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RESUMO 

 

O estudo de diferentes fluidos para serem usados em ebulidores e em vasos de pressão 

é uma tendência em todo o mundo. Entre os diferentes fluidos estudados, uma classe se 

destaca: os nanofluidos. Estes fluidos são obtidos de uma dispersão homogênea de 

nanopartícula em um fluido, por exemplo, a água pura. Esta pesquisa focou no projeto, 

construção e testes de um aparato experimental, o qual empregou um nanofluido com carbono 

nanoestruturado (multi-camadas de grafeno) e água pura. O objetivo foi determinar a curva de 

ebulição em regime de ebulição nucleada, bem como a determinação do coeficiente de 

transferência de calor neste regime, para uma faixa de temperatura. Um modelo de 

transferência de calor foi desenvolvido para predizer o perfil de temperatura e o fluxo de calor 

no sistema. O modelo foi desenvolvido utilizando o software EES (Engineering Equation 

Solver) e cinco diferentes correlações para o estudo da transferência de calor na ebulição em 

vaso foram empregadas. A partir dos dados obtidos nos testes, foi possível estimar a curva de 

ebulição no regime de ebulição nucleada, o coeficiente de transferência de calor e a acurácia 

do modelo para cada uma das cinco correlações. Constatou-se que a correlação de Forster-

Zuber mostrou-se a mais precisa. Nanofluidos foram preparados com a concentração mássica 

de 0,125%, 0,250%, 0,5% e 1% de partículas de grafeno dissolvidas em água destilada. A 

utilização de nanofluidos resultaram valores de fluxo de calor de 7% a 19% maiores quando 

comparados aos da água destilada. O nanofluido com concentração mássica de 0,5% foi o 

mais eficiente entre as configurações testadas e apresentou a maior transferência de calor, 

resultando em valores para o coeficiente de transferência de calor de 2% a 10% superiores ao 

coeficiente obtido para água pura. 

 

Palavras-chave: Modelo, Ebulição em vaso, Nanofluido de grafeno. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The study of different fluids to be used in boilers and pressure vessel is a worldwide 

trend. Among the different fluids investigated, one class stands, i.e. nanofluids. These fluids 

are resulting from homogeneous dispersion of nanoparticle into fluids, e.g. water. This 

research focused on design, manufacturing and testing of a bench device which employed a 

carbon based nanoparticle (Multi-layer graphene) – water nanofluido. The main goal was to 

measuring the boiling nucleation curve and the heat transfer coefficient by boiling. The heat 

transfer model was developed to predict the temperature profile and heat flux in the system. 

The model was developed using the EES software (Engineering Equation Solver) and five 

different heat transfer correlations were employed to estimate the heat flux and the system 

temperature profile. Based on data obtained from the tests, it was possible to evaluate the 

boiling curve and the heat transfer coefficient of system, as well as the model accuracy. It 

was observed that the Forster-Zuber correlation proved to be more accurate. Nanofluids were 

obtained with a mass concentration of 0,125%, 0,250%, 0,5% and 1% of graphene 

nanoparticles dispersed in the distillated water. The use of nanofluids resulted in values of 

heat flux from 7% to 19% higher than of the pure water. The mass concentration of 0.5% was 

the most effective among the configurations to get higher heat transfer, resulting in values for 

heat transfer coefficient from 2 to 10% higher compared to pure water. 

 

 

 Keywords: Model, Pool Boiling, Nanofluid of graphene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do fenômeno da ebulição da água em vaso obteve um grande avanço com os 

estudos de Nukiyama em 1934, nos quais foram identificados os diferentes regimes de 

ebulição em vaso. A partir dos avanços conseguidos por ele, muitos pesquisadores passaram a 

reproduzir os princípios deste experimento, inclusive com a utilização de um fluido diferente 

do usado por Nukiyama. 

A indústria de trocadores de calor vem evoluindo a cada dia com novas superfícies 

calefatores, seja em formato, material ou dimensão, com o objetivo de aumentar o valor 

médio do coeficiente de transferência de calor por ebulição em evaporadores industriais. A 

ebulição nucleada tem sido usada extensivamente na indústria por ser um dos modos mais 

eficientes de transferência de calor, pois é capaz de transferir elevados fluxos de calor 

mantendo a temperatura da superfície, a ser resfriada, alguns graus (10 a 30°C) acima da 

temperatura de saturação. Tal fato justifica o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma 

bancada para um melhor estudo do fenômeno. 

No Grupo de Refrigeração e Aquecimento (GREA) da Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Minas Gerais foram desenvolvidos alguns trabalhos objetivando 

aperfeiçoar uma bancada experimental para reproduzir os experimentos de Nukiyama no 

estudo da ebulição nucleada em vaso. O trabalho de Castro (2000) teve como objetivo o 

desenvolvimento de um modelo tridimensional em volumes finitos para a predição de 

temperatura ao longo do calefator que seria utilizado posteriormente em trabalhos 

experimentais. Já o trabalho de Ferraz (2002) utilizou o modelo desenvolvido por Castro para 

o desenvolvimento de uma bancada de testes. Foi utilizando esta bancada de testes, melhorada 

através dos estudos de (Guerra, 2004), que foi possível determinar o coeficiente de troca de 

calor do n-pentano. Como vantagens da utilização deste modelo de calefator, cita-se: 

 O calefator ser de cobre, material amplamente utilizado para realizar a transferência 

de calor em equipamentos industriais; 

 Tamanho compatível com equipamentos reais 

A montagem proposta no presente trabalho utiliza basicamente os mesmos itens 

utilizados por Nukiyama. Um calefator, modelado por Castro (2000), responsável por 
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transferir o calor gerado por um par de resistências para o fluido de trabalho, um reservatório 

onde o fluido a ser testado é confinado e um condensador de cobre por onde circula água a 

uma determinada vazão. Uma das principais funções do condensador é evitar a perda de 

fluido de teste e consequente alteração da concentração de fluido testada. Apesar de o 

reservatório ser fechado, um furo foi deixado em sua parte superior para manter a pressão 

atmosférica durante a ebulição.  

Além desta introdução (Capítulo 1) esta dissertação contém mais três capítulos. No 

segundo capítulo é apresentada uma revisão de literatura sobre os mecanismos físicos 

envolvidos nos diferentes processos de transferência de calor: condução, convecção e 

radiação. Em virtude do tema específico desta dissertação, uma atenção maior é dada à 

ebulição em vaso e que é apresentada por meio da curva de ebulição e de várias correlações 

de troca de calor. 

O terceiro capítulo apresenta detalhadamente a metodologia adotada nos testes, bem 

como a caracterização da bancada experimental, ressaltando a instrumentação utilizada e a 

modelagem matemática necessária para a simulação das correlações.. 

O quinto capítulo é dedicado à comparação e análise de resultados experimentais e 

teóricos. No final, apresenta-se uma síntese do trabalho realizado, as principais conclusões 

obtidas, assim como algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

1.1 Objetivo 

 

O presente trabalho tem por objetivo comparar as várias correlações amplamente 

utilizadas no estudo de ebulição em vaso com os dados reais dos testes, possibilitando a 

escolha da correlação de troca de calor por ebulição que oferece a melhor previsão do 

fenômeno. 
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1.2 Objetivo Específico 

 

Pretende-se, ainda, verificar o comportamento do coeficiente de transferência de calor 

neste processo quando é utilizado nanofluido, visto que este é um ponto de muita discordância 

entre vários pesquisadores. Serão analisadas as influências de várias concentrações de 

nanografeno em água destilada baseando-se nos efeitos observados no coeficiente de 

transferência de calor obtido para cada concentração e, por fim, compará-los aos valores de 

coeficiente de transferência de calor obtidos para a água destilada, atestando, portanto, se 

estes nanofluidos permitem, de fato, aumentar a taxa de transferência de calor. 



18 
 

 

2 MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR EBULIÇÃO 

 

 

2.1 Ebulição 

 

A troca de calor por convecção quando o fluido encontra-se em mudança de fase 

apresenta um enorme potencial devido ao elevado coeficiente de transferência de calor. A 

ebulição ocorre em uma interface sólido-líquido onde os efeitos do calor latente associados à 

mudança de fase são significativos e a transferência de calor é mantida por uma superfície 

sólida. Devido à alta taxa de transferência de calor por convecção, que pode ser obtida no 

processo de ebulição, esse se tornou um processo de muito uso na indústria, como é o caso de 

usinas termoelétricas, nas quais temos um líquido experimentando a mudança de fase para a 

fase de vapor na caldeira e até mesmo dentro das nossas residências, como é o caso dos 

refrigeradores, onde temos um fluido experimentando um processo de mudança de fase no 

evaporador, retirando então calor em uma alta taxa do recinto refrigerado. Na Figura 2.1, está 

representado um ciclo termodinâmico de uma planta termelétrica, baseado no ciclo Rankine, e 

demonstra a importância da ebulição em aplicações industriais. O fluido, ao sair da bomba, 

ponto 4, passa a receber calor da caldeira e, aumentando sua temperatura, atinge o ponto 4’. A 

partir deste ponto ocorre uma intensa formação de vapor oriundo do processo de mudança de 

fase por ebulição do fluido a pressão e temperatura constantes, do ponto 4’ ao ponto 1. A 

energia necessária para realizar a mudança de fase da massa líquida que circula na caldeira se 

compara à quantidade de calor trocado por um sistema que utiliza um fluido em ebulição para 

realizar o resfriamento. 
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Figura 2.1 - Ciclo Termodinâmico de uma planta termoelétrica 

 

Fonte: Moran et al., 2015. 

 

Segundo Stephan (1992) a ebulição é caracterizada pela formação de bolhas de vapor 

junto à superfície aquecida. Estas bolhas crescem e subsequentemente se desprendem da 

superfície aquecida. A dinâmica de formação das bolhas de vapor afeta o movimento do 

líquido próximo à superfície e, além disso, influencia fortemente o coeficiente de 

transferência de calor. Uma condição recentemente muito estudada é a ebulição em vaso em 

que o liquido encontra-se em repouso e seu movimento próximo à superfície aquecida se dá 

pela convecção livre e ao mecanismo de formação de bolhas. 

 

2.2 Ebulição em vaso 

 

A ebulição em vaso possibilita a visualização e estudo do fenômeno de ebulição. As 

principais vantagens fixam-se na possibilidade de estudar cada uma das variáveis que 

influenciam este processo de maneira independente. Dentre as principais variáveis tem-se  

 Influência do número de sítios de Nucleação - Segundo Bonjour et al. (1997), para 

uma superfície com um único sítio de nucleação em ebulição não confinada, a convecção 

natural é o principal mecanismo de transferência de calor. Para a ebulição confinada, sobre 

uma superfície aquecida vertical, a taxa de transferência de calor é maior quando se tem 
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vários sítios de nucleação. Isto se deve ao aumento na transferência de calor latente. Para uma 

configuração horizontal com confinamento, essa taxa de transferência é menor quando se tem 

uma superfície com vários sítios de nucleação e um fluxo de calor mais elevado, pois quando 

as bolhas de vapor são achatadas contra a superfície adiabática formam uma película de vapor 

que acaba degradando a transferência de calor.  

 

 Influência da Pressão - Segundo Bonjour et al. (1997), para a configuração vertical 

quando a pressão aumenta o diâmetro da bolha de vapor diminui, levando-a a um menor 

confinamento se comparado à situação de baixa pressão para um mesmo espaçamento entre a 

superfície aquecida e a superfície adiabática. Para superfícies horizontais, qualquer que seja o 

valor da pressão, a quantidade de vapor sobre a superfície é sempre alta. Isso se deve ao fato 

que, quando a distância entre a superfície aquecida e a adiabática diminui, ou seja, quando o 

confinamento aumenta a bolha de vapor é achatada, logo, a quantidade de vapor que cobre a 

superfície é maior.  

 

 Influência do tipo de cavidade ou sítio de nucleação - Shoji e Takagi (2001) 

estudaram três diferentes tipos de sítios de nucleação artificiais: o tipo cônico, o cilíndrico e o 

reentrante. As cavidades do tipo cônicas mostraram uma ebulição intermitente, com grandes 

variações na temperatura. Já as cavidades cilíndricas e reentrantes mostraram uma ebulição 

constante e estável, para baixas temperaturas da superfície.  

 

 Influência do ângulo de contato - A afinidade entre líquidos e sólidos é chamada de 

molhabilidade (Carey, 1992). Esta é quantificada pelo ângulo de contato, θ, definido como o 

ângulo entre a interface líquido-vapor e a superfície sólida. Por convenção, um líquido com 0° 

≤ θ ≤ 90° é considerado um líquido molhante. Muitos parâmetros, tais como, o volume de 

vapor na cavidade ou sítio, o raio crítico da bolha de vapor, o superaquecimento para o início 

da nucleação, são influenciados pela molhabilidade.  

