 
internas se tornam mais quentes com o passar do teste. A inexistência dos 
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orifícios de equalização de pressão também afetou as temperaturas das 
transparências, deixando novamente clara a sua importância: as temperaturas 
nas lâminas internas se encontram atrasadas no modelo em relação aos 
valores experimentais e a região inferior da lâmina estrutural não é aquecida 
pelo jato de entrada no modelo. A Figura 87a mostra o perfil de 
temperaturas no minuto 270 do teste e a Figura 87b mostra o perfil no 
minuto final do teste. 
 

  
(a) (b) 

Figura 87 - Perfis de temperatura calculados pelo modelo bidimensional a partir das 
condições de contorno obtidas em bancada de teste no Teste 3. (a) Aos 270 minutos de 

teste; (b) Aos 370 minutos (final) de teste. 

 
 

6.2.2. Modelo Unidimensional 

O modelo unidimensional foi aplicado aos três testes 
experimentais, utilizando como dados de entrada a umidade nas cavidades 
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(𝜔∞), a temperatura de cabine (𝑇∞) e a temperatura externa (𝑇𝐴𝑇). Como a 
temperatura externa e a umidade variam com a altura da cavidade, três seções 
unidimensionais foram analisadas para cada teste, utilizando para o modelo 
as temperaturas e umidades medidas nesses pontos. 

Para o Teste 1, foram analisados os pontos “Esquerda Meio”, “Base 
Meio” e “Base”. As temperaturas das três transparências foram calculadas 
nesses pontos e plotadas contra a temperatura de orvalho e a temperatura 
crítica para o início da nucleação. Durante esse teste, o sensor de umidade 
da base da cavidade de ar falhou, portanto, a umidade nessa região é 
considerada igual à do meio da janela. Entretanto, sabe-se que isso não é 
real, como foi exposto na Seção 6.1.2. Para as cavidades de ar seguintes, a 
umidade considerada foi a medida na cavidade de ar externa. A Figura 88a 
mostra os perfis de temperatura na posição “Esquerda Meio”, enquanto a 
Figura 88b mostra a posição “Base Meio” e a Figura 88c, a “Base”. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figura 88 - Evolução unidimensional das temperaturas das três transparências em 
diferentes posições da janela para o Teste 1. (a) Posição "Esquerda Meio"; (b) Posição 

"Meio Base"; (c) Posição "Base". 

 
É possível perceber que os resultados estão de acordo com os 

testes: há condensação na parte inferior da face interna da lâmina estrutural, 
principalmente na região mais próxima à base. Além disso, em nenhum dos 
pontos analisados as outras lâminas cruzam a curva da temperatura crítica 
de nucleação, conforme observado durante o teste. 

Também fica claro que na parte mais inferior da janela as 
temperaturas não atingem níveis suficientes para que haja congelamento, 
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entretanto, nas posições superiores, a temperatura da superfície passa da 
temperatura crítica ainda acima do ponto de congelamento e, em seguida, 
atinge temperaturas negativas. Esse perfil confirma a presença da 
condensação congelada que foi vista na parte média da janela, conforme 
exposto na Figura 70. 

Para o Teste 2, as temperaturas externas (𝑇𝐴𝑇) do “Topo”, “Meio” 
e “Base” foram utilizadas para calcular as temperaturas das transparências. 
Novamente a umidade na cavidade de ar externa na região da base foi 
considerada igual à região mediana, assim como as umidades nas cavidades 
de ar adjacentes. A Figura 89a mostra as temperaturas calculadas para a três 
transparências juntamente com a temperatura de orvalho e a temperatura 
crítica para nucleação no topo da janela. A Figura 89b mostra o perfil para 
o meio da janela e a Figura 89c, para a base. 
 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 89 - Evolução unidimensional de temperaturas nas três transparências para o 
Teste 2 para as posições: (a) Topo; (b) Meio (c) Base. 

 
Na parte superior da janela, as temperaturas das superfícies não 

ultrapassam (apenas tangenciam) a temperatura crítica de nucleação, 
indicando que não haverá deposição de vapor d’água, o que foi confirmado 
pelo teste experimental. Na região mediana da janela, a temperatura da 
superfície interna da transparência estrutural cruza a temperatura crítica logo 
abaixo o ponto de congelamento. Isso significa que em regiões levemente 
mais quentes àquele ponto em específico haverá condensação seguida de 
congelamento. Em regiões mais frias ou secas que aquele ponto, haverá 
dessublimação. Esses processos também foram confirmados pelos dados 
experimentais: a Figura 74 mostra presença de geada à esquerda do ponto 
medido e a Figura 75 mostra a condensação seguida de congelamento abaixo 
do ponto medido. Para a parte inferior da janela, deve-se lembrar que o 
sensor de umidade estava inoperante, mas sabe-se que a umidade ali é maior 
que nas demais regiões da cavidade. Assim, a linha de temperatura crítica de 
nucleação real será mais alta que a representada. Portanto, haverá formação 
de condensação na parte inferior da lâmina estrutural. Também é importante 
salientar que as lâminas mais internas foram corretamente descritas pelo 
modelo, não apresentando deposição de água na sua face interna. 

Os valores de temperatura obtidos pelo método numérico foram 
comparados aos valores de temperatura medidos no experimento, conforme 
exposto na Figura 90a para as temperaturas internas da lâmina estrutural e 
da bolha e na Figura 90b para a fail safe. As linhas com a letra “E” 
representam o experimento e com a linha “M”, o modelo. Na Figura 90a os 

ícones cheios representam a 𝑇𝑝2 experimental e os ícones vazados, a 𝑇𝑝6 do 
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experimental. Na Figura 90b, os ícones cheios representam a 𝑇𝑝4 

experimental. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 90 - Temperaturas calculadas para a janela de acordo com a TAT do Teste 2 
pelo método unidimensional. (a) Nas superfícies da estrutural e da bolha; (b) Na 

superfície da fail safe. 
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Os resultados confirmam a importância do orifício de equalização 

de pressão: a resistência térmica da cavidade de ar externa é maior no modelo 
do que no experimento, fazendo com que as temperaturas da estrutural 
fiquem mais frias e das demais transparências fiquem mais quentes. 

Para o Teste 3, as temperaturas externas (𝑇𝐴𝑇) do “Topo”, “Meio” 
e “Base” foram utilizadas para calcular as temperaturas das transparências. 
Para este teste, o sensor de umidade estava funcionando adequadamente, 
podendo ser utilizado para determinar a temperatura de orvalho na base do 
air gap externo. A Figura 91a mostra as temperaturas calculadas para a três 
transparências juntamente com a temperatura de orvalho e a temperatura 
crítica para nucleação no topo da janela. A Figura 91b mostra o perfil para 
o meio da janela e a Figura 91c, para a base. 

Na parte superior da janela, não há deposição de água na 
transparência estrutural, como pode ser visto na Figura 77. Para a parte 
central da janela há algumas regiões em que há formação de geada, uma vez 
que a temperatura da superfície cruza a temperatura de nucleação quando 
ambas estão próximas a 0.01 °C, confirmado o observado no teste. Para a 
base da janela, há forte formação de condensado, uma vez que temperatura 
de orvalho nessa região é bastante superior às demais, como pode ser visto 
nas figuras 77, 79 e 80 do Teste 3. É interessante notar que, ao final do teste, 
as transparências internas cruzam a temperatura de orvalho, mas não a 
temperatura crítica e mesmo assim há uma forte condensação. Isso ocorre 
porque a umidade nas cavidades mais internas é maior que a umidade na 
cavidade externa. Entretanto, como as umidades das cavidades mais internas 
não foram medidas, não há como representá-las graficamente. 

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figura 91 - Evolução unidimensional de temperaturas nas três transparências para o 
Teste 3 para as posições: (a) Topo; (b) Meio (c) Base. 

 
Para esse teste (Teste 3), o perfil de temperaturas da superfície 

interna da transparência estrutural também foi plotado sobre o mapa de 
processos de mudança de fase, como pode ser visto na Figura 92. Esse mapa 
deixa claros os processos descritos nos parágrafos anteriores. 
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Os valores de temperatura obtidos pelo método numérico 

unidimensional para o Teste 3 foram também comparados aos valores de 
temperatura medidos no experimento, conforme exposto na Figura 93a para 
as temperaturas internas da lâmina estrutural e da bolha e na Figura 93b para 
a fail safe. As linhas com a letra “E” representam o experimento e com a linha 

“M”, o modelo. Na Figura 93a os ícones cheios representam a 𝑇𝑝2 

experimental e os ícones vazados, a 𝑇𝑝6 experimental. Na Figura 93b, os 

ícones cheios representam a 𝑇𝑝4 experimental. 

Novamente os resultados deixam claro que a resistência térmica das 
cavidades de ar no modelo é maior do que experimento. As temperaturas 
calculadas para a transparência estrutural ficaram bastante semelhantes às 

medidas uma vez que, no experimento, a 𝑇𝐴𝑇 foi fortemente influenciada 

pela condensação e pela 𝑇𝑝2 em cada posição.  

 

Figura 92 - Mapa de processos de mudança de fase juntamente com o perfil de 
temperatura da face interna da transparência estrutural calculados pelo modelo 

unidimensional para as condições de contorno do Teste 3. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 93 - Temperaturas calculadas para a janela de acordo com a TAT do Teste 3 
pelo método unidimensional. (a) Nas superfícies da estrutural e da bolha; (b) Na 

superfície da fail safe. 
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6.3. Visualização do Processo de Deposição de Vapor 
d’Água 

Conforme exposto na revisão bibliográfica, a visibilidade de 
superfícies neutras ou hidrofóbicas é pior do que a de superfícies hidrofílicas 
devido à condensação em gotas que ocorre sobre elas. As superfícies 
analisadas apresentaram a condensação em gotas, congelamento de gotas e 
dessublimação. A seguir, imagens dessas deposições serão expostas e 
analisadas e os resultados obtidos pelo método matemático serão discutidos. 

 

6.3.1. Imagens Experimentais 

A Figura 94 mostra fotos da máquina fotográfica e do microscópio 
óptico que confirmam que os momentos iniciais de um teste são definidos 
pela condensação em gotas, a exemplo do minuto 134 do Teste 1. 
 

 
Foi proposto nesse trabalho que após a superfície da transparência 

atingir a temperatura de congelamento, as gotas formadas começariam a se 
congelar. A Figura 95, composta por fotos obtidas na Teste 1, confirma a 
proposição. Nas imagens, o teste já está no final e as temperaturas estão 
subindo, fazendo com que o gelo presente na superfície da transparência 
derreta. Além disso, é interessante notar que quando uma gota advinda do 
gelo derretido escorre, ela deixa em seu caminho uma região de substrato 

Figura 94 - Imagens da condensação aos 134 minutos do Teste 1, confirmando a 
condensação em gotas 
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livre para que novas nucleações aconteçam. É possível notar pequenas novas 
gotas surgindo na trilha da gota escorrida na Figura 95. 
 

 
Também deve-se salientar a presença de cristais de dessublimação 

nos testes de bancada, ocorridos conforme o modelo previa: quando ambas 
a temperatura do substrato e de orvalho se encontravam abaixo da 
temperatura de congelamento da água. A Figura 96 mostra cristais de 
dessublimação: são os pequenos pontos brancos espalhados pelas imagens. 
Um dos cristais no Teste 1 cresceu ao ponto de se tornar visível ao olho nu. 
Ele é retratado na imagem por uma foto obtida no microscópio óptico. 
 

Figura 95 - Imagens do gelo derretendo ao final do Teste 1, confirmando o 
congelamento das gotas condensadas 
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Uma vez que a presença das gotas foi visualmente confirmada, o 

próximo passo é calcular a sua dispersão e comparar os diâmetros medidos 
com os calculados. 

 

6.3.2. Comparação entre Resultados Numéricos e 
Experimentais da Condensação em Gotas 

O modelo matemático desenvolvido permite que a dispersão 
espacial e de tamanho das gotas seja calculada em função de uma 
temperatura de substrato, uma temperatura de cavidade e uma umidade de 
cavidade. Assim, o modelo foi utilizado contra imagens obtidas pelo 
microscópio para os Testes 1 e 3 e assumindo que a gravidade não afeta as 
dispersões espacial e de tamanho das gotas. 

Para o Teste 1, foram escolhidas duas fotos, batidas em locais e 
momentos diferentes. A Figura 97a ilustra uma foto da base da janela, em 
uma região próxima ao orifício de equalização de pressão aos 150 minutos 
de teste. A Figura 97b ilustra a dispersão calculada pelo modelo numérico 

Figura 96 - Imagens do Teste 1 também confirmam a presença de geada na superfície 
interna da transparência estrutural da janela de aeronave 



146 
 

para as condições de temperatura de substrato e de cavidade e umidade de 
cavidade obtidas da bancada quando da foto da Figura 97a. 
 

  
(a) (b) 

Figura 97 - Dispersão de gotas aos 150 minutos do Teste 1. (a) Foto batida no 
experimento; (b) Gotas calculadas pelo modelo para as condições de contorno do teste. 

 
A dispersão fotografada não é homogênea, uma vez que as 

temperaturas variam fortemente próximo ao orifício de equalização de 
pressão. Portanto, para fazer uma comparação entre os diâmetros obtidos 
pelo modelo e os diâmetros obtidos na foto, apenas as gotas da diagonal 
secundária foram analisadas. Para realizar essas medições, a imagem foi lida 
pelo software MatLab, trabalhada para que os contrastes e saturações 
ficassem adequados e transformada em uma imagem preto e branco. Sobre 
essa imagem resultante foi aplicado o método Canny de detecção de bordas. 
Esse método é disponibilizado em uma função pronta do software e identifica 
mudanças de cor bruscas. Sobre as bordas detectadas foram plotados 
círculos com o diâmetro que melhor se encaixasse à detecção. A parte 
analisada da imagem experimental e os círculos gerados pelo programa são 
também mostrado na Figura 97a. Os diâmetros resultantes desse método 
foram então exportados em uma planilha de dados. É importante ressaltar 
que esse método não detecta todas as gotas da imagem, mas uma quantidade 
estatisticamente significativa, suficiente para reduzir os desvios padrões a 
valores inferiores à 10% da grandeza medida. 

Os diâmetros resultantes dos métodos numéricos e experimentais 
são dispostos na Tabela 5. Os valores foram separados em três categorias: 
diâmetros grandes, médios e pequenos. Os grandes são os facilmente visíveis 
na imagem, arbitrados como superiores a 595 µm. Os médios são os que 
aparecem em maior quantidade, arbitrados como entre 340 µm e 510 µm. 
Os pequenos são as menores gotas e serão descartados nessa análise por 
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serem incertos tanto na análise numérica quanto na experimental: 
experimentalmente é difícil medir as pequenas gotas e numericamente elas 
são custosas de calcular (para acelerar o processo numérico, um número 
máximo de gotas foi estabelecido, eliminando automaticamente gotas 
pequenas por um critério puramente matemático, e não físico). 
 

Tabela 5 - Médias dos diâmetros medidos e calculados para a Figura 97a 

 
Média dos diâmetros 

grandes [µm] 
Média dos diâmetros 

médios [µm] 

Experimento 722,1 427,2 
Modelo 664,0 422,8 

 
Os diâmetros médios experimentais e numéricos resultantes foram 

muito semelhantes, mostrando que o modelo representa bem o crescimento 
de gotas nas condições de teste. 

