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Resumo: A Escala Internacional de Temperatura de 1990
especifica os valores para os pontos de fusão, solidificação
ou triplos de substâncias puras, denominados pontos fixos.
Entretanto, não existe substância idealmente pura e a
temperatura da interface sólido-líquido dos metais é sensível
a presença de impurezas. Portanto, não há uma temperatura
de referência mas várias temperaturas que caracterizam a
transformação de fase, o que explica as discrepâncias
encontradas nas intercomparações internacionais (Key
Comparison). O efeito das impurezas é para muitos
materiais a principal componente de incerteza, comumente
denominada como efeito de impurezas químicas e/ou
isotrópico. Têm-se diferentes maneiras de interpretar esta
componente e geralmente, nas intercomparações
internacionais, não estão prescritos procedimentos para sua
estimativa. Não é possível estimar esta componente
utilizando os atuais métodos disponíveis e, em alguns casos,
os efeitos podem ser subestimados devido à falta de dados
para os materiais em questão.

Este artigo apresenta uma modelagem matemática do
processo de fusão de uma substância real, para análise do
efeito sistemático das impurezas presentes na temperatura
dos pontos fixos termométricos. É proposta uma solução
numérica, baseada no Método dos Volumes Finitos
utilizando malha fixa. A fusão do gálio é utilizada para
demonstrar a aplicação do método.

Palavras chave: incerteza, ponto fixo termométrico, escala
internacional de temperatura.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com T.J. Quinn [1], as comparações
termométricas no passado foram realizadas para propósitos
puramente científicos. Nos últimos anos, as comparações
termométricas são necessárias para mostrar que as
calibrações da EIT-90 são internacionalmente equivalentes,
pois as intercomparações são as bases para o
reconhecimento da equivalência metrológica.

Em recentes comparações, no qual foram envolvidos 15
laboratórios nacionais, verificou-se uma dispersão
significativa dos resultados obtidos [2]. Assim, o problema

de avaliar as discrepâncias, usualmente encontradas nas
comparações entre pontos fixos, implica em dar maior
atenção à influência das impurezas na temperatura de
referência. Isto se aplica, em princípio, na própria definição
de pontos fixos, pois, segundo a EIT-90, todos os pontos
fixos metálicos devem ter uma pureza nominal de 99,999 9
% e temperatura de solidificação abaixo de 420ºC deve estar
entre 0,1 mK a 0,2 mK daquela correspondente à substância
idealmente pura [3]. Entretanto, a temperatura da interface
sólido-líquido dos metais é sensível a presença de impurezas
e os seus efeitos são, para muitos materiais, a principal
componente de incerteza na realização dos pontos fixos com
alto nível de exatidão. Além disso, os métodos disponíveis
para a estimativa desta componente não a descrevem
adequadamente, associado ao fato da dificuldade de se obter
resultados experimentais.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma modelagem
matemática como ferramenta para análise do efeito das
impurezas (solutos) na temperatura dos pontos fixos
termométricos. Utiliza-se o Método dos Volumes Finitos
para solução da equação de governo. O método apresentado
fornece um procedimento simples para simular a mudança
de fase, considerando uma malha fixa e formulação
matemática da distribuição de temperatura e das impurezas
fundamentadas em modelos teóricos.

Inicialmente, são apresentados os métodos usuais de
estimativa desta componente de incerteza e suas limitações.
Em seguida, são abordados os problemas envolvendo a
simulação numérica de mudança de fase e o processo de
fusão do gálio é apresentado como exemplo.

2. MÉTODOS USUAIS DE ESTIMATIVA DO EFEITO
SISTEMÁTICO DAS IMPUREZAS

Diagramas de fase são conceitos idealizados baseados em
sistemas em equilíbrio. Entretanto, experimentalmente, tem-
se uma condição de não-equilíbrio. A inclinação da linha
solidus e da linha liquidus para um dado soluto B, em um
metal puro A, dependerá primeiramente da natureza de A e
B, e da solubilidade relativa de B na fase sólida e na fase
líquida de A. Isto é expresso analiticamente pela definição
do coeficiente de distribuição em equilíbrio (k0)B para o



soluto B. Este coeficiente é menor que uma unidade para
solutos que diminuem a temperatura de solidificação e
maior que uma unidade para solutos que  a aumenta.