 

 Influência da Rugosidade da superfície aquecida - A introdução da condição da 

superfície aquecida em uma correlação foi feita por Rohsenow (1951). Eles usaram diferentes 

constantes para expressar os efeitos de vários materiais, superfícies e tipos de líquidos. De 

acordo com seus estudos, as superfícies rugosas ou que sofreram adição de sítios ou cavidades 

artificiais, usualmente tendem a aumentar a transferência de calor por ebulição. Em outras 
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palavras, quando a rugosidade aumenta, o superaquecimento requerido para um determinado 

fluxo de calor diminui. O aumento da rugosidade também eleva o número de sítios de 

nucleação ativos sobre a superfície, fazendo com que a temperatura desta diminua.  

 

 Efeito da orientação da superfície - A orientação da superfície pode influenciar 

vários aspectos da ebulição nucleada como, por exemplo, a geração, crescimento e partida das 

bolhas de vapor, o movimento das bolhas e do líquido sobre a superfície aquecida, entre 

outros. Dropkin (1963) concluiu que o coeficiente de transferência de calor, na ebulição 

nucleada para a água, aumentou quando a orientação da superfície mudou de uma superfície 

com a face aquecida voltada para cima para uma posição vertical. Ele verificou que o número 

de sítios de nucleação diminuiu quando a ângulo de inclinação da superfície foi aumentado.  

Segundo os estudos de Nishikawa et al. (1984), para baixos valores de fluxo de calor e 

ângulos de inclinação menores que 120°, a transferência de calor é controlada pela agitação 

das bolhas de vapor isoladas. Porém, para ângulos maiores que 150° a transferência de calor é 

controlada pela remoção da camada térmica superaquecida (quando a bolha de vapor desliza 

pela superfície) e pelo transporte de calor latente devido à vaporização da película líquida 

abaixo da bolha de vapor (quando a mesma está cobrindo a superfície). Para altos fluxos de 

calor, os mecanismos associados com o movimento da bolha de vapor não são influenciados 

pela orientação da superfície. Portanto, a vaporização da película líquida acaba sendo o modo 

dominante de transferência de calor. 

 

 O primeiro cientista a contribuir efetivamente para o entendimento da ebulição foi 

Nukiyama e seu estudo do fenômeno de ebulição em vaso é utilizado como referência para 

outros estudos do mesmo fenômeno. 

 

2.2.1 Experimento de Nukiyama 

 

Em 1934, Nukiyama conseguiu identificar os diferentes regimes de ebulição utilizando 

um aparato de teste como demonstrado na Figura 2.2. O aparato consistia de um reservatório 

contendo água destilada na qual estava imerso um arame horizontal de níquel-cromo. Uma 

fonte elétrica é usada para fazer percorrer uma corrente elétrica I através do arame e a 

diferença de potencial V entre os extremos do arame foi medida. Tendo como dados de 

entrada a corrente que percorre o arame e a diferença de potencial, o fluxo de calor dissipado 
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para a água por meio do efeito Joule pode ser estimado. Baseado no conhecimento da 

variação de resistência do arame em função da temperatura, foi determinada a temperatura 

superficial do arame. 

 Figura 2.2 - Aparato de Nukiyama para aquecimento com potência controlada para a 
demonstração da curva de ebulição. 

 
Fonte: Incropera e De Witt, 2003 

  

O aparato da Figura 2.2 é denominado como sendo de potência controlada, no qual se 

tem o controle do fluxo de calor fornecido pelo arame à agua, bastando para esta mensuração 

apenas a corrente elétrica fornecida e a diferença de potencial. Ambos, corrente elétrica e 

tensão, podem ser variados a fim de se fixar o valor de fluxo de calor. 

Com a variação da potência fornecida ao arame, a temperatura superficial do mesmo 

também varia. A variação de potência, quando positiva, faz com que a diferença de 

temperatura entre o arame e a água aumente continuamente. A partir deste conceito, 

Nukiyama criou a chamada curva de ebulição, que apresenta o fluxo de calor fornecido à água 
''

sq  em função da diferença de temperatura satse TTT  . Esta curva de ebulição está 

representada na Figura 2.3 e permite uma ampla visão dos mecanismos físicos envolvidos. 

Nessa figura, os diferentes modos (ou regimes) de ebulição em vaso estão indicados. 

 



23 
 

 

 Figura 2.3 - Curva típica de ebulição para a água a 1 atm: fluxo de calor na superfície  em 
função do excesso de temperatura. 

 
Fonte: Incropera e De Witt, 2003. (Adaptada) 

 

2.2.1.1 Regime de Ebulição com Convecção Livre 

 

A ebulição por convecção livre ocorre para grau de superaquecimento, eT , inferior à 

AeT , ,  Aee TT ,  onde CT Ae  5, . Nesta região de ebulição, o calor transferido da 

superfície ao fluido é relativamente baixo. Até as proximidades do ponto A começam a se 

formar algumas bolhas, mas estas ainda não possuem energia suficiente para se desprenderem 

da superfície, elas colapsam-se em contato com o líquido subresfriado sobre a superfície 

quente. 

 

2.2.1.2 Regime de Ebulição Nucleada 

 

Segundo Collier (1972), a classificação como ebulição nucleada ocorre para grau de 

superaquecimento eT  compreendido entre AeT ,  e CeT ,   CeeAe TTT ,,   onde 

CT Ce  30, . Este regime de ebulição é o mais estudado por pesquisadores e é a pauta do 

presente  
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O regime de ebulição nucleada pode ser dividido em dois diferentes tipos de 

escoamento que caracterizam o processo de formação das bolhas de vapor. O primeiro é o 

escoamento com bolhas isoladas, obtido quando o grau de superaquecimento encontra-se 

entre os pontos A e B  BeeAe TTT ,,  . Neste regime, centros de nucleação são 

formados e as bolhas de vapor se desprendem da superfície, mas sem grande energia. A troca 

de calor neste regime se deve ao desprendimento das bolhas de vapor o que induz uma 

considerável mistura de fluido nas proximidades da superfície aquecida, aumentando, desta 

forma, consideravelmente o coeficiente convectivo (dado pela inclinação da curva de 

Nukiyama) e do fluxo de calor trocado ''
sq . Aumentando o grau de superaquecimento para 

valores próximos a BeT , , mais centros de nucleação são ativados e a intensa movimentação 

das bolhas leva à interferência entre elas, que acabam por coalescerem. Este segundo tipo de 

escoamento, classificado como jatos e colunas de vapor, é obtido quando o grau de 

superaquecimento encontra-se entre os pontos B e C  CeeBe TTT ,,  . A formação de 

vapor neste regime é tão intensa que o mesmo escapa como jatos ou colunas e que se 

estendem da superfície aquecida à superfície livre. A grande formação de bolhas juntas à 

superfície aquecida inibe o movimento de líquido próximo à mesma e, devido a isto, percebe-

se uma queda no coeficiente convectivo, notadamente na Figura 2.3 a partir do ponto P. Este é 

um ponto de inflexão onde se tem o máximo coeficiente convectivo, e também onde ocorre a 

inversão da tendência do coeficiente convectivo. 

A partir do ponto P, o coeficiente convectivo h começa a diminuir apesar de eT  

aumentar. Com isso, o fluxo de calor continua a aumentar devido ao aumento do grau de 

superaquecimento ser mais significativo que a queda no valor do coeficiente convectivo. Este 

comportamento se mantém até que a influência da queda no coeficiente convectivo se 

equilibre com o grau de superaquecimento. Este ponto marca o fim da ebulição nucleada e é 

representado, na Figura 2.3, pelo ponto C, conhecido como o de fluxo de calor máximo ou 

crítico. 

Na Figura 2.4 está demonstrado o regime de ebulição nucleada, sendo que a Figura 

2.4a representa a ebulição nucleada com bolhas isoladas e a Figura 2.4b a ebulição nucleada 

em jatos e colunas de vapor. 
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Figura 2.4 -Regime de Ebulição Nucleada. a) - Ebulição com bolhas isoladas. b) - Ebulição 

em Jatos e colunas de Vapor. 

   a)      b)  

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

2.2.1.3 Regime de Ebulição de Transição 

 

A classificação como ebulição de trânsito, segundo Collier (1972), ocorre para grau de 

superaquecimento eT  compreendido entre ceT ,  e deT ,   DeeCe TTT ,,  , onde 

CT De  120, . Neste regime, a formação da bolha de vapor é tão intensa, que o contato da 

fase líquida com a superfície aquecida é praticamente inexistente. Este efeito torna-se 

agravado quanto maior for o grau de superaquecimento. Esta camada de vapor sobre a 

superfície aquecida faz com que o fluxo de calor trocado caia abruptamente até que o grau de 

superaquecimento se aproxime de deT , . No ponto D da curva o fluxo de calor atinge o valor 

mínimo e é conhecido como ponto de Leidenfrost.  

Embora as considerações anteriores sobre a curva de ebulição considere que o controle 

possa ser mantido sobre grau de superaquecimento, é importante considerar as aplicações que 

envolvam o controle do fluxo de calor. Este foi o procedimento adotado por Nukiyama em 

seu experimento. Incropera e De Witt (2003) descrevem o comportamento da curva quando 

ocorre o aumento gradual do fluxo de calor, "q . Partindo do ponto B e aumentando o fluxo de 

calor, eT  também irá aumentar seguindo a curva até o ponto C. Além deste ponto, qualquer 

incremento no fluxo de calor irá induzir um acentuado afastamento da curva de ebulição, no 

qual as condições de superfície variam abruptamente de CeT ,  para EeT , . A temperatura da 

superfície aquecida no ponto E pode exceder o ponto de fusão do sólido e, portanto, pode 
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ocorrer a destruição ou falha do sistema. Nukiyama relata em seu experimento o rompimento 

do fio de Nicrômio ( CT fusão  1500 ) ao exceder o fluxo de calor crítico. Por essa razão o 

ponto C é frequentemente denominado ponto de queima ou de instabilidade de ebulição. 

Ao repetir os experimentos utilizando um fio de platina, que tem um ponto de fusão 

mais elevado ( CT fusão  2045 ), Nukiyama foi capaz de evitar a queima e manter fluxos de 

calor mais elevados que o fluxo de calor crítico. Isto permitiu que o ponto E fosse atingido 

seguindo a linha pontilhada na Figura 2.3. Partindo do ponto E, uma redução progressiva no 

fluxo de calor permitiu a obtenção da curva de resfriamento como é apresentada até que fosse 

atingido o ponto onde o fluxo de calor é mínimo, o ponto de Leidenfrost (Çengel, 2011). 

 

2.2.1.4 Regime de ebulição em Película 

 

A ebulição em película ocorre para grau de superaquecimento Dee TT , . No ponto 

de Leidenfrost, D, tem-se o fluxo de calor mínimo devido à superfície aquecida estar 

completamente coberta por uma camada de vapor, esta camada de vapor não favorece a troca 

de calor por convecção sendo, então, a condução e a radiação os modos de transferência de 

calor mais significativos neste regime de ebulição. Na medida em que o grau de 

superaquecimento é aumentado, os efeitos da radiação térmica tornam-se mais significativos e 

consequentemente o fluxo de calor trocado aumenta. 

 

2.2.2 Correlações de troca de calor na ebulição em vaso 

 

A ebulição em vaso tem incentivado inúmeros estudiosos a investigarem relações para 

estimarem o fluxo de calor para os diferentes regimes de ebulição. Nestes estudos aparece 

uma ampla variedade de correlações de transferência de calor adequadas para cada regime de 

ebulição. Correlações mais comumente utilizadas são apresentadas a seguir. 
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2.2.2.1 Ebulição por convecção natural 

 

A ebulição em convecção natural foi estudada por Fishenden e Saunders em 1950. A 

ebulição por convecção livre se dá para graus de superaquecimento inferiores a AeT ,  e 

portanto, consegue se uma boa aproximação da curva utilizando-se a Equação 2.1. Esta 

Equação é utilizada para a convecção natural turbulenta com parede horizontal lisa (Incropera 

e De Witt, 2003). 
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Onde h é coeficiente convectivo, D é o diâmetro da superfície aquecida, lk é a 

condutividade térmica do fluido na fase líquida,   é conhecido como coeficiente de expansão 

do fluido, g a aceleração da gravidade, T  é o grau de superaquecimento, l é a massa 

específica do fluido na fase líquida, l é a viscosidade da fase líquida e lpc ,  é o calor 

específico a pressão constante da fase líquida. 

,  

2.2.2.2 Ebulição Nucleada em vasos 

 

Para que uma análise do fenômeno da ebulição nucleada seja feita, uma estimativa da 

quantidade de centros de nucleação e da taxa na qual as bolhas são formadas em cada centro é 

necessária. Este regime de ebulição é certamente o mais estudado por pesquisadores e, 

portanto é o que apresenta o maior numero de correlações propostas. As mais usuais são 

descritas a seguir. 