A segunda foto do Teste 1 escolhida é mostrada na Figura 98a, ao 
lado da dispersão calculada pelo modelo matemático, na Figura 98b. A foto 
foi batida aos 168 minutos de teste na região entre a base e o meio da 
superfície interior da transparência estrutural. Uma visão mais macroscópica 
dessa região é ilustrada na Figura 70b, presente no início deste capítulo. Na 
Figura 98a também está em destaque a região da foto analisada pelo software 
e os diâmetros reconhecidos pelo método empregado. 
 

  
(a) (b) 

Figura 98 - Dispersão de gotas aos 168 minutos do Teste 1. (a) Foto batida no 
experimento; (b) Gotas calculadas pelo modelo para as condições de contorno do teste. 

 
Os diâmetros numéricos e experimentais estão expostos na Tabela 

6. Novamente, os valores foram separados em três categorias e apenas as 
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categorias “diâmetros grandes” (neste caso superiores a 255 µm) e 
“diâmetros médios” (superiores a 127 µm) serão apresentadas. 
 

Tabela 6 - Médias dos diâmetros medidos e calculados para a Figura 98a 

 
Média dos diâmetros 

grandes [µm] 
Média dos diâmetros 

médios [µm] 

Experimento 276,6 217,0 
Modelo 305,5 212,1 

 
Os diâmetros médios experimentais e numéricos foram mais uma 

vez muito semelhantes, confirmando a potencialidade do modelo 
desenvolvido. 

Para o Teste 3, a foto escolhida foi a mostrada na Figura 99a, batida 
aos 185 minutos de teste. A Figura 99b, por sua vez, foi calculada pelo 
modelo de maneira indireta: em vez de utilizar a temperatura de substrato 

obtida pelo experimento (𝑇𝑝2), o modelo unidimensional foi utilizado para 

calcular a temperatura do substrato a partir da temperatura da superfície 

externa (𝑇𝐴𝑇) e da temperatura de cabine (𝑇∞). A 𝑇𝐴𝑇 foi determinada em 
função da posição da foto: ao lado do sensor de umidade da base, do qual 
foram extraídos os dados de umidade. 
 

  
(a) (b) 

Figura 99 - Dispersão de gotas aos 185 minutos do Teste 3. (a) Foto batida no 
experimento; (b) Gotas calculadas pelo modelo para as condições de contorno do teste. 

 
Os diâmetros numéricos e experimentais estão expostos na Tabela 

7. Novamente, os valores foram separados em três categorias e apenas as 
categorias “diâmetros grandes” (superiores a 300 µm) e “diâmetros médios” 
(superiores a 100 µm) serão apresentadas, lembrando que a comparação 
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entre eles não é exatamente direta, uma vez que as temperaturas de substrato 
são levemente diferentes. 
 

Tabela 7 - Médias dos diâmetros medidos e calculados para a Figura 99a 

 
Média dos diâmetros 

grandes [µm] 
Média dos diâmetros 

médios [µm] 

Experimento 378,9 215,3 
Modelo 335,3 217,8 

 
Mais uma vez o modelo desenvolvido se mostrou robusto: mesmo 

com temperaturas de substrato diferentes, a média dos diâmetros médios foi 
muito semelhante entre o modelo e o experimento. Com isso, pode-se 
afirmar que o propósito principal do modelo de crescimento de gotas foi 
atingido, isto é, determinar as dispersões espaciais e de tamanho das gotas 
na superfície interna da transparência estrutural da janela em função das 
temperaturas da superfície externa à janela e da cabine e da umidade. 

É interessante citar que a capacidade visual humana é de 0,35 
minutos de arco (CLARK, 2016). Ou seja, para que uma pessoa com visão 
saudável identifique a presença de algo, é necessário que o objeto ocupe 0,35 
minutos de arco (ou 0,0058°) do seu campo visual. Estimando que a pessoa 
esteja a 30 cm da janela, a gota precisa ter pelo menos 30,5 µm para ser 
visível. Assim, pode-se dizer que as gotas fotografadas já são perceptíveis, 
confirmando os resultados dos experimentos. 

 

6.4. Efeito da Espessura da Cavidade de Ar Externa 

Com os modelos numéricos validados, é possível utilizá-los para 
prever situações reais e entender a sensibilidade da janela de aeronave a 
determinados parâmetros. A seguir o modelo numérico será utilizado para 
prever os resultados de deposição de vapor d’água em janelas com a cavidade 
de ar externa em diferentes espessuras. 

Uma característica importante da geometria da janela é a presença 
das cavidades de ar, que criam resistências térmicas extras entre a cabine e o 
exterior da aeronave. Essas resistências são parâmetros importantes na 
definição das temperaturas das superfícies das lâminas e são também 
alteráveis no projeto da aeronave sem a necessidade de grandes adaptações 
no restante da estrutura. Assim, a espessura da cavidade externa foi alterada 
para que a sua influência térmica fosse quantificada. 

Três casos foram analisados pelo modelo tridimensional: a 
espessura original da cavidade de ar mais externa, de 8 mm, uma espessura 
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levemente menor, de 6 mm, e uma espessura levemente maior, de 10 mm. 
As demais cavidades mantiveram-se inalteradas. Como condição de 
contorno, foi utilizada uma rampa de subida (tempo que a aeronave leva 
para atingir a altitude de cruzeiro) de 2000 segundos, partindo de 18 °C na 

superfície externa da janela (𝑇𝐴𝑇) aos 100 segundos de simulação e 
atingindo -54 °C aos 2100 segundos. Para avaliar os efeitos transientes, a 
simulação se estendeu por 8000 segundos. A temperatura da cabine foi 
mantida em 18 °C. Para a umidade da cavidade, foi feita uma proporção 
entre a temperatura da cavidade calculada e a temperatura da cavidade do 
Teste 3, resultando em uma umidade absoluta proporcional à encontrada no 
teste em bancada. 

O conjunto de gráficos exposto na Figura 100 mostra a temperatura 
das transparências no topo, no meio e na base da janela para as três 
espessuras de cavidade analisadas. A primeira linha representa a cavidade de 
6 mm; a segunda linha, 8 mm; e a terceira linha, 10 mm. A primeira coluna 
mostra os gráficos do topo da janela; a segunda coluna, do meio da janela; e 
a terceira coluna, da base da janela. 

É interessante notar que o aumento da espessura da cavidade 
intensifica a convecção do ar na cavidade, refletindo em uma elevação na 
taxa de troca térmica entre as transparências mais externas. 
Consequentemente, a temperatura da superfície interna da lâmina estrutural 
se eleva enquanto as temperaturas da superfície da fail safe e da bolha 
diminuem. Uma cavidade mais larga pode resultar na não deposição de água 
no topo da janela na lâmina estrutural, enquanto na base a deposição ocorre 
em maior intensidade nas duas transparências mais internas, fail safe e bolha. 
Uma cavidade mais fina faz com que a precipitação ocorra em toda a 
transparência estrutural, mas diminui e atrasa a deposição na fail safe. 

Os mapas de processo de mudança de fase, expostos nas figuras 
101a, 101b e 101c para o topo, o meio e a base da janela respectivamente, 
ilustram os tipos de deposição ocorridas nas lâminas. Como a temperatura 
de orvalho no eixo vertical, que representa a umidade da cavidade, foi 
estimada de maneira simples, os resultados das alterações da espessura da 
cavidade no mapa não foram grandes, mas reforçam as ideias discutidas 
acima. A geração de resultados experimentais com janelas de diferentes 
espessuras de cavidade está planejada para um trabalho futuro. 
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Figura 100 - Comparação entre as diferentes espessuras da cavidade de ar externa.  
(a, b, c) Cavidade de 6 mm; (d, e, f) Cavidade de 8 mm; (g, h, i) Cavidade de 10 mm. As 
figuras (a, d, g) representam o topo da janela, (b, e, h) representam o meio da janela e  

(c, f, i) representam a base da janela. 

 
É válido registrar que uma cavidade mais fina pode fazer com que 

apenas uma transparência fique exposta ao problema de deposição de água. 
Portanto, se alguma estratégia específica for adotada na transparência 
estrutural e ela se torne resistente à precipitação, uma cavidade fina poderia 
minimizar os problemas de formação de geada em janelas de aeronaves. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 101 - Mapas de processos de mudança de fase para diferentes espessuras da 
cavidade externa. (a) No topo da janela; (b) No meio da janela; (c) Na base da janela. 

 

6.5. Reprodução de um Voo Real 

Como validação final dos modelos desenvolvidos nesse trabalho, 
os dados de entrada experimentais foram substituídos por dados de entrada 
reais, obtidos em um voo instrumentado realizado pela Embraer com 
duração de quatro horas e entre São José dos Campos e Manaus. Os modelos 
uni-, bi- e tridimensionais foram alimentados com os valores medidos de 

temperatura da superfície da aeronave (𝑇𝐴𝑇), temperatura de cabine (𝑇∞) e 

umidade da cavidade de ar externa (𝜔∞), como será descrito a seguir. A 
janela analisada encontra-se na metade da cabine do avião e foi 
instrumentada com termopares e registradores de dados de umidade. Esta 
janela foi escolhida por apresentar precipitação logo no início do voo de 
cruzeiro. Os estados termodinâmicos pelos quais a janela passa durante o 
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voo foram plotados sobre o mapa de processos de mudança de fase com e 
sem revestimento hidrofílico para que o caráter transiente das condições de 
voo pudesse ser analisado juntamente com as condições termodinâmicas 
para a formação de geada fornecidas pelo mapa. 

 

6.5.1. Dados de Entrada 

Quatro dados de entrada são necessários: a temperatura da cabine, 
a umidade da cavidade de ar, a temperatura da superfície externa da janela e 
a pressão interna da cabine. Essas condições são transientes e alimentam o 
programa com seus novos valores a cada instante de tempo. 

A temperatura da cabine foi mantida constante em 18 °C durante 
todo o voo. Os valores medidos variavam pouco e, conforme exposto na 
modelagem matemática, esse parâmetro influencia pouco no resultado de 
deposição de vapor d’água. 

A umidade, mensurada e armazenada em um registrador de dados, 
não foi obtida na cavidade de ar mais externa. O dado disponível, visível na 
Figura 102, é da cavidade mediana, localizada entre a fail safe e a bolha. 
Espera-se que o erro proveniente dessa diferença de umidade seja baixo. 

 

 

A 𝑇𝐴𝑇, que representa a temperatura da superfície externa da 
aeronave, é calculada por meio da temperatura externa e da velocidade do 
avião. A sua variação ao longo do tempo pode ser vista na Figura 103. 

Figura 102 - Umidade da cavidade em função do tempo para o voo instrumentado 



154 
 

 

 
A pressão da cabine é calculada a partir da pressão externa à 

aeronave de modo que aquela seja sempre proporcional à esta. Como a 
pressão mínima do lado externo é equivalente a 41 mil pés de altitude 
(aproximadamente 20 kPa) e a pressão interna mínima é equivalente a 8 mil 
pés de altitude (aproximadamente 80 kPa), a razão de proporção dentre as 
pressões externa e interna será uma função da razão 8/41. Os valores de 
pressão de cabine obtidos estão dispostos na Figura 104. 
 

 
O último dado de entrada é a radiação incidente, que, segundo a 

Embraer, vale 1377 W/m² em altitude de cruzeiro. Essa taxa será 

Figura 103 - Temperatura da superfície externa da aeronave em função do tempo para 
o voo instrumentado 

Figura 104 - Pressão na cabine em função do tempo para o voo instrumentado 
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considerada constante a aplicada apenas nos casos em que a radiação for 
considerada. 

 

6.5.2. Perfis de Temperatura e Parâmetros Adimensionais 

O primeiro parâmetro adimensional analisado é o fator de empuxo, 
definido pela Equação 38 no capítulo da modelagem matemática. A Figura 
105 mostra a evolução desse fator no tempo para a cavidade de ar mais 
externa, que apresentará os maiores gradientes de temperatura e umidade. 
Esse parâmetro foi calculado apenas para o caso unidimensional, uma vez 
que os demais modelos não envolviam a difusão de massa. O valor máximo 
atingido foi de cerca de 0,06, confirmando que a influência do gradiente de 
concentração na força motriz da convecção natural é desprezível frente ao 
gradiente de temperatura. Os valores iniciais do fator de empuxo são 
negativos porque nos instantes iniciais do voo a face externa do avião sofre 
um leve aquecimento. 

Outro parâmetro adimensional importante é o número de Rayleigh, 
ilustrado na Figura 106 para a cavidade de ar mais externa pelo método 
unidimensional. Os valores desse parâmetro são baixos, atingindo no 
máximo a ordem de grandeza de 10³. Os valores indicados foram calculados 
com a diferença total de densidade, ou seja, levando em conta a diferença 
devida à variação da concentração de água, mesmo que pequena. Assim, esse 
parâmetro depende diretamente da diferença de temperaturas entre as faces 
adjacentes à cavidade. As curvas de temperatura presentes na Figura 106 
mostram essa influência direta.  
 

Figura 105 - Variação do fator de empuxo na cavidade externa no tempo para o voo 
instrumentado 
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Figura 106 - Variação do número de Rayleigh em função do tempo para o voo 
instrumentado calculado pelo modelo unidimensional. 

 
O baixo número de Rayleigh indica que os regimes de convecção 

natural nas cavidades sejam predominantemente condutivos. O número de 
Nusselt calculado e exposto na Figura 107 (Figura 107a para o modelo 
unidimensional e Figura 107b para o modelo tridimensional) confirmam essa 
expectativa. O número de Nusselt se mantém próximo à unidade durante 
todo o voo, confirmando o regime do escoamento e a pouca influência 
envolvida no uso da analogia entre as transferências de calor e de massa 
sobre o cálculo do número de Sherwood. 
 

  
(a) (b) 

Figura 107 - Variação do número de Nusselt médio da cavidade com o tempo para o 
voo instrumentado. (a) Modelo unidimensional; (b) Modelo tridimensional. 

 
Conforme discutido no modelo matemático, a temperatura da 

superfície interna da transparência estrutural é chave no processo de 
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deposição de vapor d’água da cavidade externa. A evolução dessa variável e 
da temperatura na face interna das outras transparências no tempo para os 
dados do voo instrumentado calculada pelos métodos bi- e tridimensionais 
é exposta na Figura 108a. São apresentadas três curvas para cada método: 
uma na região do topo da transparência, uma na região mediana e uma na 
base. As temperaturas centrais da janela para os dois modelos são bastante 
semelhantes, com diferenças sempre inferiores a 1 °C. Entretanto, nas 
regiões próximas ao contorno da janela, a diferença de temperaturas entre 
os modelos chega a 3 °C. Uma vez que o comportamento das curvas é o 
mesmo, essa diferença vem da condição de contorno imposta à 
transparência estrutural nas suas bordas: para o caso tridimensional, a 
condição de contorno é de temperatura prescrita, enquanto para o caso 
bidimensional é de fluxo de calor nulo. Assim, as temperaturas para o caso 
isolado são inferiores. 