A inspeção do diagrama de fases é útil somente em alguns
exemplos, pois o seu desenvolvimento é baseado em
determinações experimentais, na maioria das vezes na
pesquisa metalúrgica. Informações detalhadas para o nível
de pureza correspondente aos pontos fixos termométricos
não estão freqüentemente disponíveis. Geralmente, os
diagramas de fases para ligas com baixo nível de
concentração são extrapolações dos pontos experimentais
muitos graus acima da temperatura de solidificação e
usualmente com concentração de 1 % ou mais relativa ao
menor constituinte. Haja vista, que a melhor referência de
diagrama de fases apresenta dados para ligas somente em
torno de 1.200 sistemas, que , em geral, são compostos de
dois componentes. A maioria dos pontos fixos
termométricos apresenta um número maior de componentes.
Tem-se, também, que a curva é assumida linear para um
nível de concentração menor do que 100 ppm, apesar de
que, em muitos diagramas encontram-se pontos invariantes
próximo do material puro [4-5].

Para o caso raro de quando a lei de solução ideal é válida
(sólido puro-solução líquida), a depressão na temperatura de
solidificação relativa a um material puro é diretamente
proporcional a concentração da impureza divida pela
“primeira constante crioscópica”. Entretanto, este cálculo
apresenta uma série de limitações, tais como [4]:

• não é possível predizer o efeito de um número de
impurezas combinadas, mas somente a contribuição
binária e a sua soma;

• é necessário o conhecimento da composição do
material, que pode ou não estar disponível;

• assume-se que o soluto (a impureza) é completamente
solúvel no solvente (metal puro). Isto é somente uma
aproximação e a solubilidade só pode ser encontrada
através dos diagramas de fase;

• o efeito somatório, quando empregado, tende a piorar o
resultado pois, de acordo com o procedimento utilizado
para a realização do ponto fixo, a camada de metal ao
redor do sensor de temperatura é mais pura do que a do
restante da amostra;

• não é possível indicar se a impureza aumenta ou
diminui a temperatura. O estudo do diagrama de fase é
necessário para esta determinação;

• consideram-se, somente, contaminantes que são
elementos químicos e que, em geral, são metais;

• a amostra pode ser contaminada durante o manuseio;

• a segunda constante crioscópica é, geralmente,
considerada insignificante quando comparada com os
outros fatores.

Têm-se, ainda, outros modelos matemáticos que também
utilizam a constante crioscópica para estimar o efeito das
impurezas, como por exemplo, os modelos de Mastrangelo e

de Gulliver. Contudo, este também consideram somente o
conteúdo total de impurezas e assumem constante o
coeficiente de distribuição no equilíbrio [6].

Uma maneira qualitativa de análise do nível de pureza,
freqüentemente adotada e citada na EIT-90, é a análise das
curvas de fusão. Entretanto, verifica-se que as curvas de
fusão não são, necessariamente, bons indicadores da pureza
da amostra. Além disso, as curvas de fusão são dependentes
da solidificação anterior. Nos experimentos de amostras de
oxigênio puro que foram dopadas com Xe e He os
resultados indicaram que os átomos de He não alteraram
apreciavelmente a forma da curva de fusão, entretanto,
elevaram o ponto de fusão [7]. Nos pontos triplo e de
ebulição do Ne, investigou-se os efeitos de impurezas
voláteis (H2 e He) e de não voláteis. Os resultados obtidos
mostraram que uma estreita faixa de fusão não
necessariamente indica que a amostra é mais pura [8]. Em
um dos experimentos envolvendo o ponto fixo da prata,
foram comparadas três amostras com pureza nominal de
99,999 9 %. Mostrou-se que, apesar de apresentarem
estreitas faixas de fusão, as amostras indicaram diferentes
temperaturas da ordem de vários milikelvins. Em [9], são
apresentados resultados de seis amostras de prata dopadas
com Pd, Fe, Au, In, Sn, Pb, Zn, Sb, Cu, Ni e Al. Com
exceção do alumínio para qual nenhum resultado conclusivo
pode ser obtido, os resultados indicaram desvios no ponto
liquidus da prata causados por concentrações de 1 x 10-6

para cada uma das impurezas. Verificou-se que algumas
impurezas levaram muitas horas para serem inteiramente
dissolvidas na prata líquida, possivelmente devido a sua
baixa solubilidade. Impurezas tais como, Sn, Pb, Sb e Cu
ampliaram, consideravelmente, a faixa de fusão, enquanto
que, outras somente a desviaram sem apreciável aumento na
inclinação do patamar. Além disso, impurezas como o Au
tem um efeito inicial no formato da curva de fusão, e em
maiores concentrações desviam a curva de fusão sem
qualquer outra alteração em seu formato. Todavia, verificou-
se que algumas impurezas tendem a ampliar a faixa de fusão
enquanto outras somente a desviam sem apreciável aumento
da inclinação.