 Correlação de Rohsenow 

A primeira correlação para a ebulição nucleada foi proposta por Rohsenow e é uma 

correlação muito usada para se modelar o fenômeno. A correção de Rohsenow é apresentada 

pela Equação 2.2. (Rohsenow, 1951) 
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Os índices subscritos l e v indicam, respectivamente, os estados de líquido saturado e 

vapor saturado, l é a viscosidade do líquido saturado, lvh  é a entalpia de vaporização do 

fluido, g é a aceleração da gravidade,  vl    é a diferença entre as massas específicas do 

liquido e do vapor saturados,   é a tensão superficial do fluido, lpc ,  é o calor especifico dado 

a pressão constante para o líquido saturado, eT é a diferença de temperatura entre a 

superfície aquecida e o fluido em teste, lPr é o número de Prandtl do líquido saturado, fsC ,  e 

o expoente n são dados que dependem exclusivamente da combinação superfície-líquido, 

alguns valores para estes termos são dados na Tabela 2.1. Quando não há o conhecimento do 

coeficiente fsC ,  para um dado par de superfície-líquido, Carey (1992) recomenda que seja 

utilizado um valor de 0130,0, fsC . Segundo Incropera e de Witt (2003), a correlação de 

Rohsenow é aplicada apenas à superfícies limpas. Para a utilização da correlação de 

Rohsenow, deve-se redobrar de atenção e escolher o melhor parâmetro a se determinar devido 

aos elevados erros que podem ocorrer no parâmetro obtido. Quando a correlação é utilizada 

para se determinar o fluxo de calor, os erros podem ser da ordem de ± 100%, no entanto, 

quando se tem o conhecimento do fluxo de calor real é possível obter a diferença de 

temperatura entre o calefator e o fluido com maior precisão. Neste caso, os erros estimados 

são reduzidos por um fator de 3 (três), visto que 3
1'' )(qTe  . 
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Tabela 2.1 - Valores de fsC ,  para várias combinações de superfície-fluido. 

Combinação de Superfície-Fluido Csf n
Água-Cobre
     Arranhada 0,0068 1,0
     Polida 0,0130 1,0
Água-aço-inoxidável
     Atacada Quimicamente 0,0130 1,0
     Polida Mecânicamente 0,0130 1,0
     Esmerilhada e Polida 0,0060 1,0
Água-latão 0,0060 1,0
Água-níquel 0,0060 1,0
Água-platina 0,0130 1,0
n-Pentano-cobre
     Polida 0,0154 1,7
     Revestida 0,0049 1,7
Benzeno-cromo 0,0101 1,7
Álcool etílico-cromo 0,0027 1,7  
FONTE: Incropera e de Witt, 2003. 

 

 Correlação de Forster-Zuber 

Esta é outra correlação bastante utilizada no estudo de ebulição nucleada, e é dada pela 

Equação 2.3. (Carey, 1992) 
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      (2.3) 

 

Em que satP  é a diferença entre as pressões de saturação do fluido tomadas na 

temperatura da superfície e do fluido. Quando o fluxo de calor é prescrito e a variável a ser 

determinada é a diferença de temperatura, este se torna um problema iterativo devido ao 

cálculo constante das pressões de saturação para se obter uma aproximação do gradiente de 

temperatura. 

 Correlação de Borishansky-Mostinsky 

A correlação de Borishansky-Mostinsky (1963) ignora efeitos de superfície aquecida e 

relaciona as variáveis em função da pressão reduzida do fluido redlP  e sua pressão crítica, critP . A 
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Equação 2.4 foi proposta por Borishansky e foi baseada no princípio de estados independentes, ou 

seja, é prescrita para fluidos individuais usando dados de estudos experimentais (Carey, 1992). 

 

     33,3
sup

'' )( redlsatBM PFTTAq         (2.4) 

 

Para esta correlação, Mostinsky propôs as expressões a seguir para determinação das 

variáveis presentes na Equação 2.4. 

 
69,01011,0 critPA   ( critP  dada em bar)              (2.4.1) 

 

  102,117,0 1048,1 redlredlredlredl PPPPF                 (2.4.2) 

 

 Correlação de Cooper 

Em 1984, Cooper propôs uma nova fórmula para redução de pressão na correlação de 

ebulição nucleada, incluindo como variável a rugosidade superficial, conforme a Equação 2.5. 

(Carey, 1992). 

 

      35,055,0ln4343,012,0'' ln4343,055   MPPTq redl
R

redleco
P     (2.5) 

 

Onde )( mRp   é a rugosidade superficial, M é a massa molecular do fluido (g/mol), e 

redlP  é a pressão reduzida, dada pela Equação 2.5: 

 

crit

l
redl P

P
P                       (2.5) 

Onde lP  é a pressão na qual o líquido se encontra e critP  é a pressão crítica do líquido. 

Recomenda-se utilizar o valor de 1μm para pR  quando não se sabe a rugosidade da superfície. 
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A Equação é válida dentro do intervalo de pressão reduzida de 0,001 até 0,9 e de massa 

molecular de 2 até 200 g/mol. 

 Correlação de Gorenflo 

Gorenflo em 1993, propôs uma expressão específica para a pressão reduzida dada pela 

Equação 2.6 e incluiu o efeito da rugosidade superficial. O método utiliza variáveis de referência 

Tabeladas para pressão crítica  0,critP , rugosidade superficial  0,pR , coeficiente de transferência 

convectivo de calor  0h  e fluxo de calor  0q . (Carey, 1992). 
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O expoente nf é dado pela Equação 2.7 e o termo PFF  é dado pela Equação 2.8. 

 
15,03,09,0 redlPnf                    (2.7) 
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redl
redlPF P

P
PF 










                (2.8) 

 

As equações 2.7 e 2.8 são válidas apenas quando o fluido de trabalho usado for água. A 

Tabela 2.2 mostra os valores de referência usados para a água. Para todos os fluidos, o fluxo de 

calor de referência é 2
0 /20000 mWq   e a rugosidade superficial de referência é mRp 4,00,  . 

 

Tabela 2.2 - Variáveis de referência de Gorenflo para a água 

Fluido h0 (W/m².K) Pcrit0 (bar)
Água 5600 220,6  

FONTE: Fagundes, 2014. 
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A pressão reduzida é dada pela Equação 2.5, contudo, utiliza-se o valor de referência para 

a pressão crítica descrito na Tabela 2.2 sendo que, a pressão do fluido é dada em bar. A correlação 

é aplicável para o intervalo de pressão reduzida de 0,0005 até 0,95. 

 

2.2.2.3 Ebulição na Transição (Fluxos crítico e Mínimo) 

 

A curva de ebulição dada pela Figura 2.3 exibe um pico de máximo onde o fluxo de 

calor transferido é máximo. O fluxo de calor crítico ,,
máxq  é encontrado quando se dá a 

mudança do regime de ebulição nucleada para a ebulição em transição. Este pico é 

determinado pela letra C na Figura 2.3 e trabalhar com valores de fluxos de calor próximos a 

este ponto, por vezes, pode ser necessário, contudo, exige-se muito controle para que não se 

dissipe calor além deste ponto. Forster e Zuber (1955) apresentaram uma expressão para 

estimar o fluxo de calor crítico representada pela Equação 2.9. 
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                   (2.9) 

 

A utilização da Equação 2.9 aplica-se somente se vl    e para uma superfície de 

aquecimento horizontal com extensão infinita. Porém, segundo Çengel (2011) esta expressão 

é aplicável aos casos onde o diâmetro da bolha é pequeno quando comparado com o 

comprimento característico da superfície. Vale ressaltar que o fluxo de calor crítico depende 

fortemente da tensão superficial    e da entalpia de vaporização  lvh . 

O fluxo térmico mínimo ,,
mínq  recebe também o nome de ponto de Leidenfrost, 

designado pela letra D na Figura 2.3. Neste local, a superfície encontra-se totalmente coberta 

por uma película de vapor. Tal situação pode ser perigosa em um trocador de calor, cuja 

função é absorver calor de um fluido aquecido. Neste ponto, Forster e Zuber (1955) 

desenvolveram uma expressão para uma grande placa horizontal e é representada pela 

Equação 2.10. 
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A constante C foi determinada experimentalmente e apresenta valor de 0,09. 

 

2.2.2.4 Ebulição Pelicular 

 

Devido ao excesso de temperatura na interface superfície-fluido, o que se encontra em 

contato com a superfície aquecida é uma camada contínua de vapor. Portanto, não há contato 

entre a fase líquida e a superfície. Este fenômeno da ebulição pelicular se assemelha com as 

de condensação pelicular e, por isso, a correlação dada pela Equação 2.11, e que descreve o 

fenômeno da ebulição pelicular, foi baseada na teoria da condensação e se aplica a cilindros e 

esferas. (Incropera e De Witt, 2003) 
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A constante C assume os valores de 0,62 para cilindros horizontais e 0,67 para esferas. 

Nesta Equação é introduzido o conceito de calor latente de vaporização modificado '
lvh  como 

sendo a energia sensível necessária para manter a temperatura no interior da camada de vapor 

acima da temperatura de saturação e pode ser aproximado por: 

 satvplvlv TTChh  sup,
' 80,0 . 

 

2.2.3 Parâmetros de influência na Ebulição em Vaso 

 

Inúmeros pesquisadores investigaram os efeitos da superfície calefatora na ebulição 

em vaso. Configurações especiais foram feitas objetivando intensificar e estabilizar a ebulição 

nucleada. 
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Berensen (1962) demonstrou que o aumento na rugosidade da superfície pode 

provocar na ebulição nucleada um acréscimo significativo no fluxo térmico. Uma superfície 

rugosa possui inúmeras cavidades que aprisionam o vapor, fornecendo centros maiores para o 

crescimento de bolhas. Contudo, numa ebulição prolongada, Berensen (1962) mostrou que os 

novos sítios criados não são fontes suficientes para produzir um aprisionamento estável do 

vapor. O mecanismo de formação de bolhas é demonstrado na Figura 2.5.  

 

 Figura 2.5 - Formação de sítios de nucleação. (a) Cavidade molhada sem aprisionamento de 

vapor. (b) Cavidade com reentrância com vapor preso. (c) Ampliação do perfil de uma 

superfície rugosa. 

 
Fonte: Incropera e de Witt, 2003.  

 

Webb (1981) apresentou dois tipos de superfície que propiciam um aumento na 

ebulição. No primeiro, as superfícies apresentam muito poros formados por solda ou por 

algum tipo de decomposição. No segundo, há cavidades reentrantes na superfície, 

representadas na Figura 2.6, formadas mecanicamente ou por usinagem. Tais superfícies, 

conhecidas por superfícies estruturadas, asseguram o aprisionamento do vapor e promovem 

uma renovação contínua deste vapor nos sítios de nucleação, assim como um acréscimo na 

taxa de transferência de calor. 
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Figura 2.6 - Superfície estruturada com cavidades reentrantes formadas mecânicamente. 

 
Fonte: Incropera e de Witt, 2003. 

 

Em 1985, Chodhury e Winterton apresentaram um estudo de transferência de calor por 

ebulição em função da aspereza e da energia da superfície (medido através do ângulo de 

contato). Para isso, utilizaram uma técnica simples de esfriar subitamente um cilindro 

metálico (Alumínio ou Cobre) em água ou metanol saturado. O método utilizado permitiu 

obter diferentes níveis de rugosidade na superfície, fato que proporcionou na ebulição 

nucleada um acréscimo na transferência de calor. Os autores citados ainda demonstraram que, 

de acordo com o aparato seguido, a região de transição recebe apenas uma influência do 

ângulo de contato e, na ebulição nucleada, a técnica de aumentar a rugosidade superficial 

melhora a transferência de calor. Mostram também que existe uma relação entre o número de 

sítios de nucleação e a taxa de calor transferido. 

Em 2002, Passos et al. publicaram uma revisão de alguns métodos utilizados para 

realçar a ebulição em vaso. Os efeitos de confinamento do fluido e o realce da superfície 

tiveram especial atenção neste estudo. Técnicas passivas foram utilizadas para promover o 

acréscimo do coeficiente de transferência de calor. Dentre elas, a adição de micro aletas 

dentro e fora dos tubos, revestimentos e superfícies aletadas (Bergles, 1998; Stephan, 1992; 

Thome, 1990; Webb, 1994). Outra proposta foi a superfície estruturada à qual caracteriza-se 

pela existência de um túnel contínuo externo e de tubos estreitos para a passagem de líquido. 