A Figura 108b mostra a evolução dessas temperaturas para o caso 
unidimensional. A figura também mostra a variação da umidade na cavidade 

por meio da temperatura de orvalho. A curva vermelha (𝑇𝑐) é a temperatura 
requerida para a nucleação ocorrer, ou seja, a temperatura de orvalho menos 
o grau de super-resfriamento necessário para a condensação. 

Assim que a temperatura da superfície da transparência se torna 
inferior à temperatura requerida para que a nucleação ocorra, a condensação 
se inicia. Para as condições de contorno descritas, no caso unidimensional 
isso ocorre aos 823 segundos de voo na lâmina estrutural. As temperaturas 
da fail safe e da bolha, por sua vez, não cruzam a temperatura crítica de 
nucleação. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 108 - Temperaturas das lâminas para os dados de entrada de voo. (a) Calculadas 
pelos modelos bi- e tridimensionais; (b) Calculadas pelo modelo unidimensional. 

 
Focando no modelo unidimensional, após a nucleação na 

transparência estrutural, a frente de líquido começa a crescer. A camada de 
condensado começará a congelar quando a temperatura da superfície atingir 



159 
 

0,01 °C. Os avanços das duas frentes estão representados na Figura 109. O 
congelamento do filme de condensado acontece muito rapidamente devido 
à entalpia de fusão do gelo ser significativamente menor do que a de 
condensação da água. Ao final do gráfico, a expansão da água ocasionada 
pelo congelamento é visível, gerando um leve aumento na espessura da 
camada depositada. A espessura da camada completamente congelada é de 
aproximadamente 3 µm, sendo que essa situação é atingida aos 1015 
segundos de voo na lâmina estrutural. 

Após o aparecimento do gelo, a transparência continua a se resfriar 
e o super-resfriamento necessário para que se inicie a formação de geada 
sobre a superfície do gelo é atingido após 10 segundos. A evolução da 
temperatura da superfície do gelo pode ser vista na Figura 110, juntamente 
com a reta horizontal que ilustra o super-resfriamento requerido para a 
formação da geada, -0,38 °C, conforme discutido no capítulo de modelagem 
matemática. Ou seja, após 1025 segundos (17,1 minutos), inicia-se a 
formação de geada sobre a janela. 

 
Figura 109 - Avanço das frentes de condensação e congelamento na lâmina estrutural 
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A distribuição de temperaturas no modelo tridimensional pode ser 

vista com mais detalhes no gráfico da Figura 111a e nas imagens das Figuras 
111b (estrutural), 111c (fail safe) e 111d (bolha). É interessante notar que o 
efeito da convecção natural se torna, novamente, perceptível: na parte 
inferior da janela as temperaturas são mais frias do que na parte superior. 
 

 
(a) 

Figura 110 - Evolução da temperatura da superfície do gelo 
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(b) (c) (d) 

Figura 111 - Distribuição tridimensional de temperatura nas superfícies da janela.  
(a) Gráfico de temperaturas para alguns pontos; (b) Ilustração das temperaturas Tp2;  

(c) Ilustração das temperaturas Tp4; (d) Ilustração das temperaturas Tp6. 

 

6.5.3. Mapas de Processos de Mudança de Fase 

Para analisar a característica transiente das condições a que a janela 
está exposta, o percurso termodinâmico da aeronave foi traçado sobre o 
mapa de processos de mudança de fase, como pode ser visto na Figura 112 
para o caso unidimensional. Nela, podem ser observadas as fronteiras sendo 
cruzadas e a evolução dos estados atingidos durante a rampa de decolagem: 
condensação, congelamento e dessublimação. A decolagem ocorreu no 
canto superior direito do mapa e o pouso ocorreu no canto inferior direito 
do mapa. Essa figura mostra de maneira clara e objetiva o estado da janela 
em cada momento e altitude de voo, conforme ilustrado na legenda. 

O voo em análise atingiu o estágio de cruzeiro em cerca de 2000 
segundos. A foto da Figura 113 foi tirada nesse momento e mostra que há, 
de fato, geada sobre a superfície da lâmina estrutural, confirmando que o 
modelo proposto descreve o fenômeno real. 
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Figura 112 - Mapa de processos de mudança de fase para a janela analisada pelo método 
unidimensional 

Figura 113 - Geada visível sobre a janela analisada no início do cruzeiro (Imagem 
disponibilizada pela Embraer) 
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Os perfis de temperatura das análises bi- e tridimensionais também 

foram plotados sobre o mapa de processos de mudança de fase. As Figuras 
114a (estrutural), 114b (fail safe) e 114c (bolha) comparam o resultado do 
modelo bidimensional com o unidimensional sobre o mapa. Os resultados 
mostram que o modelo unidimensional está de acordo com o modelo 
bidimensional, uma vez que as temperaturas calculadas para as 
transparências estrutural e fail safe estão dentro da faixa de temperaturas 
calculada para a superfície. Para a bolha, a temperatura do modelo 
unidimensional foi levemente superior à calculada pelo modelo 
bidimensional. Acredita-se que o modelo unidimensional esteja 
subestimando levemente a resistência térmica de convecção de ar na 
cavidade extra (entre a bolha e a lâmina extra), fazendo com que as 
temperaturas da bolha fiquem mais próximas às temperaturas da cabine do 
que deveriam. Isso ocorre porque a correlação utilizada para calcular o 
número de Nusselt nessa cavidade é a mesma que a correlação utilizada nas 
demais cavidades, sendo própria para elevadas razões de aspecto. Como o 
erro incorrido é pequeno e localizado na bolha (onde não há tipicamente 
deposição de água), a busca por uma correlação mais adequada foge do 
escopo deste trabalho. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figura 114 - Temperaturas simuladas pelos modelos uni- e bidimensionais plotadas 
sobre o mapa de processos de mudança de fase. (a) Transparência Estrutural;  

(b) Transparência Fail Safe; (c) Transparência Bolha. 

 
A Figura 115, por sua vez, mostra as temperaturas no topo, meio e 

base da superfície interna de cada uma das três transparências calculadas pelo 
modelo tridimensional e plotadas sobre o mapa. Novamente, há 
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confirmação da presença de geada na lâmina estrutural (Figura 115c) e 
presença de condensado na base da lâmina fail safe. 
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 115 - Temperaturas calculadas pelo método tridimensional para o voo 
instrumentado sobre o mapa de processos de mudança de fase. (a) Na lâmina bolha;  

(b) Na lâmina fail safe; (c) Na lâmina estrutural. 

 
Para visualizar essa formação de modo geométrico, foi plotado o 

gráfico da Figura 116 para a transparência estrutural e da Figura 117 para a 
fail safe. Cada gráfico ilustra um momento em que há diferentes tipos de 
deposição de vapor d’água sobre a superfície especificada. Para a estrutural, 
aos 500 s de voo há uma região anelar de temperaturas em que pode haver 
condensação enquanto o resto da janela permanece limpa. Situações assim 
já foram percebidas em voo. Para a fail safe, aos 12000 s de voo há uma região 
próxima à base da janela em que pode haver formação de geada enquanto o 
resto da transparência continua limpa. Essa posição de formação também é 
comum em voos típicos. 
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Figura 116 - Tipos de deposição de vapor d'água diferentes em função da posição na transparência estrutural aos 500 s de voo 
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Figura 117 - Tipos de deposição de vapor d'água diferentes em função da posição na transparência fail safe aos 12000 s de voo 
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Essas figuras permitem comparar resultados observados com 

resultados calculados em função da temperatura externa, da temperatura de 
cabine e da umidade da cavidade. 

Para os casos em que a janela da aeronave é revestida com o coating 
hidrofílico, o super-resfriamento necessário para que haja condensação é 
quase nulo. Como consequência, a precipitação na superfície interna da 
lâmina estrutural é adiantada em cerca de 90 segundos para o caso do voo 
instrumentado. Assim, há um período maior de condensação, resultando em 
uma camada de gelo de aproximadamente 3,5 µm, o que é 0,5 µm a mais que 
o caso sem coating. O resfriamento do gelo e o aparecimento de geada não se 
alteram, uma vez que os parâmetros determinantes não mudam. O mapa de 
processos de mudança de fase para essa situação (Figura 118) é bastante 
semelhante ao da Figura 112, uma vez que apenas a posição de algumas 
fronteiras é alterada. 
 

 
Para a lâmina estrutural, a única diferença é a espessura final do 

filme líquido, entretanto, para a fail safe, há mais regiões da janela expostas à 
formação de condensado e geada quando o recobrimento é adicionado, 
como pode ser visto na Figura 119. Essa figura é semelhante à Figura 115b, 
com temperaturas calculadas pelo modelo tridimensional e plotadas sobre o 
mapa hidrofílico. 

Figura 118 - Mapa de processos de mudança de fase para a janela com coating pelo 
método unidimensional 
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6.5.4. Presença ou Não de Sol 

No voo instrumentado analisado havia radiação solar direta no lado 
direito do avião, do qual a janela nomeada 5D foi analisada (versus a janela 
5E analisada previamente sobre a qual não havia radiação solar). A radiação 
afeta a deposição de vapor d’água de duas maneiras: a refração no material 
extra o torna mais visível, principalmente quando a deposição ocorre em 
gotas; e a absorção da radiação pelo acrílico eleva a temperatura das 
transparências (Figura 120a), alterando o tipo de deposição que ocorre sobre 
as suas superfícies. 

Como consequência do aumento de temperatura, há uma elevação 
nos níveis de umidade, como pode ser visto na Figura 120b para os 40 
minutos iniciais de voo. Acredita-se que parte dessa elevação brusca ocorra 
devido à liberação da umidade adsorvida ao material (como analisado na 
seção 6.1.2.2). A outra parte vem de erros atrelados ao tipo de sensor 
utilizado para realizar a medição de umidade na cavidade: o chamado i-button 
é uma peça de metal cilíndrica, que se aquece com a radiação solar incidente, 
o que afeta os cálculos de umidade absoluta relativos aos valores percentuais 
mensurados. Mesmo levemente incertos, esses dados foram utilizados para 
gerar os resultados expostos a seguir. 
 

Figura 119 - Mapa de processos de mudança de fase para a lâmina fail safe com coating 
pelo método tridimensional 
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(a) (b) 

Figura 120 - Comparação entre as temperaturas e umidades da cavidade com e sem sol. 
(a) Temperatura medida da cavidade; (b) Umidade absoluta medida na cavidade. 

(ROSA, 2016) 

 

A presença da radiação solar retarda o resfriamento da 𝑇𝑝2. 

Entretanto, a condensação não é retardada porque a elevada temperatura de 
orvalho nesse caso favorece a precipitação. A Figura 121 mostra que a 
condensação se inicia aos 787 segundos de voo, contra os 823 segundos do 
caso sem radiação. 
 

 
A Figura 122 ilustra o crescimento das frentes de condensação e 

congelamento. Essa figura ilustra como os dois efeitos da radiação solar 

Figura 121 - Evolução da Tp2 e das temperaturas de orvalho para a janela com radiação 
solar (ROSA, 2016) 
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alteram a condensação sobre a transparência estrutural: o aumento da 
umidade faz com que a condensação se inicie mais cedo, enquanto o 
aumento da temperatura da transparência faz com que a condensação 
termine mas tarde. O resultado é uma camada de gelo quatro vezes mais 
grossa que para o caso sem radiação, com espessura de aproximadamente 12 
µm, atingida aos 1167 segundos de voo. Como parte do acréscimo de 
umidade é originado de um desvio de medição, o acréscimo real na camada 
de gelo não será tão grande, mas certamente não é desprezível. 
 

 
O super-resfriamento da camada de gelo ocorre na sequência, de 

modo que a temperatura crítica para o início da dessublimação ocorre logo 
após o aparecimento da superfície de gelo, aos 1178 segundos de voo (cerca 
de 19,5 minutos). Portanto, os 5 °C de aquecimento devido à radiação solar 
representam um atraso de aproximadamente dois minutos e meio na 
formação de geada. 

Como esses dados são reais de voo, pode-se comparar a formação 
modelada com a imagem da janela correspondente, exposta na Figura 123. 
É possível notar que a deposição de vapor d’água é de fato mais evidente, 
uma vez que há mais precipitado e a iluminação torna a visibilidade da 
deposição mais clara (principalmente próximo ao número 3, na lateral 
esquerda da janela). 
 

Figura 122 - Avanço das frentes de condensação e congelamento para a janela com 
radiação solar (ROSA, 2016) 
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A situação também foi analisada pelo modelo bidimensional. O 

modelo calculou as temperaturas das superfícies internas das transparências, 
como pode ser visto na Figura 124a (lâmina estrutural e bolha) e na Figura 
124b (lâmina fail safe), que comparam os resultados com e sem sol. O 
aquecimento sofrido pelas transparências é notável: a estrutural eleva em 
cerca de 10 °C a sua temperatura, enquanto a fail safe e a bolha elevam em 
cerca de 20 °C a sua temperatura. Essas diferenças de temperaturas foram 
da mesma ordem de grandeza que aquelas encontradas em voo pela Embraer 
(figuras 126a, 126b, 126c e 126d), validando este parâmetro do modelo. 

Como consequência ao aquecimento, a transparência estrutural 
passará mais tempo em estado de condensação, aumentando a espessura do 
gelo ou o diâmetro das gotas depositadas sobre a sua superfície. A fail safe e 
a bolha tenderão a ficar acima da temperatura crítica de mudança de fase, 
havendo precipitação sobre essas transparências apenas em casos de 
umidade extremamente elevada. Portanto, a presença do sol age no sentido 
de piorar a visualização na lâmina estrutural, mas livrar de precipitação as 
lâminas fail safe e bolha. 
 

Figura 123 - Geada visível sobre a janela com radiação solar no início do cruzeiro 
(Imagem disponibilizada pela Embraer) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 124 - Temperaturas das transparências da janela com e sem sol calculadas pelo 
modelo bidimensional. (a) Tp2 e Tp6; (b) Tp4 . 

 
Por fim, para comparar os resultados simulados com as medições 

realizadas pela Embraer, a Figura 125 ilustra as nomenclaturas dadas aos 
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termopares utilizados no voo e as figuras 126a, 126b, 126c e 126d mostram 
os gráficos de temperaturas adquiridos no voo instrumentado. 
 

 

 
(a) 

Figura 125 - Nomenclatura utilizada pela Embraer para identificar os termopares do 
voo instrumentado (fornecida pela Embraer) 
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(b) 

 
(c) 
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(d) 

Figura 126 - Medições de temperatura realizadas pela Embraer em um voo 
instrumentado. (a) Temperaturas na cavidade entre a transparência bolha e a extra; (b) 
Temperaturas na cavidade entre a bolha e a fail safe; (c) Temperaturas na cavidade entre 

a fail safe e a estrutural; (d) Temperaturas da janela que recebeu radiação solar direta. 

 
As temperaturas obtidas pelas simulações foram semelhantes à 

medidas em voo, quais sejam: em torno de -30 °C para a 𝑇𝑝2, -10 °C para a 

𝑇𝑝4, 5 °C para a 𝑇𝑝6 para a janela sem radiação solar. Para o caso com 

radiação, foi medido cerca de -25 °C para a 𝑇𝑝2, 10 °C para a 𝑇𝑝4 e 20 °C 

para a 𝑇𝑝6. Esses valores estão de acordo com os calculados, mostrando 

mais uma vez a validade dos métodos numéricos desenvolvidos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. Conclusões 

Nesse trabalho apresentou-se um estudo teórico-experimental 
sobre o processo de formação de geada em janelas de aeronaves. 