2.1 Segregação de impurezas

A distribuição do soluto em uma liga, assumindo uma
completa mistura no líquido, negligenciando a difusão no
sólido, é dada por [10]:
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onde Cs é a concentração do soluto no sólido, Cl é a
concentração do soluto no líquido, C0 é a concentração do
soluto da liga, fração solidificada e k0 representa o
coeficiente de distribuição do soluto em equilíbrio
(assumindo como independente da concentração para ligas
diluídas). Embora esta relação tenha sido derivada para uma
solidificação de um único cristal de uma liga no qual uma
interface plana avança em um líquido homogêneo, ela se



aproxima das condições da solidificação dos lingotes usados
como pontos fixos termométricos.

Se o transporte do soluto no líquido é assumido inteiramente
difusivo, e negligenciando a difusão do soluto no sólido, a
distribuição do soluto no sólido é dada pela Equação 3, [11]:
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onde R é taxa de avanço da interface sólida-líquida, D é o
coeficiente de difusão do soluto e x é a posição da interface.

A temperatura da interface Ti está relacionada com a
concentração do soluto do sólido na interface por meio da
Equação 4, [10]:
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onde Tf é a temperatura de solidificação do material puro e
ml é a inclinação da linha liquidus para a liga binária
considerada.

Usando as expressões acima, a distribuição do soluto de
uma dada liga pode ser comparada com a distribuição
teórica, assim como, com distribuições calculadas a partir de
dados experimentais.

3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE PROBLEMAS
ENVOLVENDO MUDANÇA DE FASE

A transferência de calor com mudança de fase, envolvendo
as fases líquida e sólida, foi tratada, durante muito tempo, de
forma limitada. Do ponto de vista puramente matemático,
fusão e solidificação representam problemas de fronteira
livre e inúmeros são os trabalhos publicados sobre o assunto
envolvendo diferentes metodologias de solução. Muitos
modelos desconsideravam os aspectos relacionados com a
microestrutura dos materiais, não incluindo problemas
como: nucleação, microsegregação e formação de estruturas
dendríticas Em outras situações eram abordados os
problemas da micro e macrosegregação e os fenômenos de
transferência de calor e escoamento eram tratados de forma
simplificada. Nas soluções clássicas e no método integral,
onde se obtém uma solução semi-analítica, não se leva em
conta fenômenos, tais como, convecção e  difusão de
espécies químicas devido a impossibilidade da solução do
sistema de equações [11-12].

Recentemente, os problemas de transferência de calor com
mudança de fase vem sendo abordados de forma mais
detalhada, através do uso de técnicas numéricas na solução
da equação de governo, onde os diversos aspectos
fenomenológicos envolvidos no processo são incluídos nas
formulações propostas. A principal dificuldade é devido à
necessidade de discretizar o domínio de solução,
considerando interface sólido-líquido que se movimenta ao
longo do tempo, gerando uma dificuldade adicional pois os
domínios sólido e líquido variam com o tempo.

Os metais puros e as ligas eutéticas mudam de fase a uma
certa temperatura discreta. Entretanto, em ligas, a mudança

de fase ocorre numa faixa de temperaturas, isto é, as fases
líquida e sólida podem coexistir em equilíbrio a várias
temperaturas diferentes. Na maioria das misturas, os
componentes químicos possuem solubilidade diferente nas
fases sólida e líquida. Estes componentes podem ser
incorporados na frente de solidificação de forma
diferenciada (microsegregação). Neste caso, surgem
gradientes de concentração de espécies químicas, que por
sua vez originam um transporte convectivo e difusivo destas
espécies. Tais mecanismos se somam ao transporte causado
pelos gradientes térmicos. Maiores dificuldades na
simulação são introduzidas ainda pelo fato da interface
sólido-líquido assumir formas mais complexas, dando lugar
a complicadas estruturas, como a dendrítica. A região
caracterizada por estas estruturas irregulares é chamada de
zona esponjosa ou bifásica, onde coexistem sólido e líquido
em frações que variam segundo a direção. Até o presente
momento somente são possíveis modelos de análise
simplificados do processo de solidificação.

As duas formulações normalmente utilizadas se diferenciam,
fundamentalmente, pelo fato de uma delas formular a
equação da energia em termos de temperatura e a outra em
termos de entalpia.