No regime de ebulição nucleada, as superfícies promovem um acréscimo mais significativo 

no coeficiente térmico quando comparados aos das superfícies aletadas. (Nakayawa et al, 

1980). Além dos trabalhos mencionados, inúmeras outras publicações enfatizam a 

importância de realçar a superfície na ebulição nucleada para intensificar o fluxo de calor. 
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No caso do fluxo de calor térmico máximo e mínimo e na ebulição pelicular, os efeitos 

da rugosidade da superfície são desprezíveis, embora alguns dados sugiram alguma 

dependência (Carey, 1992). 

 

2.3 Ebulição em Vaso com Nanofluidos 

 

As propriedades dos fluidos são essenciais para o processo de transferência de calor em 

todos os dispositivos que possuem troca térmica através de um fluido de refrigeração. Ao 

longo dos anos, vários estudos e técnicas foram aplicados a fim de se melhorar os atuais ou 

até mesmo obter novos fluidos que possibilitassem uma melhor taxa de transferência de calor. 

Fluidos com baixa capacidade de troca térmica, quando utilizados, conduzem a um 

superdimensionamento dos dispositivos de maneira a compensar o baixo coeficiente de 

transferência de calor com o aumento de área. Um aumento na taxa de calor trocado pode ser 

obtido com mudanças na geometria do dispositivo, condições de contorno ou até mesmo 

melhorando as propriedades termofísicas do fluido de refrigeração como, por exemplo, 

aumentando a condutividade térmica do fluido de trabalho. Uma forma possível de se 

aumentar a condutividade térmica do fluido é adicionando pequenas partículas ao fluido base. 

O desenvolvimento deste tipo de fluido depende das propriedades físicas e térmicas do fluido 

base, das partículas dispersadas e de alguns outros fatores como forma, tamanho, pressão de 

trabalho e concentração das partículas. 

As partículas utilizadas devem ser extremamente pequenas, nanométricas, e de 

materiais com maior condutividade térmica que o fluido base. Devido ao fato de as partículas 

serem sólidas, alguns problemas surgiram no decorrer dos estudos os quais podem ser citados 

a dificuldade de se conseguir um fluido com estabilidade de dispersão e as incrustações destas 

partículas nas paredes do dispositivo ou tubulações. Ao se dispersar nanopartículas em um 

fluido base, obtemos um fluido com propriedades diferentes das do fluido base, este fluido é 

denominado “Nanofluido”. 

Devido ao aumento da condutividade térmica em comparação com a base fluida, os 

nanofluidos podem ser uma inovação para a intensificação da transferência de calor. Segundo 

Ciéslinski e Kaczmarczyk (2014), o uso de nanofluido pode intensificar a transferência de 

calor devido ao aumento do numero de centros ativos de nucleação das bolhas de vapor e 

consequentemente o aumento no fornecimento de calor às bolhas no processo de crescimento. 
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Muitos aspectos da ebulição em vaso de nanofluidos foram investigados, como a 

concentração e tipo da nanopartícula, orientação, material e acabamento da superfície 

aquecida e os diferentes fluidos de base (Ciéslinski e Kaczmarczyk, 2014). Os estudos 

relacionados à ebulição em vaso com nanofluidos apresentam resultados muito distintos entre 

pesquisadores e isto torna este ramo muito atrativo em virtude dos desafios encontrados. 

Alguns estudos concluíram não haver mudanças na transferência de calor com a utilização de 

nanofluidos. Outros relataram uma diminuição na mesma e outros um aumento desta 

transferência de calor. 

Das et al (2003), utilizando o nanofluido Al2O3-água sobre superfícies rugosas nas 

concentrações de 1, 2 e 4% em volume, observaram que as nanopartículas causaram uma 

degradação no fenômeno de ebulição devido a uma mudança nas características superficiais 

durante o processo. A degradação ocorreu pela impregnação de nanopartículas na superfície 

devido à rugosidade da mesma, resultando em um superaquecimento da superfície para um 

dado valor de fluxo de calor. Chopkar et al (2008) repetiram o experimento realizado por Das 

et al (2003), porém utilizando-se o nanofluido ZrO2-água nas mesmas concentrações em uma 

disco de cobre horizontal, e chegaram aos mesmos resultados: as nanopartículas deterioraram 

a superfície aquecida, incorrendo em um decréscimo no coeficiente de transferência de calor.  

Suriyawong e Wongwises (2012) realizaram sistemáticos estudos de transferência de 

calor em vaso com o nanofluido TiO2-água com concentrações em volume de 0,00005; 

0,0001; 0,005 e 0.01% em uma superfície de cobre com rugosidades de 0,2µm e 4 µm e 

observaram que o nanofluido com concentração de 0,0001 acarretou um aumento de 15% no 

coeficiente de transferência de calor quando a rugosidade da superfície era de 0,2µm e de 4% 

com a rugosidade de 4µm. De maneira geral, Suriyawong e Wongwises (2012) concluíram 

que a superfície com rugosidade de 4 µm apresentou maiores coeficientes de transferência de 

calor quando comparada à superfície com rugosidade de 0,2 µm. Narayan et al (2007) 

estudaram a ebulição em vaso com nanofluidos levando em consideração o efeito do 

acabamento superficial sobre o coeficiente de transferência de calor e relataram uma 

diminuição da transferência de calor quando se utilizou uma superfície lisa, Ra=48nm, e uma 

elevação da transferência de calor quando utilizada a superfície rugosa, Ra=524 nm. Eles, 

então, sugeriram uma correlação que é bem aceita atualmente e que permite estimar os efeitos 

da rugosidade sobre a deterioração da transferência de calor baseando se no tamanho médio 

das nanopartículas dispersas no fluido base. Esta correlação é a razão entre a rugosidade da 

superfície e o diâmetro médio das partículas, (Ra/Dp). Eles apontaram que a máxima 
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deterioração ocorre quando esta correlação assume o valor igual a 1 e relataram um aumento 

expressivo no coeficiente de transferência de calor quando esta correlação assume valores 

muito maiores ou menores que 1. 

Algumas poucas publicações relatam um aumento do coeficiente de transferência de 

calor quando se utiliza nanofluidos. Liu et al (2007) estudaram ebulição com CuO-água em 

uma superfície de cobre, em concentrações que variavam de 0,1% a 2% em massa e operando 

em diferentes pressões. Para concentrações acima de 1% uma deterioração na transferência de 

calor foi observada, contudo para uma concentração de 1% e operando a uma pressão de 7,4 

kPa o coeficiente de transferência de calor obtido com o nanofluido foi aproximadamente 

duas vezes maior que o coeficiente obtido para a água pura. 

Recentemente, há muito interesse sobre o grafeno. De acordo com Lee et al (2013), 

sua condutividade térmica varia entre (4,84±0,44) x 10³ até (5,30±0,48) x 10³ W/m.K. Esta 

elevada condutividade térmica do grafeno o torna um material de ótima aplicação em sistemas 

térmicos e por tal razão o grafeno vem sendo utilizado em pesquisas recentes com nanofluidos 

em ebulição em vaso. Entretanto, muito pouca informação sobre as características térmicas ou 

aplicações de grafeno têm sido relatadas (Ahn et al, 2014a). Uma quantidade considerável de 

pesquisadores tem optado por utilizar o óxido de grafite, pois a nanopartícula desse material 

se dispersa mais facilmente em água quando comparada às nanopartículas de grafeno (Lee et 

al ,2013). 

Muitas pesquisas com ebulição utilizando nanofluidos foram e continuam sendo 

desenvolvidas. No entanto, há muitas controvérsias entre os resultados experimentais. Por 

isso, é importante realizar estudos sobre o tema para se entender com maior clareza o 

fenômeno de ebulição com nanofluidos.  
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3 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Introdução 

 

Este capítulo inicia com uma visão geral da bancada e de seu funcionamento, incluindo 

uma descrição detalhada de seus componentes. Em seguida, é apresentado o sistema de 

medição aplicado no dispositivo, bem como as estimativas de incerteza em cada medição e os 

ensaios experimentais realizados com a água destilada e as comparações com o nanofluido de 

grafeno testado em diversas concentrações. 

O aparato experimental foi concebido de modo a reproduzir os experimentos de 

Nukiyama. Ao longo dos anos, o experimento de Nukiyama sofreu algumas variações de 

modo a se adequar às novas condições testadas. Neste trabalho, como no experimento de 

Nukiyama, um dos fluidos testados foi a água pura. Porém, outro fluido também foi testado e 

seus resultados comparados aos resultados obtidos para a agua. O sistema de aquecimento 

utilizado por Nukiyama também foi modificado, utilizando em seu lugar um calefator maciço 

dotado de resistências elétricas internas. Este modelo de calefator, além de permitir o controle 

do fluxo de calor fornecido durante o teste, permite uma instrumentação com termopares 

fornecendo, desta forma, uma temperatura real da temperatura de parede. A utilização de um 

fio de cobre, como o utilizado por Nukiyama, dificultaria a instrumentação. O modelo de 

ebulição em estudo é constituído pelo calefator, um reservatório metálico completamente 

isolado, um condensador de cobre resfriado com água pelo fluido de trabalho (água ou 

nanofluido de grafeno), equipamentos para controle de fluxo térmico e aparelho de medição. 

A representação do aparato experimental é dada na Figura 3.1 para explanação de seu 

funcionamento. 
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Figura 3.1 - Aparato experimental esquemático: 1- Calefator, 2- Nanofluido, 3- Reservatório 

(vaso), 4-Isolamento térmico, 5- Termopares, 6- Resistência de cartucho, 7- Condensador, 8- 

Válvula de controle de fluxo, 9- Parafuso de aperto, 10- Controlador do nível de água de 

resfriamento 

 
Fonte: Dias, 2016 
 

3.2 Funcionamento da Bancada 

 

O aparato onde é realizado o experimento possui um funcionamento simples. Um 

Autotransformador é alimentado pela rede de distribuição doméstica e sua saída alimenta um 

par de resistências (6) inseridas no calefator (1). O calor dissipado pelas resistências, por 

efeito Joule, é controlado pela tensão e corrente de saída do transformador, às quais podem ser 

variadas para se obter o fluxo de calor demandado pelo experimento. O calor gerado pelas 

resistências é conduzido ao longo do calefator, isolado, até o fluido de trabalho (2) no 

reservatório (3). Ao receber suficientemente calor, o fluido de trabalho entra em ebulição na 

sua temperatura de saturação. O vapor do fluido é condensado dentro do próprio reservatório, 

na parede externa do condensador (7). 

A água de resfriamento que alimenta o condensador provém de um reservatório com 

nível constante de água, Figura 3.2, desta forma, pode se controlar a vazão demandada pelo 



41 
 

 

condensador. Este controle é mais eficaz com a instalação de uma válvula controladora de 

fluxo (8) instalada na ramificação de saída do condensador. 

 

Figura 3.2 - Garrafa de nível constante para controle da água de resfriamento 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

Ao longo do calefator são posicionados quatro termopares para se avaliar o perfil de 

temperatura ao longo desse, outro no interior do recipiente para fornecer a temperatura de 

saturação do líquido e dois no condensador (entrada e saída) para fornecer o acréscimo de 

temperatura da água de resfriamento. 

 

3.3 Componentes do aparato 

 

3.3.1 Calefator 

 

O calefator (feito em cobre) é o dispositivo responsável pela condução do calor gerado 

por efeito Joule pelos cartuchos de resistências até o fluido de trabalho. Castro (2000) 

dimensionou um calefator em forma de "lanterna" e Guerra (2004) aprimorou a montagem 

experimental, para que se pudesse reduzir as perdas laterais de calor e com isso minimizar as 

incertezas no cálculo do fluxo de calor recebido pelo fluido de trabalho. Para tal, Guerra 

utilizou uma modelagem bidimensional em volumes finitos, através do software CONDUCT.  
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A Figura 3.3 apresenta um desenho esquemático da configuração do calefator obtida 

por Guerra (2004). Nesta Figura, estão mostrados os furos feitos na parte de cima do calefator 

para a inserção dos termopares, assim como os furos para inserir os cartuchos das resistências na 

base do dispositivo. 

Figura 3.3 - Geometria do calefator utilizado. 

 
Fonte: Guerra, 2004. 

 

O calefator consiste de um cilindro base de 60 mm de diâmetro e 20 mm de altura, um 

cilindro de topo de 30 mm de diâmetro e 32 mm de altura, ligados entre si por um tronco de 

cone de 10 mm de altura. As resistências de 100 W inseridas no cilindro-base têm 10 mm de 

diâmetro. 

Para monitorar o campo de temperatura no cilindro topo do calefator foram colocados 

termopares T1, T2 e T3, situados respectivamente, a 3 mm, 22 mm e 31 mm da superfície 

superior. Estes termopares foram posicionados em furos que possuíam profundidade 

suficiente para atingir o eixo central do calefator. O primeiro furo apresenta uma inclinação de 

51,7° em relação à horizontal, este posicionamento foi devido à interferência com a placa de 

nylon na qual é fixado o calefator, os demais furos foram feitos perpendicularmente ao eixo 
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do calefator. Ainda no calefator, outro termopar, T6, registra a temperatura da base do 

calefator. 