Uma revisão cuidadosa da literatura revelou que são raros os 
trabalhos sobre esse tópico específico. Dessa forma, desenvolveu-se um 
modelo matemático e um aparato experimental, únicos, com base nos 
princípios fundamentais da transferência de calor e massa típicos da 
aplicação em aeronaves. 

O modelo matemático prevê a formação de geada em função do 
ângulo de contato e da temperatura da superfície e das condições ambientais, 
típicas de um voo de cruzeiro. Além disso, o modelo prevê dispersões 
espaciais e de tamanho de gotas em meios não saturados. Algumas condições 
de contorno para o modelo foram obtidas através de experimentos 
específicos para caracterizar o material e a superfície da janela e os seus 
modos naturais de vibração. 

Foram desenvolvidos modelos uni, bi e tridimensionais. Os 
modelos bi e tridimensionais, estruturados na plataforma Ansys Fluent, foram 
utilizados para prever as temperaturas das transparências, enquanto o 
modelo unidimensional, estruturado na plataforma MatLab, foi utilizado 
para prever o processo de formação de geada. 

Um aparato experimental para reproduzir em solo as condições 
encontradas por uma aeronave em voo de cruzeiro, foi projetado e 
construído. Tal aparato é formado essencialmente por um sistema de 
refrigeração, responsável pelo abaixamento da temperatura do ar externo, e 
por uma seção de teste, colocada dentro de uma câmara climatizada, 
responsável pelo controle das condições da cabine. No estágio atual, o 
sistema de refrigeração atinge temperaturas de até -10 °C, mas ajustes estão 
sendo realizados para utilizar a bancada em temperaturas de até -60 °C. A 
seção de teste é formada por uma janela de aeronave e por um canal por 
onde circula o ar externo. Além disso a seção de teste contém instrumentos 
para medição e visualização do processo. 

Três experimentos foram realizados, os quais foram utilizados para 
validar o modelo matemático proposto. As previsões das dispersões 
espaciais e de tamanho de gotas foram também validadas pelos 
experimentos, permitindo assim o cômputo do diâmetro médio da gota em 
função da temperatura da superfície externa da janela e da umidade absoluta 



178 
 

da cavidade. O modelo foi também utilizado com condições de contorno 
reais, obtidas durante um voo, quando se observou que as suas previsões são 
bastante próximas dos valores medidos pelo fabricante da aeronave.  

O modelo foi então utilizado para realizar algumas análises de 
sensibilidade. Dentro desse contexto verificou-se que a diminuição da 
espessura da cavidade externa aumenta a precipitação do vapor d’água sobre 
a transparência estrutural e diminui nas demais e vice-versa. Percebeu-se 
também que o orifício de equalização de pressão, contemplado nos 
experimentos, mas não na análise numérica, afeta fortemente o processo, 
especialmente na base da transparência, onde os valores de temperatura e 
umidade estimados pelo modelo são inferiores aos valores experimentais. 
Além disso verificou-se que recobrimentos hidrofílicos facilitam o processo 
de condensação, mas melhoram a visibilidade da janela. Simulações foram 
também realizadas utilizando dados obtidos com incidência de radiação solar 
direta sobre a janela (maior temperatura e umidade absoluta nas cavidades), 
quando se observou um aumento da espessura do filme ou do diâmetro das 
gotas condensadas sobre a transparência estrutural e uma ausência de 
condensação sobre as lâminas mais internas. 

Observou-se ainda, através de experimentos paralelos, que as 
transparências podem adsorver até 0,3 % em massa de água, o que torna o 
método de limpeza e as condições de armazenamento desses elementos 
parâmetros importantes para o processo. Daqui se conclui que a precipitação 
de vapor d’água sobre as janelas tende a diminuir com o uso da aeronave. 

Ficou ainda evidente, através de fotos e de mapas de mudança de 
fase, que a deposição de vapor d’água sobre a janela ocorre de maneira 
sequencial, através dos processos de condensação, congelamento e 
dessublimação. 

Em resumo, pode-se concluir que o trabalho realizado 
proporcionou um avanço significativo do conhecimento sobre o processo 
de formação de geada em janelas de aeronaves, o qual, com certeza, vai se 
traduzir em avanços tecnológicos relevantes para a indústria aeronáutica 
nacional. 
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7.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Uma investigação científica desse porte praticamente nunca 
termina, razão pela qual sugere-se a realização dos seguintes trabalhos para 
investigar com maior profundidade o processo de formação de geada sobre 
janelas de aeronaves: 

 Realizar experimentos com temperaturas do ar da ordem de -60 °C 
(atividade em andamento); 

 Avaliar experimentalmente o efeito da espessura das cavidades; 

 Avaliar experimentalmente o efeito de diferentes posições e 
tamanhos de orifícios de equalização de pressão; 

 Avaliar o efeito da umidade adsorvida nas lâminas da janela; 

 Avaliar o efeito do ângulo de contato da superfície; 

 Investigar a possibilidade de criar uma “região de sacrifício” sobre 
a janela, de maneira a evitar uma queda significativa de visibilidade; 

 Realizar testes com pressões inferiores a atmosférica no interior da 
seção de testes para investigar eventuais efeitos da deformação da 
janela; 

 Instalar um shaker com ação sobre a superfície da janela para 
investigar eventuais efeitos de vibrações; 

 Refinar as constantes empregadas na teoria da nucleação e a sua 
aplicabilidade em situações reais. 
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APÊNDICE I 

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DAS TRANSPARÊNCIAS 

 

Uma propriedade fundamental ao entendimento dos efeitos 

térmicos transientes em um dado material é a difusividade térmica, 𝛼, 
definida como: 
 

𝛼 =
𝑘

𝜌 𝑐𝑝
 (83) 

 
Como as propriedades do acrílico da janela não são completamente 

conhecidas, foram realizados testes independentes para determinar com 

maior confiabilidade a condutividade térmica (𝑘), a densidade (𝜌) e o calor 

específico (𝑐𝑝) desse material. 

 

Condutividade Térmica 

Além do calor específico, a condutividade térmica também é 
fundamental para o cálculo da difusividade térmica. Além disso, a 
condutividade aparece em diversas equações, como a da troca de calor por 
condução nas transparências da janela. 

 

Aparato Experimental 

O equipamento utilizado foi o condutivímetro FOX 50 da marca 
LaserComp, exposto na Figura 127. Este equipamento é composto por uma 
seção de testes, uma caixa de controle e um banho termostático. O banho 
mantém a água de arrefecimento em 21 °C, enquanto a seção de testes é 
responsável por receber e medir a condutividade da amostra. As amostras 
devem ser cilíndricas, com diâmetro entre 50 e 65 mm e altura máxima de 
25 mm (LASERCOMP, 2015). 
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O princípio de funcionamento do condutivímetro está na equação 

que define o fluxo de calor por condução, indicada na Eq. 84: caso sejam 
conhecidos o fluxo de calor pela amostra, a diferença de temperatura sobre 
a amostra e a sua espessura, a condutividade térmica pode ser determinada 
diretamente (LASERCOMP, 2015). 
 

𝑞 = 𝑘
∆𝑇

∆𝑥
 (84) 

 
De acordo com o manual do equipamento (LASERCOMP, 2004) 

e como pode ser visto na Fig. 127, existem dois módulos Peltier responsáveis 
pelo controle das temperaturas em cada face da amostra. Um lado de cada 
módulo fica em contato com um sumidouro de calor por fluxo de água, 
vinda de um banho térmico estável a 21 °C. O outro lado de cada módulo 
controla a temperatura de uma placa isotérmica, para que a amostra seja 
aquecida ou resfriada homogeneamente. Em contato com cada placa, há 
termopares e transdutores de fluxo de calor, para que a temperatura e o fluxo 
térmico sejam mensurados. Entre as placas isotérmicas (superior e inferior) 
é colocada a amostra. As placas são fechadas pneumaticamente e a distância 
entre elas é medida. Assim, obtêm-se os dados necessários para o cálculo da 
condutividade térmica: fluxo de calor, diferença de temperatura e espessura. 

Figura 127 - Condutivímetro FOX 50 LaserComp 
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Quando dois materiais são colocados em contato, existe uma 

resistência térmica para a passagem de calor de um para o outro, conhecida 
com resistência de contato. Para materiais com elevada condutividade 
térmica, a influência desse efeito pode ser particularmente significativa. Para 
que as medições não sejam afetadas pela resistência de contato, são medidas 
duas amostras de mesmo material com espessuras diferentes. Assim, passas 
a resolver um sistema de duas equações, uma para cada amostra, e duas 
incógnitas, ou seja, a resistência térmica da amostra e a resistência de contato.  

As amostras a serem medidas foram usinadas em um torno 
mecânico até atingirem o diâmetro de 60 mm. As faces foram usinadas em 
lixadeiras automáticas com lixas de diferentes granulometrias até que 
ficassem planas e sem riscos, resultando em amostras de altura 7,6 e 4,0 
milímetros, como pode ser visto na Fig. 129. 
 

Figura 128 - Seção de testes do equipamento FOX 50 
(Adaptado de LASERCOMP, 2004) 

Figura 129 - Amostras preparadas para o teste de condutividade térmica 
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Procedimento de Medição 

Inicialmente, é importante que o equipamento seja calibrado para 
os níveis de temperatura que serão utilizados nos testes. Para isso, utiliza-se 
a amostra padrão de vidro Pyrex® fornecida com o equipamento e para a 
qual o perfil de condutividade em função da temperatura é conhecido e 
tabelado. 

Com os coeficientes de calibração em mãos, o procedimento de 
medição é o seguinte: liga-se o equipamento à linha de ar comprimido para 
que haja pressão no sistema pneumático de fechamento das placas de 
medição; liga-se o banho térmico para que os módulos Peltier sejam 
arrefecidos; coloca-se a amostra na seção de testes; definem-se os níveis de 
temperatura em que a condutividade deve ser medida; espera-se até que a 
primeira amostra esteja pronta; troca-se de amostra para que duas espessuras 
sejam medidas; espera-se até que o resultado final esteja pronto. A Fig. 130 
mostra a peça padrão de Pyrex® dentro da seção de testes antes de seu 
fechamento. 
 

 

Resultados 

A condutividade térmica da transparência estrutural foi medida em 
nove temperaturas diferentes entre 0 e 80 °C, com intervalo de 10 °C. O 
resultado é mostrado na Fig. 131, juntamente com a curva de tendência 
linear ajustada, dada por: 
 

Figura 130 - Amostra padrão de Pyrex® dentro da seção de testes do FOX 50 
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𝑘 [𝑊/𝑚.𝐾] = 0,00004 𝑇[°𝐶] + 0,16305 (85) 

 
e que será utilizada para estimar a condutividade térmica do acrílico da 
transparência estrutural. 
 

 
 

Densidade 

A terceira propriedade importante para o cálculo da difusividade 
térmica é a densidade. A medição da densidade da transparência estrutural 
foi realizada no laboratório LabMat – Laboratório de Materiais, integrante 
do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da 
Santa Catarina. 

 

Aparato Experimental 

O equipamento utilizado foi a balança analítica Mettler Toledo 
XS205 DualRange, localizada em uma sala de ambiente controlado em torno 
de 24 °C e 50% de umidade relativa. A balança possui um conjunto adicional 
de equipamentos para medição de densidade. A Fig. 132 mostra esse aparato 
montado na balança. 

Figura 131 - Perfil de condutividade térmica em função da temperatura para o 
acrílico da transparência estrutural 



194 
 

 

 
O princípio de medição é o método de Arquimedes, que se baseia 

no peso aparente resultante de uma força de empuxo para determinar a 
densidade da amostra. O peso aparente pode ser definido como a diferença 
entre o peso real e o empuxo gerado pelo líquido de imersão, no caso, água 
destilada. O empuxo, por sua vez, pode ser definido como uma força de 
mesma direção, mas sentido contrário à força peso, com intensidade igual 
ao peso de líquido deslocado pelo objeto imerso. As Eqs. 86-88 descrevem 
matematicamente essas definições. 

 

�⃗⃗�𝑎𝑝 = �⃗⃗� − �⃗⃗� (86) 

 

�⃗⃗�𝑎𝑝 = �⃗� 𝑚𝑠𝑜𝑙 − �⃗� 𝑚𝑓𝑙𝑢.𝑑𝑒𝑠𝑙 (87) 

 

�⃗⃗�𝑎𝑝 = �⃗� (𝜌𝑠𝑜𝑙 𝑉𝑠𝑜𝑙 − 𝜌𝑓𝑙𝑢 𝑉𝑓𝑙𝑢.𝑑𝑒𝑠𝑙) (88) 

 
Um dos requisitos de medição é que o objeto fique completamente 

mergulhado na água destilada, como será descrito com mais detalhes na 
próxima seção. Isso significa que o volume do sólido será igual ao volume 
de líquido deslocado, resultando na Eq. 89. 

 

�⃗⃗�𝑎𝑝
�⃗�
= 𝑉𝑠𝑜𝑙 (𝜌𝑠𝑜𝑙 − 𝜌𝑓𝑙𝑢) (89) 

Figura 132 - Balança analítica Mettler Toledo e aparato de medição de densidade 
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A medição do peso aparente é feita na balança por meio de duas 

medições distintas. Inicialmente a massa do objeto é mensurada e em seguida 
é mensurada a massa do objeto quando imerso no líquido de imersão. Por 

simplicidade, a massa do objeto será chamada de 𝐴 e a massa do objeto no 

líquido será chamada de 𝐵. Assim, a Eq. 89 pode ser reescrita em função do 

parâmetro 𝐵: 
 

𝐵 = 𝑉𝑠𝑜𝑙 (𝜌𝑠𝑜𝑙 − 𝜌𝑓𝑙𝑢) (90) 

 

𝜌𝑠𝑜𝑙 =
𝐵

𝑉𝑠𝑜𝑙
+ 𝜌𝑓𝑙𝑢 (91) 

 
O volume do sólido pode ser definido em função do significado do 

empuxo: o peso aparente é igual ao peso de fluido deslocado. 
 

(𝐴 − 𝐵) �⃗� =  𝜌𝑓𝑙𝑢 𝑉𝑠𝑜𝑙 �⃗� (92) 

 

(𝐴 − 𝐵) =  𝜌𝑓𝑙𝑢 𝑉𝑠𝑜𝑙 (93) 

 

𝑉𝑠𝑜𝑙 =
𝐴 − 𝐵

𝜌𝑓𝑙𝑢
 (94) 

 
Substituindo a Eq. 94 na Eq. 91, obtemos a equação utilizada pela 

balança para calcular a densidade da amostra. 
 

𝜌𝑠𝑜𝑙 =
𝐴 𝜌𝑓𝑙𝑢

𝐴 − 𝐵
 (95) 

 

Como dois parâmetros são mensurados pela balança (𝐴 e 𝐵) e um 

terceiro parâmetro é tabelado (𝜌𝑓𝑙𝑢, densidade da água destilada), resta 

apenas a variável cujo valor deseja-se conhecer. 
 