Nas formulações em temperatura, existe a necessidade de
identificar permanentemente a localização da interface
sólido-líquido ao longo do tempo. Como conseqüência, dois
domínios são considerados, um sólido e um líquido, ambos
variáveis no tempo. Isto exige um método que proporcione a
adaptação da malha computacional na medida em que os
domínios se modificam ao longo do tempo, de modo a
sempre preenchê-los por inteiro.

Nas formulações em entalpia, é computada tanto a entalpia
sensível como a latente, não havendo necessidade de rastrear
a interface sólido e líquido. Neste caso o problema pode ser
resolvido sobre uma malha fixa, permitindo a abordagem de
casos tridimensionais com relativa facilidade e também não
são necessárias modificações substanciais para o caso onde a
mudança de fase ocorre em uma faixa de temperatura.

Os modelos de simulação no qual o domínio é dividido em
duas partes, uma referente ao líquido e a outra ao sólido, as
equações são resolvidas separadamente, e o acoplamento
entre os dois domínios é realizado através das condições de
contorno da interface sólida-líquida. Esta solução exige o
conhecimento da localização da interface ao longo de todo
processo e tem-se a necessidade de malhas computacionais
móveis. A imobilização do domínio através da
transformação de coordenadas exige, na maioria dos casos,
hipóteses simplificativas em relação à geometria da
interface. Nos modelos nos quais todo o domínio pode ser
tratado pelo mesmo conjunto de equações conservativas, as
frações de sólido e de líquido ocorrem em cada local do
domínio. Estas são as chamadas formulações contínuas, que
apresentam a vantagem de permitirem o uso de uma malha
computacional única em todo o domínio de solução e da não
necessidade do rastreamento da frente de mudança de fase,
embora seja possível localizá-la a qualquer momento.

No caso de sistemas binários, as formulações contínuas
podem, ainda, ser subdivididas nos modelos de fase única e



de dupla fase. O modelo de fase única emprega a teoria
clássica de mistura, somando as equações para cada fase e
trabalhando com as variáveis dependentes da mistura. O
modelo de dupla fase resolve separadamente as equações
para o sólido e para o líquido, acoplando as duas fases
através de termos que representam as trocas que ocorrem na
interface sólido-líquido.

4. FORMULAÇÃO EM ENTALPIA COM MALHA
FIXA

A abordagem numérica em entalpia com malha fixa baseia-
se na técnica de entalpia-porosidade para modelamentos de
problemas de mudança de fase [13-14].

Como exemplo, considera-se o processo de fusão do gálio
(29,764 6 °C). As características básicas do problema são
similares aos estudos prévios de fusão em uma cavidade
térmica [14]. A diferença se encontra na introdução da
equação da distribuição do soluto de uma liga diluída,
assumindo uma completa mistura no líquido. O gálio
inicialmente está a uma temperatura To igual a 28,3 °C e
concentração Co igual a 1. No tempo t = 0 a temperatura da
parede esquerda da cavidade é fixada para 32 °C, enquanto
que a parede da direita é mantida na temperatura To,
iniciando-se o processo de fusão. Nas demais direções, y e z,
as paredes da cavidade estão isoladas. As dimensões da
cavidade são: x = 0,050 m; y = 0,260 m e z = 0,050 m.
Utilizou-se uma malha uniforme de 10 x 10 e um
incremento de tempo de 3 s em todo processo de simulação.
O efeito do coeficiente de distribuição em equilíbrio é
exemplificado para a liga com ko = 0,01 e ko = 0,7. Todas as
propriedades são mantidas constantes. O sistema é
caracterizado pelos seguintes parâmetros:

• massa específica = 609,3 kg/m3;
• calor específico = 381,5 J/kg K;
• condutividade térmica = 32 W/ mK;
• viscosidade =1,81x 10 –3 kg/ms;
• calor latente = 80.160 J/kg;
• gravidade = 9,81 m/s2.

4.1. Formulação matemática

A equação da energia aplicada ao processo puramente
difusivo com mudança de fase pode ser expressa como:
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onde ρ é a massa específica, c corresponde ao calor
específico, k a condutividade térmica, t o tempo e xi
representa o sistema de coordenadas.

A entalpia total pode ser expressa como: H = h + ∆H; i.e, a
soma do calor sensível, h, e o calor latente, ∆H.

A entalpia sensível, h, é dada :
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e o calor latente, ∆H, dado por:

LfH *1=∆  (7)

onde fl corresponde a fração líquida à uma dada
temperatura.