O isolamento lateral do calefator foi feito com um tubo de PVC, diâmetro de 150 mm, 

preenchido com lã de vidro, de condutividade térmica variando entre 0,065 a 0,056 W/m.K. 

Os isolamentos, superior e inferior, foram feitos com placas quadradas de nylon e teflon, 

respectivamente. A placa de teflon possui 200 mm de lado e 30 mm de espessura e a de nylon, 

200 mm de lado e 20 mm de espessura. 

 
3.3.1.1 Modelo térmico no calefator 

 

O modelo do calefator tem por objetivo estimar o perfil de temperatura dessa peça com 

base em correlações empíricas encontradas em literatura. As cinco correlações para a 

estimativa de fluxo de calor em ebulição nucleada serão simuladas para obter o perfil de 

temperatura esperado para cada correlação. Assim, foi possível neste trabalho comparar os 

perfis de temperatura encontrados com o perfil real de temperatura obtido pelos testes feitos 

na bancada experimental. 

As seguintes considerações foram tomadas para a elaboração do modelo:  

1) As resistências elétricas geram calor uniformemente distribuído no cilindro da 

base do calefator;  

2) Perda de calor desprezível (calefator bem isolado termicamente);  

3) Fluxo de calor unidirecional ao longo do calefator (axialmente);  

4) Condutividade térmica do calefator constante. (Condutividade do cobre 

tomado a temperatura de 150°C)  

Tomadas essas considerações, o fluxo de calor transferido ao fluido de trabalho é dado 

pela potência dissipada pelas resistências elétricas fixadas na base do calefator. Uma vez 

conhecido o fluxo de calor, pode-se estimar o grau de superaquecimento da superfície 

aquecida  eT . O ponto de ebulição da água destilada  satT  em um determinado local pode 

ser obtido com base na pressão atmosférica local, de modo que a temperatura da superfície 

aquecida  supT  pode ser obtida. 
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O calefator foi seccionado em três partes para avaliar o seu perfil de temperatura. A 

primeira é o cilindro superior do calefator, onde a superfície no topo está em contato com o 

fluido e sua temperatura pode ser estimada utilizando qualquer uma das correlações descritas 

para a ebulição nucleada. A segunda parte do calefator é o tronco de cone, e a terceira é o 

cilindro da base, onde estão inseridas as resistências elétricas. Para determinar o perfil de 

temperatura de cada seção é necessária a obtenção das temperaturas dos pontos extremos. A 

seguir, são descritos o dimensionamento e as equações utilizadas neste procedimento. 

 Condução de calor no cilindro superior 

A determinação do perfil de temperatura inicia-se pelo topo do calefator, uma vez que a 

condição de contorno (temperatura da superfície aquecida) para iniciar os cálculos. Na seção 

troco-cônica, a condição de contorno no topo provém da solução da Equação de balanço de 

energia no cilindro superior, enquanto a condição de contorno no cilindro da base provém das 

equações de balanço de energia da seção tronco-cônica e do fluxo de calor igual a zero na 

base do cilindro.  

O perfil de temperatura de um cilindro maciço isolado lateralmente pode ser aproximado 

ao de uma parede plana. Para um fluxo de calor unidirecional, a temperatura é função apenas 

da coordenada x (axial do calefator). Em regime permanente, sem fontes nem sorvedouros de 

energia, a forma apropriada da Equação da condução do calor é dada pela Equação de Fourier. 

Realizando as devidas manipulações matemáticas, pode se obter o perfil de temperatura 

descrito pela Equação 3.1. 

  

sup)( T
Ak
xqxT s 




           (3.1) 

 

Na interface do cilindro do topo com a parte tronco-cônica a temperatura pode ser 

determinada para então, fornecer subsídio para a descrição do perfil na parte tronco-cônica, 

assim a temperatura da interface 2T é dada por: 

 

sup2 T
Ak
cq

T s 



           (3.1a) 



45 
 

 

 Condução de calor no tronco de cone 

O valor de 2T  dado pela Equação 3.1a é uma condição de contorno para resolver a 

Equação da energia para a região tronco cônica. Incropera e de Witt (2003) desenvolve este 

cálculo baseando-se na Equação de Fourier para condução de calor e obtém como resultado o 

perfil de temperatura descrito na Equação 3.2. 

 















xxk

qTxT s 114)(
1

22 
        (3.2) 

 

Como pode ser visto na Figura 3.4, a Equação só tem validade para valores de x 

maiores que 1x  e menores que 2x ( 21 xxx  ). 

Figura 3.4 - Condução de calor em uma seção tronco-cônica 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

A constante ( ) está relacionada à inclinação do cone e segundo Incropera e de Witt 

(2003) pode ser relacionada com o diâmetro da seção e da distância x pela formulação 

xD  . Desta forma, a temperatura na base maior da seção tronco-cônica 3T  pode ser 

determinada tomando-se 2xx  . 
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A condução unidimensional tomada nesta abordagem é uma aproximação mais consistente 

para valores baixos de  : Quanto menos inclinado o perfil cônico, menor será o fluxo de calor 

lateral. 

 Condução de calor no cilindro base 

Foi adotada adotada nesta parte do calefator a abordagem da aproximação com a parede 

plana, como para o cilindro topo. A única diferença é que, nesta parte, há geração de energia ,

)/( 3mWq  dada pelo calor dissipado pelos cartuchos de resistências por efeito Joule. O ponto 

de temperatura mais elevada no cilindro base é a sua base porque essa é isolada. Segundo 

Çengel (2011) a condução de calor em uma parede plana com geração de energia térmica é 

descrita pela Equação 3.3a. 
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         (3.3a) 

 

Com o conhecimento da temperatura 3T , a condição de contorno necessária para 

determinar a temperatura na base 4T  é satisfeita. Com as dimensões mostradas na Figura 3.3 e 

algumas manipulações matemáticas, chega-se à seguinte expressão para a temperatura na base 

do calefator. 

 

aAk
acbaq

aAk
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Com base nos perfis de temperatura descritos nas equações 3.1, 3.2 e 3.3, plotou-se o 

perfil de temperatura esperado no calefator com base nas aproximações dadas para cada uma 

das correlações testadas. A água pura foi considerada como sendo o fluido de trabalho para 

predizer o perfil de temperatura. Foi utilizado o fluxo de calor prescrito, 200W, de forma a se 

determinar o grau de superaquecimento da superfície aquecida. Uma vez determinado o grau 

de superaquecimento da superfície e aproximando a temperatura de ebulição da água pura, em 

Belo Horizonte - MG, a 97°C, a temperatura da superfície aquecida, supT , pode ser 
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determinada. No Gráfico 3.1, são mostrados os perfis de temperatura para várias correlações 

para cálculo do coeficiente de transferência de calor por ebulição. 

 

Gráfico 3.1 - Perfis de temperatura ao longo do calefator gerado pelo modelo alimentado com 

várias correlações de troca de calor por ebulição 

 
Fonte: Dias, 2016. 
 

No Gráfico 3.1, o comportamento das curvas de temperatura paralelas é esperado, uma 

vez que a transmissão de calor ao logo do calefator independe da correlação utilizada. A 

correlação fornece apenas as condições térmicas na interface líquido-superfície aquecida. Na 

Tabela 3.1, estão indicadas as temperaturas das superfícies aquecidas para cada uma das 

correlações testadas. Os resultados obtidos para as correlações de Gorenflo e de Borishansky-

Mostinky foram praticamente idênticos e por isso a dificuldade de se visualizar as curvas. 
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Tabela 3.1 - Temperaturas da superfície aquecida dada pela respectivas correlações 

Correlação
Temperatura da 

superfície aquecida 
(°C)

Roshenow 110,3
Cooper 112,9
Borishanky-Mostinski 111,7
Forster-Zuber 115,45
Gorenflo 111,9  

Fonte: Dias, 2016. 
 

3.3.2 Reservatório de fluido 

 

O reservatório de fluido é metálico e cilíndrico. Apresenta 140 mm de diâmetro 

externo, 10 mm de espessura de parede e 200 mm de altura. Em uma altura intermediária, foi 

instalada uma janela de vidro para que permitisse a visualização do fenômeno. O reservatório 

é equipado com um termopar interno (T0), posicionado próximo à superfície do líquido, de 

modo a mensurar a temperatura de saturação do fluido. 

A vedação do reservatório é feita com placas de nylon de 200 mm de lado e O-rings, 

que são colocados nos rasgos das placas. As placas apresentam quatro furos diametralmente 

opostos de 3/8’’ cada, que permitem a fixação das duas placas ao reservatório através de 

parafusos passantes. A placa superior possui 4 furos, dois destes são utilizados para a entrada 

e saída de água de refrigeração no condensador, um é utilizado para posicionar o termopar no 

interior do reservatório e o outro para realizar o equilíbrio de pressão com a atmosfera local.. 

O isolamento térmico do reservatório é feito com uma camada de 50 mm de lã de 

vidro circundando o mesmo. 

 

3.3.3 Condensador 

 

O condensador é um tubo de cobre com diâmetros interno e externo de 4 e 7 mm, 

respectivamente, no formato demonstrado na Figura 3.5 e instalado no interior do reservatório 

de fluido com comprimento útil L=360 mm por onde escoa uma vazão de 0,300 l/min, estes 

dados foram obtidos das simulações realizadas utilizando o EES (Engineering Equation 
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Solve) e podem ser confirmadas no Anexo I. As extremidades do condensador são conectadas 

a mangueiras flexíveis. 

No interior do condensador a água escoa e tem sua temperatura elevada à medida que 

absorve calor. No lado externo ocorre a condensação de água. No condensador, a temperatura 

é monitorada por dois termopares, T4 e T5, um na entrada e outro na saída do condensador. No 

condensador, a vazão de água é controlada por uma garrafa de líquido em que o nível se 

mantém constante e, uma válvula de controle na ramificação de saída, permite refinar este 

controle. A saída da água é ligada diretamente à um reservatório graduado, que possibilita 

verificar, periodicamente, em função do tempo e do volume de água acumulada, a vazão de 

água média através do condensador. 

O condensador, Figura 3.5, tem papel importante no aparato experimental, uma vez que 

o reservatório possui apenas uma pequena abertura externa, comunicando o sistema com a 

atmosfera, mantendo a pressão interna igual à atmosfera. 

 

Figura 3.5 – Modelo do condensador utilizado no aparato. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

Um problema do reservatório em conexão com a atmosfera é a perda de certa massa de 

vapor para o ambiente, acarretando mudança na concentração de soluto quando o fluido é uma 

solução (caso de um nanofluido). O condensador tem como principal função condensar o 

vapor de fluido e retorná-lo ao vaso do banco de testes para minimizar essa redução de 

concentração. 
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Para o experimento e para a simulação foram utilizados tubos de cobre e estimou-se 

uma troca de calor de 200W. Como padrão fixou-se que para a troca de calor mencionada o 

aumento de temperatura da água utilizada no condensador seria de CTcond  10 , com isso 

determina-se a vazão mássica de água no condensador com a Equação 3.4. 

 

.
.

"

condp
resfr TC

qm


           (3.4) 

 

Para determinar o comprimento do condensador (dimensionamento), devem ser 

conhecidos os coeficientes de transferência de calor internos e externos. No caso do 

coeficiente de transferência de calor interno, o conhecimento do regime de escoamento da 

água de refrigeração no interior do tubo é imprescindível e, para tal, o Número de Reynolds, 

Equação 3.5, é fundamental para se determinar esse regime. 
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         (3.5) 

 

Para 2300Re . resfr , o regime de escoamento é laminar e, para tal, o coeficiente de 

transferência de calor interno inth  é dado pela Equação 3.6. 