Procedimento de Medição 

De acordo com o manual do equipamento (METTLER TOLEDO, 
2006), o procedimento experimental consiste em três etapas. A primeira é o 
preparo: deve-se montar o aparato de medição de densidade na balança, 
limpar bem os equipamentos, adicionar água destilada a um Becker que caiba 
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na balança e ao mesmo tempo acomode objeto a ser medido e posicionar o 
Becker na balança. A balança é então zerada e a seguir é selecionada no visor 
da balança a medição de densidade. 

A segunda etapa é posicionar o objeto a ser medido sobre a bandeja 

superior do aparato de medição. O parâmetro 𝐴, massa do objeto, é então 
mensurado. A terceira etapa é posicionar o objeto sobre a bandeja inferior, 
que estará dentro do Becker preenchido com água destilada. O objeto deve 
estar completamente submerso e não deve se apoiar nas paredes do 

recipiente. O parâmetro 𝐵, massa do objeto quando imerso no líquido de 
imersão, é assim mensurado. A Fig. 133a exibe uma amostra da 
transparência estrutural sobre a bandeja superior, enquanto a Fig. 133b 
ilustra a mesma amostra posicionada sobre a bandeja inferior. 

Após a medição dos parâmetros 𝐴 e 𝐵 e da inserção da densidade 
da água destilada, o equipamento calcula automaticamente a densidade do 
objeto, de acordo com o equacionamento descrito na seção anterior. 
 

  
(a) (b) 

Figura 133 - Procedimento experimental de medição de densidade. (a) Determinação 
do parâmetro A. (b) Determinação do parâmetro B. 
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Resultados 

A densidade mensurada foi de 1188,8 kg/m³, apenas 0,12% inferior 
ao valor esperado pela Embraer, 1190,2 kg/m³. Esse valor havia sido 
informado pela fabricante de janelas há alguns anos, mas nunca havia sido 
confirmado pela Embraer. Assim, o valor de densidade do acrílico da janela 
foi ratificado e pôde ser utilizado nas simulações desenvolvidas neste 
trabalho. 
 
 

Calor Específico 

A medição do calor específico foi realizada pelo método Differential 
Scanning Calorimetry (DSC) no Vitrocer – Laboratório de Materiais 
Vitrocerâmicos, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 
Federal de Santa Catarina. O aparato experimental, o procedimento de 
medição e os resultados encontrados são descritos a seguir. 

 

Aparato Experimental 

O equipamento de análises térmicas utilizado foi o SDT Q600, da 
TA Instruments. O equipamento possui uma seção de testes composta por 
dois cadinhos de 90 µl e uma fornalha de temperatura controlada. Os 
cadinhos possuem balanças e termopares individuais. A sensitividade das 
balanças é de 0,1 µg e dos termopares é 0,1 °C. A fornalha dispõe de uma 
entrada e de uma saída de gás para que a atmosfera de teste tenha sua 
composição controlada. A fornalha permite rampas de elevação de 
temperatura de 0,1 a 100 °C/min a atinge temperaturas de até 1500 °C. A 
precisão das medições é de 2%, de acordo com o manual do fabricante (TA 
INSTRUMENTS, 2010). A Figura 134 mostra o equipamento externamente 
e um esquema da seção de testes. 

Um cadinho é designado como referência e permanece vazio 
durante o teste, enquanto o outro recebe a amostra a ser testada. 
Tipicamente, as temperaturas e massas dos dois cadinhos são mensuradas 
enquanto a fornalha entrega calor a uma taxa constante para a seção de 
testes. A taxa com que a temperatura de cada cadinho varia será diferente, 
uma vez que a amostra absorverá parte do calor fornecido ao seu cadinho. 
Com essas informações, é possível identificar pontos de transição estrutural 
e química do material testado, além do seu comportamento térmico 
transiente (PERKIN ELMER, 2014). 
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(a) (b) 

Figura 134 - Equipamento de DSC visto externamente em (a) e um esquema da sua 
seção de testes em (b).  (Adaptado de TA INSTRUMENTS, 2010) 

 
A amostra a ser testada tem formato aproximadamente cilíndrico 

com 5,5 mm de diâmetro e 1,5 mm de altura. A Figura 135 exibe a amostra 
da transparência estrutural preparada para a execução deste teste. 
 

 

Procedimento de Medição 

Inicialmente, deve ser definida a faixa de temperaturas em que a 
amostra será aquecida. O acrílico apresenta temperatura de transição vítrea 
em cerca de 110 °C. Como o objetivo é analisar o material em seu estado à 
temperatura ambiente e inferior à ambiente, o limite máximo de temperatura 
foi estabelecido em 100 °C. 

De acordo com o manual da Humboldt Universität Zu Berlin 
(2015), o segundo passo é realizar a calibração com a amostra padrão de 

Figura 135 - Amostra da transparência estrutural preparada para o  
teste de calor específico 
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safira, obtendo o coeficiente de calibração para a faixa de temperaturas 

desejada (𝐸𝑇). Em seguida a amostra é limpa e inserida no cadinho, o fluxo 
de nitrogênio é estabelecido na seção de testes e é dado início ao 
aquecimento. 

Como o calor específico é a quantidade de calor por unidade de 
massa necessária para elevar-se a temperatura de um material em 1 °C, ele 
pode ser determinado a partir da taxa de calor entregue à amostra e da 
diferença de temperatura registrada entre dois instantes de tempo 
consecutivos, como pode ser visto na Equação 96. O coeficiente de 
calibração, por sua vez, corrige a equação: 
 

𝑐𝑝 =

𝑄
𝑚⁄

∆𝑇
 𝐸𝑇 (96) 

 
Após atingida a temperatura, a amostra é retirada e o cálculo do 

calor específico é realizado. 
 

Resultados 

Os resultados foram parcialmente aproveitáveis. A taxa de calor não 
permaneceu constante como era esperado, impossibilitando que os dados 
fossem adequadamente utilizados. O valor aproximado de calor específico 
encontrado para 25 °C foi de 1200 J/kg.°C. Esse resultado ratifica a ordem 
de grandeza do calor específico, mas não fornece um valor exato. Portanto, 
o valor utilizado será aquele estimado pela empresa fabricante das janelas: 
1470 J/kg.°C. Essa diferença entre calores específicos não deve influenciar 
significativamente o resultado térmico das simulações, uma vez que a 
principal resistência térmica ocorre no ar das cavidades, e não no material 
sólido das transparências. 
 
 

Propriedades Ópticas 

As janelas de aeronaves muitas vezes ficam expostas à radiação 
solar durante o voo. Para calcular a influência dessa radiação nos perfis 
térmicos da bancada, é necessário que as propriedades ópticas do acrílico da 
transparência estrutural sejam conhecidos. Essas propriedades foram então 
medidas no Centro Brasileira de Eficiência Energética em Edificações 
(CB3E), integrado ao departamento de Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Santa Catarina. O aparato experimental, o procedimento de 
medição e os resultados encontrados são descritos a seguir. 
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Aparato Experimental 

O equipamento utilizado para as medições foi o espectrofotômetro 
PerkinElmer Lambda 1050, que pode ser visto na Fig. 136. O equipamento 
é capaz de medir a refletância e a transmitância de uma amostra de material 
semitransparente para raios de luz com comprimentos de onda entre 175 e 
3300 nm (PERKINELMER, 2012). 

O princípio de funcionamento do equipamento é por feixe duplo 
de luz, que são originados em duas fontes de luz halógena de deutério e 
tungstênio e passam por uma série de espelhos, prismas, polarizadores e 
hélices de corte até atingirem a amostra no comprimento de onda desejado. 
Caso a amostra seja posicionada no interior da região A do equipamento, 
como poder ser visualizado na Fig. 136, os raios de luz medidos serão 
aqueles que atravessarem a amostra, portanto o resultado será a 
transmitância da peça. Caso a amostra seja posicionada na região B, os raios 
de luz medidos serão aqueles que refletem na amostra e retornam ao 
equipamento, portanto o resultado será a refletância da peça. As Figs. 147a 
e 147b mostram, respectivamente, o interior da região A e o interior da 
região B. 
 

 
 

Figura 136 - Espectrofotômetro PerkinElmer Lambda 1050, utilizado para medição de 
propriedades ópticas 

A B 



201 
 

(a) (b) 
Figura 137 - Visão do interior do espectrofotômetro Lambda 1050. (a) Região de 

medição de transmitância. (b) Região de medição de refletância. 

 
São três as principais propriedades radiativas da amostra: 

refletância, transmitância e absortância. Entretanto, apenas a transmitância 
e a refletância são mensuradas. Como será explicado a seguir, a absortância 
será calculada a partir das propriedades medidas. 

Para a realização dos testes, uma amostra precisou ser preparada. A 
peça deve ser um prisma de base quadrada, com 50mm de aresta. A 
espessura original da transparência, 8,1 mm, estava na faixa adequada de 
altura para o prisma, portanto não precisou ser alterada. O prisma foi 
cortado de uma transparência estrutural e usinado em uma fresadora, 
retificando as laterais da amostra, que pode ser visto na Fig. 138. 
 
 

 
Figura 138 - Amostra preparada para as medições das propriedades ópticas 
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Procedimento de Medição 

O procedimento do ensaio foi realizado de acordo com a norma 
ISO 9050 (2003): a amostra foi posicionada na região de medição de 
transmitância e esse parâmetro foi medido para comprimentos de onda de 
300 nm a 2500 nm, definido como o espectro solar típico. As medições 
foram realizadas de 5 em 5 nm, gerando 461 valores de transmitância, um 
para cada comprimento de onda medido. Para obter a transmitância 
espectral, englobando o espectro solar, deve ser realizada a seguinte 

integração, em que 𝑇𝑟𝑖(𝜆) são os valores medidos para cada comprimento 

de onda e 𝐼𝜆 é a intensidade luminosa: 
 

𝑇𝑟 =
∫ 𝑇𝑟𝑖(𝜆) 𝐼𝜆  𝑑𝜆
2500

300

∫ 𝐼𝜆  𝑑𝜆
2500

300

 (97) 

 
Em seguida a amostra foi posicionada na região de medição de 

refletância e novamente o parâmetro foi medido para comprimentos de 
onda de 300 nm a 2500 nm em degraus de 5 nm. Para obter a refletância 
espectral para o espectro global completo, também é necessário realizar uma 

integração, como pode ser visto na Eq. 98, em que 𝑅𝑓𝑖(𝜆) são os valores de 
refletância medidos para cada comprimento de onda. 
 

𝑅𝑓 =
∫ 𝑅𝑓𝑖(𝜆) 𝐼𝜆  𝑑𝜆
2500

300

∫ 𝐼𝜆  𝑑𝜆
2500

300

 (98) 

 
O cálculo da absortância é simples, já que um balanço de energia 

sobre um corpo exposto à radiação garante que a energia recebida poderá 
ser refletida, absorvida ou transmitida, como pode ser visto na Fig. 139. 
Portanto, a soma das energias refletida, transmitida e absorvida precisa ser 
igual à energia recebida, resultando na seguinte equação: 
 

𝐴 = 1 − 𝑇𝑟 − 𝑅𝑓 (99) 
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Resultados 

Os valores encontrados para a transmitância, a refletância e a 
absortância no espectro solar podem ser vistos na Tabela 8. A propriedade 
que mais importa para a análise térmica é a absortância, uma vez que ela 
definirá o quanto a janela será aquecida. De acordo com os resultados, cerca 
de 11% da radiação solar será absorvida pela transparência estrutural. 
 
Tabela 8 - Resultado das propriedades ópticas medidas para a transparência estrutural 

Transmitância Refletância Absortância 

0,824 0,064 0,112 

 
Os resultados espectrais resumem em um valor único a faixa de 

comprimentos de onda analisada (300 nm a 2500 nm). Para a absortância, é 
interessante ressaltar o gráfico em função do comprimento de onda da 
radiação incidente. Na Fig. 140, a absorção no nível ultravioleta é elevada 
(ondas de comprimento de até 390 nm), enquanto que ela se torna 
praticamente nula em toda a faixa de luz visível (ondas com comprimento 
entre 390 e 750 nm). Isso significa que o uso do acrílico é adequado para 
janelas de aeronaves, uma vez que não impede a visualização de objetos ao 
mesmo tempo em que protege o observador da radiação ultravioleta, mais 
intensa em altitudes elevadas do que ao nível do mar. Além disso, a 
intensidade luminosa do sol é mais elevada nos comprimentos de onda em 
que a absortância é reduzida, resultando em uma absortância espectral 
relativamente baixa, 11,2%. 

Figura 139 - Balanço de energia em um corpo exposto à radiação 
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Figura 140 - Absortância da transparência estrutural em função do comprimento de 
onda da radiação incidente 
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APÊNDICE II 

CARACTERIZAÇÃO DO SUPERFÍCIE DAS TRANSPARÊNCIAS 

 

Ângulo de Contato 

Conforme explicado no Capítulo 3, o ângulo de contato é 
fundamental para determinar a temperatura em que haverá deposição de 
vapor d’água nas transparências da janela. Assim, foram mensurados os 
valores de ângulo de contato para as transparências estrutural e fail safe com 
e sem recobrimento hidrofílico e também para a superfície do gelo. 

 

Medição do Ângulo de Contato da Janela 

Aparato Experimental 

As medições de ângulo de contato das transparências da janela de 
avião foram realizadas em uma sala com temperatura controlada por um 
condicionar de ar do tipo Split, sendo esta ajustada sempre em 21 °C. 

O aparato experimental foi montado especialmente para as 
medições de ângulo de contato da água sobre as transparências utilizando o 
método da gota séssil. A medição do ângulo das gotas é realizada por meio 
do goniômetro digital NIS-Elements BR, um programa de aquisição e 
tratamento de imagens capaz de mensurar angulações. A obtenção das 
imagens é feita pelo conjunto microscópio – câmera. O microscópio óptico 
estereoscópico Nikon modelo SMZ 800 é dotado de lentes objetivas Nikon 
P-Achro 0.5X com distância focal de 189 mm e amplificação máxima de 5 
vezes. A câmera fotográfica acoplada ao microscópio é a Nikon DS-Fi1, 
com 5 megapixels de resolução máxima. A câmera envia os dados ao 
software NIS-Elements para a aquisição e o tratamento das imagens. 

Para facilitar o ajuste do foco da imagem da gota sobre a superfície, 
as transparências foram dispostas sobre uma pequena mesa de apoio. Como 
base para o microscópio, foi utilizado um posicionador cartesiano com três 
graus de liberdade translacional e dois graus de liberdade rotacional, 
permitindo que o microscópio seja facilmente movido com um bom grau de 
precisão de ajuste. O conjunto microscópio-câmera-posicionador pode ser 
visto na Figura 141. 
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Para que as imagens fossem obtidas com melhor contraste, foram 

utilizadas duas fontes de luz direta, uma posicionada abaixo das 
transparências e uma posicionada em frente a elas. Também para facilitar a 
visualização, uma chapa de poliacetal branca foi posicionada ao fundo do 
aparato, melhorando o contraste entre a gota e o fundo da imagem. 

Para realizar a deposição da gota de água sobre a superfície das 
transparências foi utilizada uma micropipeta monocanal modelo Go-Pet. A 
micropipeta possui volume de gota ajustável entre 10 e 100 μl. Nos testes 
realizados todas as gotas depositadas possuíam 100 μl, mantendo a 
homogeneidade das medições. O aparato como um todo pode ser visto nas 
figuras 142a e 142b. Um detalhe da iluminação e da micropipeta pode ser 
visto na Figura 142c. 
 