4.2. Solução numérica

A equação é discretizada segundo o Método dos Volumes
Finitos [15], onde no ponto nodal P, para uma célula de
volume (∆V) com conteúdo de calor latente (∆H), tem-se:
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O valor de ∆Hn é atualizado de acordo com a seguinte
equação:
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com 0 ≤ ∆Hn+1 ≤ L.

O valor de n eqüivale a uma interação dentro de um
intervalo de tempo e o subscrito o aos valores
correspondentes ao intervalo de tempo anterior. Tm é a
temperatura de fusão do material. Detalhes da derivação das
equações acima podem se encontrados em [13]. As equações
foram resolvidas empregando o programa COMPACT-3D,
versão 4.0 [14].

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tempo total necessário para ocorrer a mudança de fase é
proporcional ao calor latente e assim ao tempo
computacional. Neste sentido, são apresentados os
resultados no início da fusão para ilustrar somente a
evolução da interface líquida-sólida. Para cada intervalo de
tempo foram feitas 60 iterações.

As Figuras 1 e 2 mostram a posição e a forma da frente de
fusão nos tempos t = 360 s e t = 2.340 s, respectivamente.
As isotermas indicam que o processo é puramente difusivo,
unidimensional, portanto, sem gradientes de temperatura na
vertical, pré-requisito para medições do ponto fixo com alta
exatidão. A convecção térmica pode ocorrer mas os
gradientes verticais são muito pequenos. Estes gradientes
são causados pela pressão hidrostática e assim o sistema
torna-se instável. Tal instabilidade térmica será acentuada
pela “convecção solutal” causada pela diferença de
densidades. Entretanto, esta conveccão, se presente, será
muito pequena devido ao baixo nível de impurezas e a baixa
taxa de avanço da interface.

A fusão é sensível a quantidade relativa das impurezas de e
às propriedades de difusão e segregação destas impurezas.

A Tabela 1 apresenta o efeito da mudança do coeficiente de
distribuição de equilíbrio na distribuição do soluto para o
sistema apresentado na Figura 1. Verificou se efeito para a
liga com baixo valor do coeficiente de distribuição em
equilíbrio (ko = 0,01) e alto valor (ko = 0,7), relativo as



condições apresentadas na Figura 1. Verifica-se um aumento
contínuo na composição.

Fig. 1. Isotermas para t = 360 s

Fig. 2. Isotermas para t = 2340 s

6. CONCLUSÕES.

O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma
metodologia que pode ser utilizada na análise do efeito
sistemático das impurezas na temperatura dos pontos fixos
termométricos. O problema da transferência de calor e da
distribuição das impurezas de ligas binárias é tratado de
forma abrangente. Percebe-se a necessidade da continuidade
da análise do problema tanto no modelamento quanto na
simulação computacional. Assim como, que sejam

considerados um número de fatores tais como a distribuição
inicial do soluto e concentração, o efeito do coeficiente de
equilíbrio, a taxa de solidificação/fusão e a morfologia da
interface sólida-líquida, associados a mais de um
componente. Quanto ao modelamento numérico, é
necessário que seja feito um estudo mais detalhado dos
vários modelos envolvendo mudança de fase aplicados a
células de pontos fixos termométricos. Na prática é muito
difícil manusear materiais com alto grau de pureza ou
produzir deliberadamente adições sem contaminação.
Contudo, apesar da complexidade da implementação
numérica e simplificações do fenômeno a solução numérica
em conjunção com as curvas de fusão são ferramentas que
podem ser utilizadas na análise do efeito desta componente
de incerteza na temperatura dos pontos fixos termométricos.

Tabela 1. Distribuição de soluto (por mistura completa no líquido e
ko constante)

Coeficiente de distribuição em
equilíbrioFração

fundida

ko = 0,01 ko = 0,7
0,00 1,000E-02 7,000E-01
0,01 1,014E-02 7,030E-01
0,03 1,035E-02 7,073E-01
0,04 1,039E-02 7,082E-01
0,08 1,084E-02 7,173E-01
0,09 1,101E-02 7,207E-01
0,10 1,107E-02 7,218E-01
0,10 1,113E-02 7,230E-01
0,11 1,118E-02 7,242E-01
0,11 1,125E-02 7,253E-01
0,12 1,131E-02 7,265E-01
0,12 1,137E-02 7,277E-01
0,13 1,143E-02 7,289E-01
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