 

tubo

resfr

d
k

h
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.int 66,3           (3.6) 

 

Para 4000Re2300 .  resfr , o regime é de transição entre o escoamento laminar e o 

turbulento e para 4000Re . resfr  o regime de escoamento é turbulento. Em ambos os casos, o 

coeficiente de transferência de calor interno inth  é dado pela Equação 3.7. 
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Devido à elevação da temperatura do fluido de resfriamento e alteração nas 

propriedades físicas, há uma diferença entre os coeficientes de transferência de calor na 

entrada e na saída do tubo. As determinações de ambos são necessários. Segundo Incropera e 

de Witt (2003), a análise de Nusselt para determinação do coeficiente de transferência de 

calor pode ser estendida para a condensação em película laminar sobre a superfície externa 

em um tubo horizontal. Para uma fileira de tubos dispostos horizontalmente (caso do 

condensador deste trabalho), o coeficiente de transferência de calor médio é dado pela 

Equação 3.8. 
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      (3.8) 

 

De maneira análoga ao coeficiente de transferência de calor interno, dois coeficientes 

de transferência de calor externos, exth , deverão ser calculados em virtude das alterações 

térmicas referentes à temperatura de parede na entrada e na saída do condensador. A diferença 

nas temperaturas de parede do tubo entre a entrada e a saída incorre em diferentes entalpias de 

vaporização modificadas, elplviflv TChh  ,mod, 68,0  ( lvh  é a entalpia de vaporização do 

fluido, lpC ,  é o calor específico do líquido e eT  é o grau de superaquecimento da superfície 

em relação à temperatura de saturação do fluido) 

Os coeficientes de transferência de calor interno e externo são essenciais pra se 

determinar um parâmetro denominado temperatura de parede demonstrado na Equação 3.9. 
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Novamente, a temperatura de parede na entrada do condensador é diferente da 

temperatura de parede na saída do condensador. A solução deste problema se dá de forma 

iterativa através de uma primeira aproximação para a temperatura de parede, realizando-se, 

então, quantas iterações forem necessárias para a devida convergência da temperatura de 

parede. 

Determinados os coeficientes de transferência de calor externos na entrada e na saída 

do condensador, determina-se um coeficiente de transferência de calor médio, calculado com 

a temperatura de parede média (média aritmética das temperaturas de parede na entrada e na 

saída do condensador) 

 

O calor total transferido entre o vapor de fluido e a água de resfriamento é estimado 

pela Equação 3.10, desprezando-se as perdas térmicas do aparato. 

 

LTUq ml .                     (3.10) 

 

Dada as condições descritas anteriormente, o coeficiente global de transferência de 

calor para o condensador será dado pela Equação 3.11. 
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A diferença de temperatura média logarítmica é dada pela Equação 3.12. 
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Conhecendo-se o calor máximo, 200W, a ser transferido de modo a elevar a temperatura 

da água de resfriamento em 10°C, o comprimento útil do condensador pode ser obtido pela 

Equação 3.10. 

 

3.3.4 Fluidos de Trabalho 

 

3.3.4.1 Água Pura 

A água é pura quando em sua constituição possui apenas moléculas H2O, ou seja, livre 

de sais minerais, impurezas e outros compostos. Como características, a água pura possui 

ponto de fusão igual a 0ºC e ponto de ebulição igual a 100ºC, a 1 atmosfera de pressão sendo 

estas temperaturas mantidas constante durante os processos de fusão e ebulição. Possui ainda 

densidade de 1g/cm3. 

A água pura é um fluido padrão utilizado por mais pesquisadores, inclusive por 

Nukiyama em seu célebre experimento. A água pura foi utilizada neste experimento como 

forma de validar o aparato experimental comparando-se os resultados obtidos com as 

correlações empíricas para a ebulição nucleada. Os resultados obtidos para água pura servem 

como base de comparação para outros fluidos. 

 

3.3.4.2 Nanofluido de Grafeno 

 

Este é o fluido objeto deste estudo, composto, basicamente, de uma base fluida, água 

pura, e nanoplaquetas de grafeno dispersado em sua composição. As nanoplaquetas de 

grafeno (MLG – grafeno multi-camadas) foras sintetizadas no Laboratório de Mecânica de 

Compósitos da UFMG. 

O nanofluido de grafeno utilizado neste trabalho passou por uma série de processos 

visando sua estabilização em água destilada. A partícula de grafeno é bidimensional, e possui 

multicamadas, com média entre 16 e 18 camadas (multi-layer graphene, MLG). O grafeno 

utilizado é o Granflake 9550, produzido e fornecido pela Nacional Grafite. O Granflake 9550 

é dissolvido em água destilada e é submetida a um misturador de alto cisalhamento (IKA T25 

ULTRA TURRAX), a 17500 RPM, durante 60 minutos. O objetivo desta etapa é fracionar o 
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grafite em flocos de grafeno com comprimento máximo de 10μm. Tal comprimento é devido 

à abertura do TURRAX T 25. Uma vez que o Granflake 9550 está pré-fracionado, ocorre o 

processo seguinte de craqueamento das lâminas do grafite expandido através do ultrassom. 

Esse equipamento opera a 42 Hz, por três ciclos de 180 segundos e seis ciclos de 280 

segundos (Ávila, 2014). Foram preparados dois nanofluidos de grafeno com concentrações 

distintas, 1% e 0,5% em massa de nanografeno. As demais concentrações testadas foram 

obtidas a partir destes dois nanofluidos com a simples diluição desses. Foram feitos quatro 

ensaios utilizando o nanofluido de grafeno com as seguintes concentrações: 1%, 0,5%, 

0,250% e 0,125% em massa de nanofluido. 

A dispersão de nanografeno em água do modo descrito neste presente trabalho 

apresenta o inconveniente da não estabilidade do nanofluido. Após um período aproximado de 

1,0 hora em repouso, o nanografeno disperso começa a decantar. Tal fato limita de imediato a 

utilização do nanofluido aqui desenvolvido em equipamentos industriais. Apesar da não 

estabilização do fluido, acredita-se que não houve influência nos testes, pois antes do início 

do processo de decantação do nanografeno, o fluido utilizado já se encontrava em constante 

movimentação devido às correntes convectivas provenientes da ebulição. 

Em estudos recentes, Ávila (2014) relatou uma melhora considerável na estabilização 

deste nanofluido com a utilização dos surfactantes de sódio dodecylbenzenesulfonate (SDBS) 

e éter Polyoxyethylenenonylphenyl (IGEPAL CO890). Obteve-se um período de estabilização 

de 4 meses, porém, ainda insuficiente para aplicações industriais 

 

3.3.5 Sistemas de Medição 

 

A bancada experimental foi equipada com medidores de temperatura, tensão elétrica e 

corrente. A descrição dos dispositivos utilizados é apresentada a seguir 

 

3.3.5.1 Medidores de Temperatura 

 

A montagem da ebulição possui sete termopares do tipo K (Cromo-Alumel), com 1,5 

mm de diâmetro e uma incerteza padrão máxima de 0,5°C conforme o fabricante. Apesar da 
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informação do fabricante, a análise das incertezas foi realizada. Primeiramente, os termopares 

foram conferidos em um procedimento simplificado, adotando-se apenas dois pontos 

extremos conhecidos. No primeiro ponto utilizou-se uma solução de gelo e água com grande 

quantidade de gelo triturado. Desta forma o ponto de 0°C passou a ser uma referência. O 

segundo ponto é o de ebulição da água. Em Belo Horizonte-MG, no dia 18/05/2015, a pressão 

atmosférica na estação de monitoramento do Inmet, localizada dentro do Campus da UFMG, 

registrava 92,4 kPa. A esta pressão atmosférica, a temperatura de ebulição da água pura é de 

97,44°C (EES-Engineering Equation Solve Manual, 2014). Para cada uma das medidas 

(inferior e superior) de calibração, foram tomadas 300 leituras em cada termopar e estimados 

os erros sistemáticos apresentados em cada um destes. Estes dados são encontrados na Tabela 

3.2. Os gráficos obtidos desta calibração são apresentados no anexo II. 

Tabela 3.2 - Dados de calibração dos termopares 

Média 0,92 Média 0,53 Média 1,20
Desvio Padrão 0,03 Desvio Padrão 0,05 Desvio Padrão 0,08
Lim. Superior 0,99 Lim. Superior 0,62 Lim. Superior 1,37
Lim. Inferior 0,85 Lim. Inferior 0,44 Lim. Inferior 1,03

Média 95,90 Média 94,75 Média 94,83
Desvio Padrão 0,80 Desvio Padrão 1,02 Desvio Padrão 0,89
Lim. Superior 97,51 Lim. Superior 96,78 Lim. Superior 96,62
Lim. Inferior 94,29 Lim. Inferior 92,71 Lim. Inferior 93,05

Média 0,90 Média 1,35 Média 0,91
Desvio Padrão 0,03 Desvio Padrão 0,02 Desvio Padrão 0,05
Lim. Superior 0,96 Lim. Superior 1,39 Lim. Superior 1,01
Lim. Inferior 0,85 Lim. Inferior 1,31 Lim. Inferior 0,81

Média 95,17 Média 95,22 Média 94,56
Desvio Padrão 0,86 Desvio Padrão 0,96 Desvio Padrão 1,70
Lim. Superior 96,89 Lim. Superior 97,13 Lim. Superior 97,96
Lim. Inferior 93,45 Lim. Inferior 93,30 Lim. Inferior 91,16

T_0 T_1 T_2
Ponto mínimo [°C] Ponto mínimo [°C] Ponto mínimo [°C]

Ponto máximo [°C] Ponto máximo [°C] Ponto máximo [°C]

Ponto máximo [°C] Ponto máximo [°C] Ponto máximo [°C]

T_3 T_4 T_5
Ponto mínimo [°C] Ponto mínimo [°C] Ponto mínimo [°C]

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

A leitura dos termopares é feito através de placa de aquisição da fabricante National 

Instrument, modelo NI 9213 Hi-Speed, exposta na Figura 3.6. A placa de aquisição foi 

programada para realizar uma leitura de temperatura por segundo em cada termopar, assim, ao 
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coletar os dados de um ponto de temperatura foram tomadas 60 leituras de temperatura em 

cada termopar e a temperatura considerada foi considerada a média da amostra com as 

devidas correções estabelecidas nas curvas de calibração. 

 

Figura 3.6 - Equipamento de Aquisição de Dados Utilizado para Coleta das Temperaturas. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

3.3.5.2 Medidor de Tensão e Corrente Elétrica 

 

Um autotransformador, Figura 3.7, foi utilizado para variar a tensão de alimentação 

das resistências de cartucho inseridas no calefator. A estimativa do calor fornecido pelas 

resistências devido ao efeito Joule é dada pela Equação 3.13 (produto da tensão V pela 

corrente elétrica I). 

 

iVP .                      (3.13) 
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Figura 3.7 - Auto transformador para controle de Tensão e Corrente Elétrica. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

O conhecimento da tensão e da corrente é essencial para se determinar o fluxo de calor 

instantâneo sendo transferido ao fluido de trabalho. Para tanto, um Multímetro digital portátil 

ET-2042D - Minipa foi utilizado para monitorar a tensão aplicada, a incerteza de medição 

segundo o fabricante é de 0,5% sobre a faixa de medição da tensão elétrica. Um alicate 

amperímetro digital ET-3200 – Minipa foi utilizado para realizar as leituras de corrente no 

circuito com uma incerteza de medição segundo o fabricante de 3,0% sobre a faixa de 

medição. 

 

3.4 Ensaios Experimentais 

 

Com o objetivo de se obter dados experimentais para avaliação do coeficiente de 

transferência de calor, h, do nanofluido testado, foram realizados ensaios de bancadas. Foram 

realizados 02 (dois) experimentos para cada concentração. No primeiro teste, o fluido 

utilizado foi água pura a fim de se ter uma base de comparação com os resultados obtidos para 

o nanofluido e como forma de validar a bancada de testes comparando os resultados 

experimentais com os resultados empíricos obtidos das simulações numéricas. 

Outros testes foram realizados com nanofluido nas concentrações de 1%, 0,5%, 0,250% e 

0,125% em massa de granflake 9550, resultando então em cinco configurações de fluidos 

testados. Antes de se iniciar os testes, a bancada foi devidamente montada e conectada ao 
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autotransformador, os termopares foram ligados à placa de aquisição, o fluido de trabalho foi 

introduzido no reservatório de metal e a água de resfriamento do condensador ligada. A 

seguir, o autotransformador foi ligado na tensão desejada para o início dos ensaios. 

Com o objetivo de se atingir o regime permanente, o aparato foi deixado ligado por 1 

hora. Após este período, procedeu-se a primeira leitura. Após variar a tensão para ser 

estabelecido um novo ponto de coleta, são aguardados 15 minutos antes da próxima leitura. 

Uma vez atingido o regime permanente, para cada ponto de medição, mediu-se:  

 Tensão Aplicada;  

 Corrente Elétrica;  

 Temperaturas; 

 Vazão de água.  

A descrição de cada termopar e sua respectiva posição na montagem é descrita a seguir:  

T0 – temperatura de saturação do fluido; 

T1 – temperatura a 3 mm abaixo da superfície; 

T2 – temperatura no meio do cilindro Topo; 

T3 – temperatura no ponto inferior do Cilindro Topo; 

T4 – temperatura de entrada da água de resfriamento no condensador; 

T5 – temperatura de saída da água de resfriamento no condensador; 

T6 – temperatura na base do Cilindro Base. 