(a) (b) (c) 

Figura 142 - (a) e (b) Visão geral do aparato experimental; (c) Detalhe do uso da 
iluminação e da micropipeta 

Figura 141 - Montagem do conjunto microscópio - câmera - posicionador para medição 
de ângulo de contato 
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Procedimento de Medição 

O processo de medição consiste em fixar a superfície a ser 
caracterizada, posicionar a micropipeta a 10 mm da superfície, ajustar o foco 
do microscópio óptico tomando-se por base o bico da micropipeta, 
depositar a gota sobre a superfície e registrar a imagem no software de 
processamento NIS-Elements. As medições foram realizadas em cinco 
posições escolhidas aleatoriamente na superfície da janela. Em cada uma das 
posições, foram registradas cinco imagens com diferentes níveis de 
amplificação, iluminação e contraste.  

Para a análise no software, é necessário inicialmente determinar o 
ponto de interface tripla. Em seguida determina-se o eixo base, 
correspondente à linha entre a gota e a superfície sólida. Por fim, determina-
se a direção tangente à gota, que limita a água líquida do ar ao seu redor. O 
ângulo formado entre o eixo base e a tangente é o ângulo de contato da água 
na superfície. Para eliminar tendências humanas, além de realizar 50 
medições, a análise gráfica no software foi feita em separado por duas 
pessoas diferentes. Os resultados obtidos pelos dois operadores diferiram 
em menos de 5°. A Figura 143 ilustra uma medição no software NIS-
Elements. 
 

 

Resultados 

Quatro superfícies foram analisadas: face interna da transparência 
estrutural sem coating, face interna da transparência estrutural com coating, 
face externa da transparência fail safe sem coating e face externa da 
transparência fail safe com coating. A Figura 144 traz três das imagens obtidas 
na transparência estrutural sem coating. 

Figura 143 - Exemplo de medição por meio do goniômetro digital da NIS-Elements 
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Figura 144 - Gotas depositadas sobre a transparência estrutural sem coating 

 
A média das 50 medições resultou em ângulo de contato de 87,6° 

± 0,9° para a transparência estrutural sem coating. Esse valor mostra que a 
superfície é neutra com uma leve tendência hidrofílica. A Figura 145 exibe 
três das imagens obtidas na também da transparência estrutural, mas com o 
coating. Neste caso, o ângulo de contato resultante foi significativamente 
menor, ou seja, 28,9° ± 7,5°. Devido à dificuldade em mensurar ângulos 
pequenos, a incerteza se tornou mais significativa. Observou-se que o coating 
possui uma função hidrofílica forte. A Fig. 24 evidencia a diferença em 
termos do grau de super-resfiamento causada por essa alteração em ângulo 
de contato (de 88° para 29°). 
 

   

Figura 145 - Gotas depositadas na transparência estrutural com coating 

 
A Figura 146 mostra três fotos das gotas sobre a transparência fail 

safe sem coating. 
 

   

Figura 146 - Gotas depositadas na transparência fail safe sem coating 
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Novamente, é notável que as gotas tendem a um ângulo de contato 

reto. A média das medições é de 88,2° ± 2,0°. A Figura 147 mostra três 
imagens das gotas na transparência fail safe com coating. Novamente, o ângulo 
de contato medido foi menor e com uma variação maior, resultando em 
25,6° ± 5,1°. 
 

   

Figura 147 - Gotas depositadas na transparência fail safe com coating 

 
Comprova-se com as medições que o coating é hidrofílico e verifica-

se o ângulo de contato em sua superfície: 26,4° ± 5,2°. As superfícies não 
recobertas possuem ângulo de contato aproximadamente neutro. 

 
 

Aferição do Ângulo de Contato do Gelo 

Conforme exposto nos Capítulos 2 e 3, existe a possibilidade de 
haver dessublimação sobre uma fina camada já formada de gelo, em vez de 
diretamente sobre a transparência da janela. Fletcher (1961) e 
Döppenschmidt (1998) analisaram a camada quase-líquida presente na 
superfície do gelo, trazendo a dúvida de como seria a interação entre essa 
camada e alguma massa de água adicionada sobre a superfície. Além disso, 
Knight (1966) determinou o ângulo de contato da água no gelo como 
aproximadamente 12°, mas com muitas incertezas envolvidas nesse valor. 
Alguns anos mais tarde, o mesmo autor realizou experimentos para 
mensurar o ângulo de contato da água no gelo e obteve resultados 
divergentes, mantendo a dúvida de qual seria de fato o valor adequado do 
ângulo de contato da água no gelo (KNIGHT, 1970). 

Como uma tentativa de comprovar os valores de ângulo de contato 
da água no gelo relatados na literatura, realizou-se o experimento descrito 
nesta seção. 

 

Aparato Experimental 

O aparato experimental foi dividido em duas regiões: um ambiente 
de preparo e uma seção de testes. A seção de testes é posicionada no interior 
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de um refrigerador expositor de porta transparente, cujo gabinete é mantido 
a aproximadamente 5 °C. No interior do gabinete é posicionado um módulo 
Peltier de 11V. Ao se aplicar uma diferença de tensão entre os polos elétricos 
do módulo, uma diferença de temperatura é criada entre as placas cerâmicas. 
Um trocador de calor aletado assistido por dois ventiladores foi instalado 
sob a placa quente (inferior) a fim de aumentar a troca térmica e aumentar a 
eficiência do conjunto, conforme mostra a Fig. 148. 

Como pode ser visto na Fig. 148, sobre o módulo Peltier (placa fria) 
foi posicionada uma placa de Petri em borossilicato com 35 mm de 
diâmetro. A placa foi completamente preenchida com água e um termopar 
do tipo T envernizado foi inserido na água para que a temperatura do gelo 
fosse mensurada. O termopar foi conectado a um sistema de aquisição 
Agilent 34972-A e a comunicação com o computador foi feita por meio de 
um programa desenvolvido no software LabView. 

A deposição das gotas sobre a superfície do gelo não poderia ser 
feita diretamente porque isso incorreria na necessidade de abrir a porta do 
refrigerador. A solução foi a utilização de uma mangueira de PTFE 
(politetrafluoretileno), componente considerado inerte e com baixíssima 
adsorção de materiais em sua superfície. Uma das extremidades da 
mangueira foi colocada acima da superfície do gelo (como pode ser visto na 
Fig. 148) e a outra extremidade foi deixada aberta do lado de fora do 
ambiente refrigerado. A mangueira passa para o exterior através da gaxeta 
do refrigerador, vedada com algodão e fita. Na extremidade externa da 
mangueira as gotas são inseridas pela micropipeta monocanal modelo Go-
Pet 100 μl, escorrendo até a superfície do gelo. 

Para a obtenção das imagens foi utilizada a câmera fotográfica 
profissional Nikon D4, com 16.2 megapixels de resolução máxima. A 
escolha desta câmera em detrimento ao microscópio óptico se deve à maior 
resolução temporal da câmera, que consegue fotografar 10 vezes por 
segundo. Além disso, o ajuste focal desta câmera é mais simples e rápido. A 
resolução temporal é muito importante para essa análise, já que a água será 
depositada em uma superfície abaixo do seu ponto de congelamento. Assim, 
não se sabe exatamente por quanto tempo haverá água líquida na superfície 
para que a medição do ângulo de contato seja possível. Poderá também 
haver formação de geada logo que o gelo atingir uma temperatura inferior à 
temperatura de super-resfriamento necessária para dessublimação. 

As imagens obtidas pela máquina fotográfica Nikon D4 foram 
analisadas por meio do software NIS-Elements BR. Lâmpadas de LED 
embutidas no próprio refrigerador foram suficientes para iluminar a seção 
de testes. 
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Procedimento de Medição 

Antes de iniciar uma medição é preciso formar a superfície de gelo 
e estabilizá-la na temperatura desejada. Para tanto, o primeiro passo é inserir 
água na placa de Petri e posicioná-la sobre o módulo peltier. A seguir, o 
refrigerador é fechado, vedado e ligado. Quando a temperatura da água é 
estabilizada em cerca de 5 °C (temperatura do ambiente refrigerado), os 
ventiladores de arrefecimento e o módulo peltier são ligados. A temperatura 
da água irá abaixar aos poucos até que o congelamento se inicie. Durante 
esse processo, a máquina fotográfica deve ser posicionada e o seu foco deve 
ser ajustado. A seguir, a temperatura do gelo deve ser acompanhada para que 
a gota seja depositada na temperatura desejada. 

 

Resultados 

A aquisição das imagens foi feita quando o gelo atingiu a 
temperatura de -15 °C, nível térmico que melhor representa a situação que 
ocorre na realidade. Devido à grande perda de carga localizada nas 
curvaturas da mangueira de PTFE, foi necessário injetar quatro gotas na 
mangueira até que elas atingissem a superfície do gelo. Por isso, a superfície 
recebeu o depósito de várias gotas em sequência. A série de imagens da 
Figura 149 mostra a evolução das gotas sobre a superfície do gelo. 

Note que as gotas não são mais visíveis após atingirem a superfície 
do gelo. Isso mostra que a afinidade entre e o gelo e a água é extremamente 
elevada, ou seja, a superfície do gelo é hidrofílica e possui um ângulo de 

Figura 148 - Seção de testes para medição do ângulo de contato da água no gelo e 
máquina fotográfica para aquisição de imagens 
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contato significativamente inferior a 90°. Não foi possível medir com 
exatidão o ângulo de contato do gelo, entretanto o objetivo principal desse 
experimento, que é confirmar o elevado grau de hidrofilicidade do gelo, foi 
cumprido. É importante salientar que, no gráfico de super-resfriamento 
necessário para deposição de vapor d’água, exposto na Fig. 24, a diferença 
de supersaturação necessária para deposição entre 10° e 20° é desprezível. 
Assim, o experimento realizado confirma as estimativas de Knight (1966) e 
o valor de ângulo de contato da água no gelo a ser utilizado será 12°, 
conforme calculado pelo autor. 
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Figura 149 - Sequência de gotas depositadas sobre a superfície do gelo à -15 °C 

 
 

Rugosidade 

Conforme exposto nos capítulos de revisão bibliográfica e de 
aspectos fundamentais, a rugosidade da superfície pode influenciar no grau 
de super-resfriamento necessário para deposição de vapor d’água. Portanto, 
é necessário conhecer a rugosidade das superfícies da janela. 

As medições de rugosidade de superfície foram realizadas na 
Fundação CERTI, no Laboratório de Metrologia Dimensional, pertencente 
à Rede Brasileira de Calibração. O aparato experimental, o procedimento de 
medição e os resultados encontrados são descritos a seguir. 

 

Aparato Experimental 

A máquina de medição de rugosidade é a Talysurf Série 2 50i, 
fabricado pela empresa Taylor Hobson, como pode ser visto na Fig. 150. O 
apalpador utilizado possui um diâmetro de 2 μm e percorre as superfícies 
com uma velocidade de 0,5 mm/s e com uma força de medição de 1,5 mN. 

Figura 150 - Rugosímetro Talysurf série 2 50i 
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O comprimento do percurso de medição é definido pela norma ABNT ISO 
4287 (2002). Para uma superfície com distância entre os sulcos de rugosidade 
esperada entre 0,01 e 0,032 mm, a norma define um comprimento de 
medição de 0,4 mm e um comprimento de amostragem de 0,08 mm. O 
comprimento de medição é percurso no qual o rugosímetro registrará a 
rugosidade. Este comprimento é dividido em cinco porções, ou cinco 
comprimentos de amostragem, de forma que a medição obtida é a média 
desses cinco registros. Os comprimentos de amostragem funcionam como 
um filtro passa baixa (cut-off), uma vez que minimizam a influência dos 
desvios de forma na avaliação da rugosidade. 

Para melhorar a representatividade das medições, foi utilizado um 
filtro matemático de onda Gaussiano. Esse filtro é baseado na Curva 
Gaussiana, ou seja, é parametrizado por um valor central e por um desvio 
padrão. O filtro permite a passagem de medições dentro do desvio padrão 
selecionado e elimina as outliers. Em uma medição de rugosidade, o filtro em 
questão eliminará sulcos muito profundos e picos muito elevadas, 
permitindo a passagem da janela central de medições. Essa análise elimina a 
presença de falsas rugosidades, ameniza a amplitude dos sinais à medida que 
se distanciam da média e traz mais suavidade aos contornos da superfície 
(Trevisan et al, 2011). 

Para impedir que vibrações do ambiente sejam mensuradas pela 
máquina e gerem ruído na rugosidade medida, duas ações preventivas são 
tomadas: 

1. A mesa onde o rugosímetro e a superfície a ser medida são 
posicionados é de granito, elevando consideravelmente a massa do sistema 
e diminuindo as amplitudes das vibrações; 

2. Um ajuste é feito antes do início dos testes: mede-se a rugosidade 
de uma superfície de características conhecidas. Os desvios medidos são 
considerados ruídos indesejados e são compensados nas medições realizadas 
subsequentemente. 

Para posicionar da melhor maneira possível a superfície a ser 
medida, é utilizado um posicionador cartesiano de dois graus de liberdade 
acoplado a um par de trilhos, permitindo a colocação exata nas três direções 
cartesianas. A mesa de granito, o posicionador cartesiano e os trilhos 
também podem ser vistos na Fig. 150. 

 

Procedimento de Medição 

O ambiente onde os testes foram realizados tem a temperatura 
controlada em (20,0 ± 0,5) °C e a umidade relativa do ar controlada em (50 
± 10)%. 
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O método de medição utilizado foi o mecânico tátil para 

levantamento do perfil, no qual a agulha ou apalpador percorre o 
comprimento de medição e mede diretamente o perfil da superfície. O 
percurso foi definido previamente às medições como sendo a linha de 
simetria horizontal das transparências, local onde o desvio de forma é 
mínimo. Para evitar a medição de possíveis riscos, o percurso de medição 
foi iniciado a 30 mm da borda de cada transparência. A Fig. 151 ilustra o 
caminho percorrido pelo apalpador. 
 

 
Para que as rugosidades medidas sejam significativas para a 

formação de geada, as seguintes superfícies analisadas foram as consideradas 
críticas para os processos de mudança de fase: 

 Transparência Estrutural: a superfície interior 

 Transparência Estrutural com coating: a superfície interior 

 Transparência Fail Safe: a superfície exterior 

 Transparência Bolha: a superfície exterior 
De acordo com a norma ABNT ISO 4287 (2002), existem três tipos 

de parâmetros que podem ser mensurados para caracterizar a rugosidade de 
uma superfície: de amplitude, de espaçamento e híbridos. Os parâmetros de 
amplitude medem a dimensão dos picos e vales; os parâmetros de 
espaçamento medem a distância entre os sulcos; os parâmetros híbridos 
combinam as duas dimensões anteriores e fornecem valores de inclinações. 
Os três tipos de parâmetros podem ser calculados e submetidos a 
tratamentos matemáticos diferentes, originando uma série de maneiras de 

Figura 151 - Localização do caminho a ser percorrido pelo apalpador 
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dimensionar rugosidade. Na presente análise, foram escolhidos três 
parâmetros de amplitude para caracterizar a superfície, sendo eles: 

 Rugosidade Média (Ra): é a média dos valores modulares das alturas 
e profundidades dos elementos de perfil. É o parâmetro mais 
utilizado e pode ser aplicado à maioria dos processos de fabricação. 
Por ser uma média, disfarça possíveis desvios e riscos atípicos; 

 Rugosidade Máxima (Rz): é o maior valor dentre as cinco 
rugosidades parciais. A rugosidade parcial é aquela avaliada no 
percurso de um comprimento de amostragem. Compensa o 
parâmetro Ra porque avalia desvios localizados; 

 Rugosidade Total (Rzmax): é a distância vertical entre o vale mais 
baixo e o pico mais alto do perfil em todo o comprimento de 
medição. 
Para obter resultados mais confiáveis e diminuir a incerteza de 

medição, as mensurações foram realizadas doze vezes. O processo de 
avaliação é feito da seguinte maneira: é feito o ajuste com uma superfície 
conhecida, o objeto a ser medido é posicionado, o apalpador é posicionado, 
selecionam-se os fatores desejados no software e a máquina realizará as doze 
medições sequencialmente. A Fig. 152 mostra um detalhe do apalpador 
realizando a medição de uma das transparências da janela. 
 