 

Durante todos os ensaios, o nível do fluido de trabalho foi monitorado para que esse se 

mantivesse em torno de 400mℓ. Uma variação desse nível, ocasionada por evaporação, 

incorre em alteração na concentração do nanofluido testado. 
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3.5 Análise das Incertezas de Medição 

 

O objetivo maior deste trabalho é a determinação dos coeficientes de transferência de 

calor obtidos para os fluidos testados. Portanto, a análise das incertezas até obter o resultado 

final é de grande importância para dar credibilidade aos resultados obtidos. 

 

3.5.1 Incertezas da potência fornecida  

 

A potência fornecida é dada pela Equação 3.13 e a incerteza padrão combinada leva em 

consideração as incertezas padrões na tensão e na corrente elétrica, como referenciado na 

Equação 3.14.. 

 

     222 )()()( IuVVuIPu                    (3.14) 

 

As incertezas dos instrumentos voltímetro, u(V) e do amperímetro, u(I) foram as 

fornecidas pelos fabricantes com base na faixa de medição. Para cada um dos aparelhos 

citados, o fabricante forneceu a incerteza padrão de 0,5% e 3% sobre a faixa de medição, 

respectivamente. A incerteza expandida será dada, conforme Equação 3.14a, com a utilização 

da tabela estatística t-student, utilizando-se t=2,0. 

 

)()( PutPU                     (3.14a) 

 

3.5.2 Incertezas na medição de temperatura. 

 

Para cada tomada de temperatura foram feitas 60 medições. Assim, para se determinar os 

erros aleatórios, foram estimadas as incertezas padrões de cada ponto tomado. 

Albertazzi (2008) sugere o cálculo das incertezas padrões conforme a Equação 3.15. 
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A Repetitividade será calculada pela Equação 3.16, em que o valor de t dado pela tabela t-

student para 59 graus de liberdade e 95% na faixa de abrangência é t=2,0. 

 

)(Re TutT                       (3.16) 

 

Segundo Albertazzi, 2008, o resultado de medição além de considerar a repetitividade 

mencionada, deve considerar também, nos casos em que couberem, os erros sistemáticos. Os 

erros sistemáticos foram considerados nos resultados e, as tendências (TD) foram obtidas pela 

conferência dos termopares. As tendências podem ser conferidas nos gráficos que compõem o 

anexo II. O resultado de medição será dado pela Equação 3.17. 

 

TTDIRM Re                     (3.17) 

 

3.5.3 Incertezas do coeficiente convectivo 

A estimativa do coeficiente de transferência de calor é obtida utilizando-se a equação 

dada pela lei de resfriamento de Newton. Um simples tratamento algébrico permite a 

obtenção da Equação 3.18 

 

 fluiTTA
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                    (3.18) 
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A incerteza padrão combinada pode ser determinada pela Equação 3.19 onde todas as 

fontes de erro são consideradas. 
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O desenvolvimento da Equação 3.19 fornece a Equação 3.19a. 
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Para efeito de cálculo, a incerteza padrão referente à área do calefator foi 

desconsiderada. A incerteza expandida para o coeficiente convectivo é estimada tomando-se 

uma faixa de abrangência de 95%, utilizando-se t=2,00. Esta é calculada de acordo com a 

equação 3.19b. 

 

)()( huthU                    (3.19b) 

 

No anexo III é apresentada uma série de tabelas com os dados que serviram de parâmetro 

para a realização dos cálculos das incertezas de medição. De maneira geral, as incertezas de 

medição para o coeficiente convectivo foram da ordem de 6,5% do valor nominal obtido para 

os coeficientes convectivos de transferência de calor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Devido às duvidas relatadas por vários pesquisadores quanto ao uso de nanofluido em 

sistemas de transferência de calor, este capítulo pode esclarecer alguns pontos, ainda não 

relatados em outras literaturas, e contribuir para o melhor entendimento do estudo deste 

fenômeno. Isto torna este capítulo especial e merecedor de destaque. 

 

4.1 Resultados teóricos 

 

O Gráfico 3.1 apresentou os perfis de temperatura no calefator. Certamente, o ponto de 

maior interesse é a temperatura prevista para a superfície aquecida em contato com o fluido de 

trabalho. As simulações foram feitas utilizando-se água pura como fluido de trabalho e, as 

propriedades desta, tomadas nas condições de pressão ambiente de 92, 4SatP kPa  e 

temperatura de saturação igual a 370,6satT K , serviram como dados para calcular as 

propriedades físicas da Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Dados de entrada utilizados nas correlaçoes testadas 

Propriedades
0lx
1vx

smkgl  /0002913,0
kgkJh lv /2265

81,9g
3/6,960 mkgl 

3/5382,0 mkgv 
2/0595,0 skg

013,0sfC
1m

WP 100
Wq 200

848,1Pr l
KkgJC pl  /4213

mD 030,01 
2

1 0007069,0 mA 
mD 060,02 

2
2 002827,0 mA 

ma 020,0
mb 010,0

mc 031,0
KmWk  /385
KmWk iso  /055,0

mDext 20,0
CTamb
27

100N
mR p 1

kmolkgMW /02,18
kPaPC 22060

004106,0redlP

KmWk l  /664,0
7684,0fn
3925,0pfF
Wq 200000 

mR p 4,00 
KmWh  2

0 /5600
2/282942 mWq 

Fonte: EES (Engineering Equation Solve) 

 

As simulações realizadas tiveram como objetivo determinar o grau de 

superaquecimento da superfície aquecida de acordo com as condições de entrada. A Tabela 

4.2 indica os valores obtidos pelas simulações para o grau de superaquecimento. 
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Tabela 4.2 - Grau de superaquecimento da superfície aquecida 

Rohsenow Cooper Borishansky-
Mostinsky

Forster-
Zuber

Gorenflo

13,20 °C 15,70 °C 14,60 °C 18,50 °C 14,80 °C

Correlações

 
Fonte: Dias, 2016. 
 

4.2 Resultados Experimentais 

 

Os resultados obtidos experimentalmente forneceram subsídios para avaliar as 

consequências do uso de nanofluidos de grafeno quando comparados com a água pura. Os 

dados do teste são descritos na sequência. 

 

4.2.1 Água Pura 

Este ensaio foi realizado no dia 18/05/2015, cuja pressão ambiente era de 92,4 kPa. 

Foram feitas sete medições, mostradas na Tabela 4.3 com seus valores nominais, objetivando-

se traçar a curva de ebulição da água. 

 

Tabela 4.3 – Resultados nominais obtidos para o ensaio com água pura 

Tensão 
Aplicada 

(V)

Corrente 
(A)

Potência 
(W)

T_0           
(°C)

T_1           
(°C)

T_2           
(°C)

T_3           
(°C)

T_4           
(°C)

T_5           
(°C)

110,0 1,20 132 96,80 118,05 124,82 129,58 22,42 28,04
115,5 1,25 144 97,19 118,49 126,39 131,68 22,42 29,20
120,0 1,30 156 97,17 118,71 127,15 132,85 22,63 30,01
125,8 1,40 176 97,07 118,86 128,07 134,39 22,55 30,85
130,6 1,50 196 97,13 119,15 128,20 135,01 22,48 31,44
135,1 1,55 209 97,00 119,24 129,04 136,35 22,39 31,94
140,8 1,60 225 97,09 119,50 130,79 138,76 22,50 32,93

 

O teste realizado com água destilada foi o ponto de partida para se realizar uma análise 

crítica das correlações propostas por diversos pesquisadores ao longo dos anos. Utilizando-se 

dos mesmos dados de entrada simulados para as correlações, o teste real com água pura 

resultou em um grau de superaquecimento da superfície de 22,24 ± 0,26 °C (dada pela 

variação (T_1 - T_0), na Tabela 4.3 para a potência de 200W) e, com base no Gráfico 4.1 
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torna se possível avaliar qual correlação empírica conseguiu prever com maior exatidão o 

fenômeno da ebulição nucleada. Devido à ordem de grandeza das temperaturas, não foi 

possível representar as incertezas de medição para os dados reais no Gráfico 4.1. Estas 

incertezas estão indicadas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Incerteza de medição das temperaturas ao longo do calefator 

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T6 (°C)
119,24 ± 0,7 129,04 ± 0,4 136,35 ± 0,9 145,3 ± 0,7

Termopar
Resultado de Medição

Incerteza na medição de temperatura ao longo do calefator

 
Fonte: Dias,2016. 

 

Gráfico 4.1 - Dados experimentais e dados empíricos 
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Fonte: Dias, 2016. 
 

A temperatura obtida pelo experimento foi superior às previsões dadas pelas 

correlações testada, e a melhor aproximação fornece um desvio de 3,74°C em relação ao valor 

real (correlação de Forster-Zuber). 

A Correlação de Rohsenow, a mais utilizada no meio acadêmico para avaliar o 

fenômeno da ebulição nucleada, foi a que apresentou o maior desvio do valor real com 

9,04°C. O motivo provável é a incerteza significativa dos valores de Csf , pois foi um valor 

obtido experimentalmente por Rohsenow (1951). Outros pesquisadores, como Porto (2013), 

sugerem a utilização de outros valores para esta constante, a fim de se obter um resultado 

mais próximo do real. 



65 
 

 

As demais correlações apresentaram valores intermediários, com destaques para as 

correlações de Borishansky-Mostinsky e Gorenflo, que previram praticamente o mesmo grau 

de superaquecimento. 

Baseando-se nos valores coletados e demonstrados na Tabela 4.3, foi possível 

mensurar o calor transferido à água de refrigeração que circula pelo condenador. A vazão de 

água pelo condensador foi mantida constante em 0,300 l/s. Tomando-se a temperatura média 

entre a entrada e saída de água do condensador, a taxa de resfriamento foi calculada pela 

Equação 4.1. 

 

condpresfr TCmq             (4.1) 

 

O valor do calor específico para as temperaturas médias apresentadas pode ser 

considerado constante e considerado KkgJC p  /4180 . O calor perdido em cada medida 

do ensaio e que não foi repassado ao fluido de trabalho pode ser estimado pela Equação 4.2 

(nessa equação foi desprezada a energia carregada pela água que evaporou pela pequena 

abertura do vaso pois não houve variação, mensurável, de fluido no interior do recipiente). 

 

condpperd TCmiVP            (4.2) 

 

A Gráfico 4.2 apresenta o comportamento do aparato em que se pode avaliar a perda 

de calor de forma a validar os experimentos realizados com o aparato experimental montado. 
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Gráfico 4.2 - Análise da quantidade de calor perdido pelo aparato 
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Fonte: Dias, 2016. 

 

A curva de ebulição obtida, com os dados da Tabela 4.3, para a água pura é 

demonstrada no Gráfico 4.3. 

 

Gráfico 4.3 - Curva de Ebulição para a água pura 
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Fonte: Dias, 2016. 

 

A base de comparação neste estudo, visto que as condições de testes são as mesmas, se 

dá pela comparação dos coeficientes convectivos obtidos para cada um dos fluidos. Os 

coeficientes convectivos foram obtidos utilizando-se a equação da lei de resfriamento de 
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Newton e estão relacionados na Tabela 4.5 para o teste realizado com água pura. As 

incertezas dos coeficientes de troca de calor são em torno de 6,5%. 

 

Tabela 4.5 - Resultado obtidos para a água Pura 

Potência 
Fornecida 

(W)

Temperatura 
superficial 

(°C)

Delta T 
(°C)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

132,0 118,05 21,25 8788 ± 535,0
144,4 118,49 21,30 9589 ± 585,0
156,0 118,71 21,54 10246 ± 627,4
176,1 118,87 21,79 11435 ± 696,2
195,9 119,15 22,01 12592 ± 766,1
209,4 119,25 22,25 13317 ± 810,6
225,3 119,51 22,42 14218 ± 866,2  

Fonte: Dias, 2016. 
 

4.2.2 Nanofluidos 

 

Os resultados experimentais demonstrando a capacidade de troca de calor dos 

nanofluidos estão representados nas Tabelas 4.6 a 4.13. Nestas Tabelas podem ser avaliadas 

as evoluções dos valores de coeficientes convectivos, com incerteza em torno de 6,5%. 