 

 

 

Figura 152 - Detalhe do apalpador realizando uma medição 
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Resultados 

Os resultados medidos para as três transparências, tendo a 
transparência estrutural sido medida com e sem coating, estão expostos na 
Tabela 9. Além dos valores médios, também estão presentes os valores 
máximos e mínimos, os desvios e as incertezas expandidas de medição para 
cada superfície. 
 

Tabela 9 - Resultado das medições de rugosidade nas transparências 

Parâmetro 
Valor 

Medido 
[μm] 

Incerteza 
[μm] 

Máximo 
[μm] 

Mínimo 
[μm] 

Desvio 
[μm] 

Transparência 
Estrutural 

     

 Ra 0,0067 0,007 0,0099 0,0057 0,0012 

 Rz 0,071 0,075 0,397 0,037 0,103 

 Rzmax 0,050 0,057 0,080 0,040 0,011 

Transp. Estrut. 
com coating 

     

 Ra 0,0068 0,007 0,0088 0,0054 0,0010 

 Rz 0,043 0,038 0,054 0,033 0,005 

 Rzmax 0,054 0,057 0,070 0,039 0,009 

Transparência 
Fail Safe 

     

 Ra 0,0070 0,007 0,0152 0,0051 0,0027 

 Rz 0,043 0,038 0,072 0,034 0,010 

 Rzmax 0,058 0,058 0,092 0,044 0,017 

Transparência 
Bolha 

     

 Ra 0,0102 0,007 0,0113 0,0086 0,0009 

 Rz 0,070 0,038 0,080 0,063 0,005 

 Rzmax 0,083 0,058 0,098 0,068 0,009 

 
Observa-se que os valores obtidos são bastante baixos, inclusive 

inferiores ao menor valor descrito pela norma NBR 8404 (1984). Esta norma 
especifica símbolos e identificadores que indicam o estado de superfícies de 
peças em desenhos técnicos. A característica de rugosidade que a norma diz 
ser principal é o Ra. Valores para esse parâmetro são tabelados e separados 
em classes de rugosidade, como pode ser visto na Fig. 153. 
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Figura 153 - Classes de rugosidade de superfícies descritas pela norma NBR 8404    

(NBR 8404, 1984) 

 
De modo geral, esses valores tabelados guiam processos de 

fabricação e são amplamente utilizados em metais. O caso tratado analisa 
uma superfície polimérica, entretanto é interessante ter como referência 
valores típicos de fabricação para que se perceba quão baixo é o valor de 
rugosidade das transparências da janela. 

Além disso, a ordem de grandeza da rugosidade é igual àquela da 
incerteza de medição para as transparências acrílicas e levemente superior 
para a transparência de policarbonato. Isso significa que a rugosidade média 
das superfícies é extremamente baixa, chegando ao ponto de ser confundida 
a vibração do ambiente do laboratório e do rugosímetro. Os ajustes feitos 
antes de cada medição registram essa vibração parasita e tentam minimizar 
o seu efeito no resultado final além de fazerem parte do balanço de 
incertezas. Ou seja, a rugosidade média das peças é próxima ao limite de 
calibração do equipamento de medição. 

Para validar essas medições, foram buscadas referências na 
literatura. Chaudhury, Mukherjee e Biswas (2010) mediram a rugosidade de 
lentes acrílicas em um microscópio de força atômica e obtiveram como 
resultado um Ra de 0,0039 μm. A patente WO 2001027662, de Johnson & 
Johnson Vision Care (2001), também relata a rugosidade de lentes acrílicas 
mensurada com um microscópio de força atômica e o resultado encontrado 
foi um Ra de 0,0046 μm. Esses resultados levam a crer que os valores 
medidos para as rugosidades médias das superfícies da janela (0,0067 μm 
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para a transparência estrutural, 0,0070 μm para a transparência fail safe e 
0,0102 μm para a transparência bolha) são cabíveis e devem estar corretos. 

A principal consequência dessa medição para o presente trabalho é 
no cálculo da energia livre de Gibbs. Todas as derivações matemáticas feitas 
levam em consideração uma superfície lisa. Uma superfície rugosa facilitaria 
a nucleação, uma vez que diminui a energia de superfície que precisa ser 
vencida para que o embrião se forme porque diminui a área do embrião 
exposta ao meio envolvente. O resultado é a necessidade de um menor grau 
de super-resfriamento para superfícies rugosas (PIUCCO, 2008). O fato de 
a superfície em análise ser bastante lisa, torna o método utilizado ainda mais 
robusto. Isso significa que a nucleação tenderá a ocorrer homogeneamente 
pela superfície e se iniciará no grau de super-resfriamento determinado pela 
análise de energia livre de Gibbs. 
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APÊNDICE III 

CARACTERIZAÇÃO DA VIBRAÇÃO DA JANELA 

 

Análise Modal 

Conforme explicado na revisão bibliográfica, existem maneiras 
específicas em que as superfícies devem vibrar quando excitadas, chamadas 
de modos naturais de vibração. No caso da janela de avião estudada, cada 
transparência possui seu modo de vibração. A vibração dessas superfícies 
pode influenciar no escoamento do ar presente na cavidade formada pelas 
lâminas, alterando, consequentemente, o coeficiente convectivo de troca de 
calor. Para que seja possível definir o nível dessa influência, as características 
dinâmicas da janela precisam ser determinadas. Essa caracterização foi feita 
por meio de duas análises modais: uma numérica e outra experimental. 

Um problema complexo, como a determinação dos modos naturais 
de vibração da janela de avião, é descrito por um sistema de equações 
diferenciais impossível de ser resolvido analiticamente. Assim, a análise 
modal numérica foi realizada no software Ansys Mechanical, versão 15.0, que 
se baseia no Método dos Elementos Finitos (FEM) para simplificar e 
resolver equações diferenciais. 

Para caracterizar a vibração das transparências e validar os 
resultados da análise numérica, a análise modal experimental foi realizada no 
Laboratório de Vibrações e Acústica – LVA, vinculado ao departamento de 
engenharia mecânica da UFSC. Nesta seção, o aparato e o procedimento 
experimentais serão descritos e os resultados serão expostos, comentados e 
comparados aos resultados numéricos. 

 

Análise Modal Numérica 

De acordo com o Método dos Elementos Finitos (FEM), a 
geometria em análise é dividida em partes menores, os elementos, que são 
figuras geométricas de formato padronizado e que podem ter duas ou três 
dimensões. A cada elemento é atribuída uma matriz de rigidez, relacionando 
as forças e deformações de seus nós de acordo com as equações estruturais 
adequadas. Assim, o FEM é capaz de transforar uma geometria de infinitos 
graus de liberdade em uma malha discretizada com graus de liberdade finitos 
e cuja resolução é feita matricialmente. Vale lembrar que a geometria 
definida pelos elementos é uma aproximação que mais se assemelha à 
geometria real à medida que os elementos ficam menores e mais numerosos. 
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Portanto, idealmente, quanto mais elementos, melhor é a solução, entretanto 
maior também é o custo computacional. As soluções apresentadas neste 
trabalho serão aquelas obtidas com uma malha mediana, refinada o 
suficiente para convergir a uma solução dentro de uma tolerância aceitável. 

Para que a malha fosse capaz de representar bem a geometria real, 
ela precisou ser simplificada: o selo de vedação foi substituído por molas de 
rigidez equivalente à da borracha de silicone que o compõe. Além disso, a 
malha foi controlada de modo que os elementos fossem menores próximos 
aos cantos das transparências e aos orifícios de equalização de pressão. Uma 
visão geral da malha pode ser vista na Figura 154a. A Figura 154b mostra 
em detalhe a malha próxima ao orifício de equalização de pressão da 
transparência fail safe. 
 

  
(a) (b) 

Figura 154 - Malha utilizada na análise modal numérica no software Ansys Mechanical.    
(a) Visão geral da malha. (b) Detalhe da região próxima ao orifício de equalização de 

pressão da transparência fail safe. 

 
As propriedades definidas para as lâminas e para o selo de vedação 

são decorrentes do material que compõe cada peça e foram fornecidas pela 
Embraer. 

As condições de contorno foram definidas nas bordas das 
transparências, em regiões onde há contato entre o selo de vedação e cada 
uma das lâminas. Para as transparências fail safe e bolha, a condição de 
contorno foi definida como um suporte elástico de rigidez equivalente à 
razão do módulo de elasticidade da borracha de silicone pela espessura de 
borracha que resiste às oscilações: 1,8125.108 N/m³. Para a transparência 
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estrutural, o contorno foi definido como fixo por dois motivos: a espessura 
de borracha nas bordas dessa transparência é mínima e na situação real de 
voo essa transparência estará submetida a uma deformação prévia devida à 
diferença de pressão entre a cabine e o ar externo, deixando-a pré-
tensionada, atrasando seus modos naturais para frequências mais elevadas e 
se afastando da situação a ser caracterizada experimentalmente. Ou seja, o 
comportamento modal aqui definido para a transparência estrutural não é o 
real e será, portanto, descartado, permitindo que uma condição de contorno 
mais simples seja aplicada a essa lâmina. 

A análise foi realizada entre 10 e 600 Hz. Frequências inferiores a 
10 Hz não seriam passíveis de reprodução na análise modal experimental, 
uma vez que são influenciadas pelo sistema massa-mola equivalente 
composto pela própria janela e pela estrutura montada para suportá-la. Elas 
também podem ser influenciadas pela “frequência de pêndulo” da fixação 
por cabos de aço que será descrita adiante. Frequências superiores a 600 Hz 
não gerariam os padrões de convecção esperados que influenciem na 
convecção no interior da cavidade. 
 

Análise Modal Experimental – Aparato 

O aparato experimental foi montado especificamente para a análise 
modal experimental das transparências da janela de avião. O conjunto foi 
disposto em uma sala com temperatura mantida a 21 °C por um 
condicionador de ar do tipo Split . 

Para que a análise fosse feita de maneira representativa, um cuidado 
especial foi dado às condições de contorno da janela. As transparências 
foram montadas conforme indicado pela fabricante: lâminas posicionadas 
no selo de vedação e este encaixado no anel forjado. O compensado de fibra 
de vidro foi parafusado com o torque nominal de fábrica, entre 2,49 e 3,16 
N.m, para manter as lâminas fixas ao contorno forjado da mesma maneira 
que ocorre no avião. As transparências se assemelham a membranas, já que 
possuem menos massa e são mais flexíveis que o anel de alumínio. Isso 
significa que o anel e o compensado são suficientes para manter as lâminas 
relativamente independentes da fixação do contorno, ou seja, prendê-lo 
fortemente ou deixá-lo em corpo livre não gera alterações relevantes nos 
modos localizados de vibração das transparências da janela. O anel foi então 
preso a um cavalete metálico por um cabo de aço, permitindo que a janela 
vibre em todas as suas formas e frequências. A Fig. 155 mostra o conjunto 
das transparências, do selo, do anel e do compensado presos ao cavalete pelo 
cabo de aço. 
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Para realizar as medições de vibração, foi utilizado um acelerômetro 

miniatura unidimensional PCB Piezotronics modelo 352C22, com faixa de 
medição de 1 a 10.000 Hz. Esse modelo foi escolhido por possuir apenas 
0,5 g, influenciando insignificativamente a massa da janela. O sensor 
unidimensional capta muito bem os movimentos das transparências, uma 
vez que elas têm geometrias semelhantes a membranas ou cascas, para as 
quais os modos translacionais de flexão são suficientes na representação dos 
deslocamentos modais. 

Existem vários métodos de excitação de vibrações. O método mais 
uniforme e bem controlado se dá pelo uso de um shaker. Entretanto, seria 
necessário furar a superfície para prender esse tipo excitador, o que 
inviabilizaria o uso da janela em testes futuros. Outro método comum de 
excitação são os martelos de impacto, que não exigem nenhum tipo de 
modificação na peça a ser analisada e são mais práticos de utilizar. 
Entretanto, bons resultados dependem da habilidade do operador para 
manter a homogeneidade de força e impacto de excitação, uma vez que as 
marteladas são realizadas à mão livre. Além disso, a rigidez do material a ser 
medido deve ser levada em conta: superfícies pouco rígidas se deformam 
com o impacto e entram em contato com a cabeça do martelo por mais 

Figura 155 - Janela de avião presa ao cavalete e posicionada para a análise modal 
experimental 
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tempo, perdendo a característica de impulso desejada e respondendo à 
excitação em uma curta faixa de frequências. Levando essas considerações 
em conta e tendo à disposição no laboratório o auxílio de vários 
pesquisadores experientes em análises modais, foi escolhido para realizar a 
excitação da janela o martelo de impacto miniatura Brüel & Kjaer modelo 
8204. Esse martelo possui faixa de medição entre 1 e 10.000 Hz e sua cabeça 
de aço inox possui apenas 5,5 g, influenciando pouco a massa da janela. 
Marteladas testes foram realizadas para garantir que a janela fosse 
suficientemente rígida para ser excitada pelo martelo. O resultado foi uma 
faixa de frequências de 1 a aproximadamente 400 Hz, espectro 
suficientemente longo para se encaixar aos modos previstos anteriormente 
pelo software Ansys Mechanical. A Fig. 156 mostra o acelerômetro e o martelo 
de impacto utilizados nas medições. 
 

  
Figura 156 - Acelerômetro e martelo de impacto utilizados nas medições 

 
Para realizar a aquisição dos sinais de vibração do martelo e do 

acelerômetro, foi utilizado o sistema de aquisição Siemens LMS Scadas 
Mobile 01. O processamento em computador se deu por meio do software 
Siemens LMS Test Lab. O software é capaz de calibrar rapidamente a força 
empregada ao martelo e a rapidez do impacto, eliminando automaticamente 
marteladas inadequadas, com pouca ou muita força, ou com impactos 
secundários prejudiciais. Para as marteladas adequadas, as frequências de 
vibração são captadas pelo acelerômetro e armazenadas na memória do 
computador para montar futuramente a FRF (Função Resposta em 
Frequência) daquele ponto. 

Para que o formato de vibração da janela como um todo seja 
obtido, é necessário medir a vibração por toda a superfície de cada uma das 
transparências. Para isso, foram marcados e medidos 59 pontos em cada 
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uma das três lâminas. Os pontos foram escolhidos de modo que cobrissem 
da maneira mais ampla possível as transparências. Os pontos foram então 
parametrizados em eixos cartesianos (onde a origem é o ponto central da 
superfície externa na transparência estrutural) e as suas localizações (x,y,z) 
foram identadas e inseridas no software, que pôde conectar 
automaticamente as informações medidas a cada respectiva posição. 

Há duas maneiras de percorrer os pontos marcados nas superfícies: 
fixando o ponto de martelada e movendo o ponto de aquisição com o 
acelerômetro para cada uma das 59 posições pré-definidas, ou fixando o 
acelerômetro e movendo o ponto da martelada. Por questões ergonômicas, 
foi escolhido fixar o ponto da martelada e mover o acelerômetro. As 
transparências marcadas, juntamente com o martelo de impacto e o 
acelerômetro miniatura podem ser vistos na Fig. 157. 
 

 
 

Figura 157 - Janela marcada com 59 pontos em cada transparência 
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Análise Modal Experimental – Procedimento de 

Medição 

A posição da martelada foi escolhida em um ponto que era capaz 
de excitar a janela inteira na maior faixa de frequências possível, ou seja, em 
um ponto que não fosse nó modal para muitas frequências. Para isso, 
procurou-se um ponto que não estivesse em nenhum eixo de simetria e que 
se mostrasse favorável nas simulações numéricas. Em seguida alguns testes 
foram realizados para garantir a viabilidade daquele ponto de excitação. Na 
Figura 157, o ponto de martelada está circulado e indicado pelo martelo. 

Para a análise modal do conjunto das transparências como um todo, 
o ponto de excitação foi mantido conforme o descrito acima. Ou seja, 
enquanto o acelerômetro percorria os 177 pontos das três transparências, a 
martelada continuava sendo realizada na transparência estrutural. 

Para as transparências externas ao conjunto (estrutural e bolha) o 
acelerômetro foi aderido à superfície externa facilmente. Para a transparência 
fail safe uma pequena alteração precisou ser feita: a bolha foi retirada, uma 
vez que ela é a lâmina mais fina e não possui função estrutural na janela. 
Além disso, o espaçamento relativo à bolha no selo de vedação foi 
preenchido com uma borracha de 2 mm, mesma espessura da bolha. 

O processo de medição consiste em inicialmente calibrar o martelo 
e o acelerômetro. Em seguida cada ponto é mensurado da seguinte maneira: 
o acelerômetro é posicionado, o número do ponto a ser medido é 
selecionado no software, cinco boas marteladas são realizadas (é necessário 
eliminar marteladas muito fortes, muito fracas ou com impactos 
secundários), o resultado é selecionado no software e então parte-se para o 
próximo ponto. Foram realizadas, portanto, 5 boas marteladas em cada um 
dos 177 pontos, totalizando 885 boas marteladas. 

 

Resultados Numéricos e Experimentais 

O resultado das medições experimentais são a FRF de cada ponto. 
O conjunto dessas funções aplicadas a seus respectivos pontos é o formato 
de vibração de cada transparência. A faixa de resultados com FRFs de baixo 
ruído ficou entre 50Hz e 350Hz. 

A FRF resultante da análise experimental e que demonstra a 
vibração do conjunto das transparências como um todo é mostrada na 
Figura 158, onde a curva representa a soma de todas as FRFs medidas na 
janela mantido o ponto de excitação conforme o visível na Figura 157. Note 
que o eixo vertical indica a aceleração dos pontos por unidade de força 



228 
 

aplicada no impacto. Cada pico desta curva aponta um máximo de vibração, 
ou seja, uma frequência na qual a janela vibra naturalmente quando excitada. 

Os modos naturais de vibração foram identificados como os picos 
representantes de polos estabilizados e estão indicados na Figura 158. São 
onze modos e as suas frequências de vibração são: 76, 122, 129, 148, 176, 
179, 209, 232, 289, 300, 315 e 328 Hz. 
 

 
Os modos naturais de vibração mais interessantes para o problema 

da formação de geada em janela de avião ocorrem nas frequências 76 Hz, 
179 Hz, 209 Hz e 315 Hz e por isso são mostrados no Quadro 7. O quadro 
traz duas colunas para representar o formato de vibração da transparência 
bolha e fail safe respectivamente, ambos resultantes da análise modal 
experimental. A vibração da transparência estrutural não está sendo levado 
em conta porque, conforme previamente explicado, em voo essa lâmina é 
tensionada com a diferença de pressão entre a cabine e o ar externo, o que 
altera fortemente as suas frequências naturais. Devido à posição da fail safe, 
a sua visualização é limitada, porém a seguir serão feitos comentários que 
auxiliarão na visualização. 

 
 
 

Figura 158 - Curva da FRF da janela com indicação dos picos de frequência natural 
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Quadro 1 - Principais modos naturais de vibração obtidos na análise modal experimental 

Frequência Modo de Vibração da Bolha Modo de Vibração da Fail Safe 

76 Hz 

  

179 Hz 

  

209 Hz 
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315 Hz 

  
 

O Quadro 8 traz os modos de vibração correspondentes 
encontrados na análise numérica. Novamente, uma coluna representa a 
transparência bolha, uma coluna representa a fail safe e a estrutural não é 
representada. Note que nos resultados numéricos as frequências de cada 
transparência são destacadas, em vez da frequência da janela em conjunto. 
Por exemplo, para o primeiro modo de vibração destacada no Quadro 8, a 
bolha tem a sua frequência natural em 74 Hz, enquanto a fail safe vibra 
naturalmente em 97 Hz. 

 
 

Quadro 2 - Principais modos naturais de vibração obtidos na análise modal numérica 

Frequência Modo de Vibração da Bolha Modo de Vibração da Fail Safe 

74 Hz 
(bolha) 

 
 

97 Hz  
(fail safe) 
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174 Hz 
(bolha) 

 
 

159 Hz  
(fail safe) 

  

210 Hz 
(bolha) 

 
 

212 Hz  
(fail safe) 

  

276 Hz 
(bolha) 

 
 

292 Hz  
(fail safe) 
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499 Hz 
(bolha) 

 
 

496 Hz  
(fail safe) 

  
 

Comparando os quadros 7 e 8, nota-se que o modo em 76 Hz se 
encaixa adequadamente ao problema analisado: a bolha possui dois máximos 
de vibração, ou seja, dois pontos de maiores coeficientes de troca térmica e 
mássica, sendo um deles na região onde ocorre mais comumente a formação 
de geada; nessa mesma frequência a fail safe possui apenas um máximo de 
vibração, o que significa um grande bombeamento de ar úmido para o air 
gap externo através do orifício de equalização de pressão. Os resultados 
experimentais e numéricos são bastante semelhantes, apenas com a adendo 
de que a frequência analisada numericamente para a fail safe é de 97 Hz. Isso 
significa que em uma frequência levemente inferior (76 Hz), a lâmina vibrará 
em modo semelhante ao descrito, mas com amplitudes reduzidas, o que está 
de acordo com os resultados experimentais. 

O modo em 179 Hz experimental apresenta dois máximos de 
amplitude na bolha. Entretanto, note que os máximos da bolha não estão 
bem definidos, o que é explicado pelo resultado numérico, no qual seis 
máximos estão presentes. A vibração real, portanto, deve ser semelhante a 
apresentada numericamente, tendo sido descrita de maneira vaga no 
experimento devido à sua discretização mais esparsa. Por sua vez, a fail safe 
apresenta comportamentos distintos numérica e experimentalmente: no 
Quadro 7 há um máximo central, enquanto no Quadro 8 há dois máximos. 
Isso ocorre devido à frequência em que o modo natural ocorre 
numericamente: 159 Hz, 20 Hz abaixo da situação ilustrada no Quadro 7. 
Portanto, em 179 Hz a lâmina estará vibrando em um formato intermediário 
aos ilustrados no Quadro 8 para 159 Hz e 212 Hz, assemelhando-se ao 
descrito experimentalmente. Essa vibração de máximo único e de grande 
amplitude deve ser capaz de bombear grandes quantidades de ar para o air 
gap externo da janela. 
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No modo em 209 Hz experimental, há dois máximos principais na 

região central da bolha e máximos de menor intensidade lateralmente. 
Numericamente, a situação descrita em 210 Hz é a mesma, mostrando alta 
conformidade para a bolha entre os resultados numéricos e experimentais. 
Já a fail safe apresenta um comportamento bastante vago na análise 
experimental, com possíveis máximos diagonais de baixa intensidade. 
Numericamente, há dois máximos laterais em 212 Hz, mas que não podem 
ser confirmados pelos resultados experimentais. 

O último modo experimental aqui destacado, 315 Hz, apresenta na 
bolha três máximos principais na linha central e máximos secundários nos 
contornos superior e inferior, estando em completo acordo com os 
resultados numéricos obtidos para essa transparência em 276 Hz. Como há 
um número ímpar de máximos de vibração, esse modo é capaz de bombear 
ar úmido para o air gap que fica entre a fail safe e a bolha. Para a fail safe, o 
modo experimental apresenta um máximo central e vibrações secundárias 
nas regiões superior e inferior da lâmina. Numericamente, esse modo 
acontece em 292 Hz, mostrando concordância novamente entre os 
resultados. Note que além do bombeamento de ar para as cavidades, esse 
modo natural de vibração também possui um máximo na fail safe próximo à 
região onde normalmente ocorre grande quantidade de deposição de líquido 
na transparência estrutural. Isso indica que a vibração pode ser um fator 
importante na troca térmica e mássica localizada. 

Um modo numérico extra é indicado no Quadro 8: 499 Hz para a 
bolha e 496 Hz para a fail safe. Assim como o modo discutido anteriormente, 
esse modo natural indica máximos próximos a regiões de formação típica de 
geada, portanto ele também pode estar ocorrendo em situações reais de voo. 
Infelizmente os resultados experimentais foram limitados pelo aparato 
montado e não atingiram frequência dessa ordem de magnitude. 

As frequências de excitação de uma janela de aeronave em voo não 
são conhecidas com precisão. Uma vez determinadas essas frequências, os 
resultados descritos podem se mostrar ainda mais significativos, quiçá 
apresentando máximos críticos em frequências típicas. Por enquanto, nos 
limitamos a especular sobre o efeito da vibração na formação de geada tendo 
como base os resultados das análises modais e dos experimentos aplicados, 
descritos e discutidos no Capítulo 4. 
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APÊNDICE IV 

DETALHES CONSTRUTIVOS DA BANCADA 

 

Para que os fios de acionamento e controle do ventilador da 
bancada passem para o exterior da voluta sem que haja vazamento, uma peça 
específica foi projetada e construída. A peça é feita de latão e atravessa a 
parede da voluta por um furo passante, sendo presa externamente com uma 
porca e vedada por um anel de vedação de silicone, como pode ser visto nas 
figuras 159a e 159b. No seu interior, a peça possui três furos por onde são 
passados três fios rígidos de cobre com isolamento elétrico (Figura 159c). 
Entre cada isolamento elétrico e cada furo e em torno de cada isolamento 
elétrico, é adicionada cola estrutura Loctite AE E-20 NS (conhecida como 
Hysol E-20NS Epóxi), como está mostrado na Figura 159d. Após 
aproximadamente 10 mm, os três furos encontram um furo de maior 
diâmetro, como pode ser visto na Figura 159b. Por esta seção os fios rígidos 
passam desencapados e cola estrutural é adicionada entre os fios e entre a 
parede da peça e os fios (Figura 159e). Essa seção impede que haja 
vazamento ou penetração de ar entre cada fio e o seu isolamento elétrico. 
Após essa seção, os fios são novamente encapados. Nos dois extremos da 
peça os fios recebem conectores elétricos para que sejam ligados facilmente 
aos fios do ventilador. 

 
 

   
(a) (b) (c) 
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(d) (e) 

Figura 159 - Peça projetada e construída para a passagem dos fios de acionamento e 
controle do ventilador. (a) Visão exterior; (b) e (c) Componentes; (d) e (e) Aspecto final. 

 
Para controlar a umidade da câmara de testes em níveis similares 

aos de cabines de aeronaves, um desumidificador é utilizado. O ciclo de 
desumidificação do CR100 funciona conforme ilustrado na Figura 160. 
Existem dois circuitos de ar: o ar de processo (indicado com as letras de A 
a E) e o ar de regeneração (indicado com as letras de G a K). O ar de 
processo é aquele que será desumidificado e mantido dentro da câmara 
climática. O ar de regeneração recebe a umidade retirada do ar de processo 
e não se mistura a ele. O ar do laboratório ao redor da câmara climática foi 
utilizado como ar de regeneração no presente trabalho. 

De acordo com o fabricante (COTES, 2015), o ar de processo passa 
pelas seguintes transformações no interior da máquina: o ar carregado de 
umidade A (Figura 160) entra no equipamento através do filtro B e passa 
pelo rotor de rotação lenta C. O rotor possui uma estrutura em colmeia, o 
que fornece uma grande área superficial, que é recoberta por cristais 
dessecativos de sílica, que atraem e adsorvem as moléculas de água da 
corrente de ar. Portanto, quando o ar passa pelo rotor, moléculas de água 
ficam adsorvidas nos poros da superfície de sílica, desumidificando o ar. O 
ventilador D então succiona o ar seco e o conduz para a saída E. Como o 
processo de adsorção de água na sílica é exotérmico, o ar de processo sai do 
desumidificador levemente mais quente do que entrou. 

O ar de regeneração J, por sua vez, entra no equipamento por meio 
do filtro K e é aquecido pelo banco de resistências elétricas I. Ao passar pelo 
rotor de sílica em H, o ar aquecido quebra as ligações entre as moléculas de 
água e os cristais de sílica, evaporando a umidade contida no rotor. Essa 
umidade liberada do rotor fica presente no ar de regeneração, que sai em F 
com mais umidade do que entrou. O ventilador G controla o fluxo de ar de 
regeneração sobre o rotor de sílica. 
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Figura 160 - Esquema do ciclo de desumidificação do equipamento Cotes CR100 
(COTES, 2015) 
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APÊNDICE V 

PROJETO ELÉTRICO 

 

O projeto elétrico pode ser visto resumidamente nas figuras 161 e 
162, que representam as duas partes do quadro elétrico – bipartido para 
melhor se adaptar à mesa que suporta a seção de testes. A Figura 161 
representa os componentes da parte superior do quadro elétrico, enquanto 
a Figura 162 representa a parte inferior do quadro elétrico. O projeto foi 
feito pela autora deste trabalho, com auxílio e orientação de especialistas do 
laboratório. 

 
Figura 161 - Projeto da parte superior do quadro elétrico 
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Figura 162 - Projeto da parte inferior do quadro elétrico 
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APÊNDICE VI 

PROJETO DA SEÇÃO DE TESTES 

 
O projeto da seção de testes é composto por cinco folhas, quatro 

delas em tamanho A2 e duas em tamanho A4. Aqui os projetos serão 
reduzidos a imagens em folhas A5, pois têm função elucidativa. 

A Figura 163a representa a primeira folha do projeto; a Figura 163b, 
a segunda folha; Figura 163c, terceira folha; Figura 163d, quarta folha; e 
Figura 163e, quinta folha. 
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Figura 163 - Projeto da seção de testes 

(e) 