 

4.2.2.1 Ensaio com Nanofluido em Concentração de 1% 

 

Este ensaio foi realizado no dia 18/05/2015 (pressão ambiente de 92,4 kPa). Foram 

feitas sete medições, mostradas na Tabela 4.6, com o objetivo de se traçar a curva de ebulição 

do nanofluido com 1% de grafeno. 
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Tabela 4.6 - Resultados obtidos para o ensaio com nanofluido em concentração de 1% em 

massa 

Tensão 
Aplicada 

(V)

Corrente 
(A)

Potência 
(W)

T_0           
(°C)

T_1           
(°C)

T_2           
(°C)

T_3           
(°C)

T_4           
(°C)

T_5           
(°C)

113,2 1,20 136 97,04 115,94 122,70 127,44 22,67 28,59
116,1 1,25 145 96,90 116,43 124,05 129,36 22,67 29,44
120,0 1,30 156 97,12 116,84 124,99 130,68 22,66 29,99
125,2 1,40 175 97,13 117,22 126,13 132,36 22,60 30,78
130,0 1,45 189 97,03 117,94 127,56 134,30 22,61 31,48
134,9 1,50 202 97,04 118,75 129,09 136,32 22,66 32,22
142,0 1,60 227 97,09 119,90 131,46 139,58 22,70 33,38

 Fonte: Dias, 2016 
 

O Gráfico 4.4 apresenta a curva de ebulição encontrada para a ebulição em vaso 

utilizando o nanofluido com concentração de 1%. 

 

Gráfico 4.4 - Curva de Ebulição para o nanofluido com 1% de grafeno 
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Fonte: Dias, 2016 
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Tabela 4.7 - Resultados obtidos para o nanofluido com 1% de grafeno. 

Potência 
Fornecida 

(W)

Temperatura 
superficial 

(°C)

Delta T 
(°C)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

135,8 115,95 18,91 10165 ± 619,7
145,1 116,44 19,54 10510 ± 639,7
156,0 116,84 19,72 11194 ± 681,6
175,3 117,22 20,09 12343 ± 751,1
188,5 117,94 20,90 12759 ± 776,8
202,4 118,75 21,71 13186 ± 802,5
227,2 119,91 22,82 14088 ± 858,0  

Fonte: Dias, 2016. 
 

4.2.2.2 Ensaio com Nanofluido em Concentração de 0,5% 

 

Este ensaio foi realizado no dia 12/05/2015 (pressão ambiente de 91,9 kPa). Foram 

feitas sete medições, mostradas na Tabela 4.8, com o objetivo de se traçar a curva de ebulição 

do nanofluido com 0,5% de grafeno. A curva de ebulição está representada pelo Gráfico 4.5. 

 

Tabela 4.8 - Resultados obtidos para o ensaio com nanofluido em concentração de 0,5% em 

massa 

Tensão 
Aplicada 

(V)

Corrente 
(A)

Potência 
(W)

T_0           
(°C)

T_1           
(°C)

T_2           
(°C)

T_3           
(°C)

T_4           
(°C)

T_5           
(°C)

111,1 1,20 133 97,11 115,35 122,26 127,08 23,34 29,20
115,5 1,25 144 97,07 115,36 122,92 128,20 23,38 30,18
120,6 1,30 157 97,22 116,05 124,33 130,08 23,46 31,45
124,5 1,40 174 96,99 116,36 125,13 131,23 23,42 31,83
130,7 1,45 190 97,11 116,94 126,60 133,34 23,31 32,68
135,3 1,50 203 96,87 117,45 127,82 135,08 23,40 33,58
140,6 1,55 218 96,85 118,11 129,31 137,17 23,54 34,61

 Fonte: Dias, 2016 
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Gráfico 4.5 - Curva de Ebulição para o nanofluido com 0,5% de grafeno 
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Fonte: Dias, 2016. 

 
 

Tabela 4.9 - Resultados obtidos para o nanofluido com 0,5% de grafeno. 

Potência 
Fornecida 

(W)

Temperatura 
superficial 

(°C)

Delta T 
(°C)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

133,3 115,35 18,24 10343 ± 629,5
144,4 115,37 18,29 11167 ± 679,6
156,8 116,06 18,84 11776 ± 716,5
174,3 116,36 19,37 12730 ± 774,7
189,5 116,95 19,84 13517 ± 822,4
203,0 117,46 20,58 13951 ± 849,4
217,9 118,11 21,26 14502 ± 882,3  

Fonte: Dias, 2016. 
 

 

4.2.2.3 Ensaio com Nanofluido em Concentração de 0,250% 

 

Este ensaio foi realizado no dia 13/05/2015 (pressão ambiente de 92,2 kPa). Foram 

feitas sete medições, mostradas na Tabela 4.10, com o objetivo de se traçar a curva de 
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ebulição do nanofluido com 0,25% de grafeno. A curva de ebulição está representada pelo 

Gráfico 4.6. 

 

Tabela 4.10 - Resultados obtidos para o ensaio com nanofluido em concentração de 0,25% em 

massa 

Tensão 
Aplicada 

(V)

Corrente 
(A)

Potência 
(W)

T_0           
(°C)

T_1           
(°C)

T_2           
(°C)

T_3           
(°C)

T_4           
(°C)

T_5           
(°C)

110,1 1,20 132 96,91 116,09 123,01 127,77 22,98 28,71
115,1 1,30 150 96,95 116,32 123,92 129,15 23,00 29,82
120,6 1,30 157 96,95 116,73 125,09 130,85 23,10 30,77
125,0 1,40 175 97,11 117,25 126,31 132,54 23,06 31,73
130,4 1,45 189 97,16 117,62 127,40 134,17 23,08 32,42
135,8 1,50 204 97,00 118,18 128,78 136,14 23,09 33,32
142,9 1,60 229 97,11 118,98 130,65 138,79 23,03 34,36

Fonte: Dias, 2016. 

 

Gráfico 4.6 - Curva de Ebulição para o nanofluido com 0,250% de grafeno 
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Fonte:  Dias, 2016. 
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Tabela 4.11 - Resultados obtidos para o nanofluido com 0,25% de grafeno. 

Potência 
Fornecida 

(W)

Temperatura 
superficial 

(°C)

Delta T 
(°C)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

132,1 116,09 19,18 9748 ± 593,2
149,6 116,33 19,38 10926 ± 664,8
156,8 116,73 19,78 11213 ± 682,2
175,0 117,26 20,15 12290 ± 747,7
189,1 117,63 20,46 13074 ± 795,6
203,7 118,19 21,18 13606 ± 828,1
228,6 118,98 21,87 14793 ± 900,0  

Fonte: Dias, 2016. 
 

 

4.2.2.4 Ensaio com Nanofluido em Concentração de 0,125% 

 

Este ensaio foi realizado no dia 13/05/2015 (pressão ambiente de 92,2 kPa). Foram 

feitas sete medições, mostradas na Tabela 4.12, com o objetivo de se traçar a curva de 

ebulição do nanofluido com 0,125% de grafeno. A curva de ebulição está representada pelo 

Gráfico 4.7. 

 

Tabela 4.12 - Resultados obtidos para o ensaio com nanofluido em concentração de 0,125% 

em massa 

Tensão 
Aplicada 

(V)

Corrente 
(A)

Potência 
(W)

T_0           
(°C)

T_1           
(°C)

T_2           
(°C)

T_3           
(°C)

T_4           
(°C)

T_5           
(°C)

110,2 1,20 132 96,79 116,02 122,82 127,59 22,86 28,31
116,2 1,30 151 96,88 116,57 124,28 129,63 22,83 29,31
120,8 1,30 157 97,17 116,93 125,30 131,10 22,90 29,98
125,4 1,40 176 96,93 117,19 126,23 132,48 22,94 30,76
131,2 1,45 190 97,03 117,84 127,71 134,54 22,88 31,39
135,0 1,50 203 97,17 118,26 128,70 135,96 22,94 32,03
139,8 1,55 217 97,03 118,87 130,11 137,91 22,94 32,86

Fonte: Dias, 2016. 
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Gráfico 4.7 - Curva de Ebulição para o nanofluido com 0,125% de grafeno 
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Fonte: Dias, 2016. 

 

Tabela 4.13 - Resultados obtidos para o nanofluido com 0,125% de grafeno. 

Potência 
Fornecida 

(W)

Temperatura 
superficial 

(°C)

Delta T 
(°C)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

132,2 116,02 19,23 9729 ± 592,9
151,1 116,58 19,70 10851 ± 660,2
157,0 116,93 19,76 11243 ± 684,1
175,6 117,20 20,27 12256 ± 745,8
190,2 117,84 20,81 12933 ± 786,8
202,5 118,27 21,10 13580 ± 826,4
216,7 118,87 21,84 14040 ± 854,2  

Fonte: Dias, 2016. 
 

4.3 Análise dos Resultados 

 

O Gráfico 4.8 mostra as curvas de ebulição de nanofluidos com concentrações em 

massa de 0,125%, 0,250%, 0,5% e 1% em comparação com a curva obtida para a água pura. 

Todas as concentrações de grafeno estudadas apresentaram, inicialmente, uma tendência 

média para o aumento da taxa de transferência de calor quando comparados à água pura. 
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Visando facilitar a análise deste gráfico, estão representadas apenas as incertezas relativas ao 

nanofluido em concentração de 0,5% e à água pura.  

 

Gráfico 4.8 - Curvas de ebulições dos fluidos testados. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

Apesar de indicarem uma tendência para o aumento da taxa de transferência de calor, 

quando comparados à água pura, as concentrações de 1%, 0,250% e 0,125% não apresentaram 

diferenças entre si, quando as incertezas de medição são consideradas. Estas incertezas no 

fluxo de calor fornecido e nas temperaturas podem ser analisadas baseadas em tabela 

disponível no Anexo III.  

Deve-se atentar, contudo, para a aproximação das curvas de ebulição dos nanofluido da 

curva de ebulição da água pura, quando se aumenta o fluxo de calor. Esta aproximação pode 

ser atribuída à impregnação de nanopartículas à superfície do calefator após um determinado 

tempo de teste. Desta forma, no início do teste há um maior número de centros de nucleação, 

pois a superfície aquecida ainda se encontra livre de depósitos de nanopartícula. Foi 

observado que, ao final do teste, uma considerável quantidade de nanopartícula se fixa à 

superfície, diminuindo consideravelmente o contato direto entre a fase líquida e a superfície 

do calefator. 
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Ahmed e Hamed (2012) relataram o mesmo fenômeno: no início do experimento, a 

temperatura de parede, após a estabilização, permanecia praticamente constante, com 

pequenas variações inerentes ao processo de ebulição. Após o segundo aumento do fluxo de 

calor, 30 min, a temperatura de parede que deveria se estabilizar após algum tempo, 

apresentava uma elevação contínua da temperatura de parede, evidenciando um acúmulo de 

nanopartícula na superfície do calefator (Gráfico 4.9) 

 

Gráfico 4.9 - Variação do superaquecimento da superfície e do fluxo de calor com o tempo 

durante ebulição de um nanofluido com 0.1 vol.% de concentração. 

 
Fonte: Ahmed e Hamed, 2012. 

 

O aumento da taxa de transferência de calor ocorreu de forma progressiva para as 

concentrações de 0,125%, 0,250% e 0,5%. Para o nanofluido com concentração de 1%, a taxa 

de transferência de calor obtida, no geral, foi superior à da água pura, mas houve um 

decréscimo dessa taxa quando comparada à do nanofluido com 0,5% de concentração. Como 

relatado por outros pesquisadores (Ahmed e Hamed, 2012), esta deterioração pode ser 

atribuída à impregnação de nanopartícula à superfície aquecida em maior intensidade. Devido 

ao fato de a concentração de 1% ser a maior testada, a deterioração da superfície é mais 

acentuada. Na Figura 4.1 é mostrado o estado da superfície do calefator após o teste com 

concentração de 1%. Nesta mesma figura, a diferença entre uma superfície livre de 

impregnação e outra após o teste é evidenciada. 
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Nos três últimos pontos coletados no teste com 1% de nanopartícula, observa-se um 

superaquecimento de parede, indicando uma elevada deterioração da superfície com a 

diminuição dos centros ativos de nucleação. Observa-se uma tendência de que, decorrido um 

tempo de teste necessário para esta deposição de nanopartícula sobre a superfície, a taxa de 

transferência de calor seja inferior à taxa obtida para a água pura. 

 

Figura 4.1 - Superfície aquecida após testes com o nanofluido de grafeno com 1% em 

concentração. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

No Gráfico 4.10, a evolução dos valores dos coeficientes de transferência de calor é 

mostrada ponto a ponto para cada um dos fluidos experimentados em função do fluxo de calor 

dado. Visando facilitar a análise deste gráfico, estão representadas apenas as incertezas 

relativas ao nanofluido em concentração de 0,5% e à água pura. A análise completa das 

incertezas no coeficiente convectivo e na potência fornecida pode ser encontrada em tabela 

disponível no Anexo III.  

As incertezas nas medições não permitem afirmar que houve um ganho no coeficiente 

convectivo para os nanofluidos nas concentrações de 1%, 0,250% e 0,125%. O nanofluido 

com melhor resultado foi o que apresentava concentração de 0.5% em massa. Quando 

comparado à água pura o coeficiente de transferência de calor médio obtido foi de 2% a 18% 

maior. A Tabela. 4.14 apresenta a evolução dos coeficientes de transferência de calor da água 

e do nanofluido com 0.5% de concentração levando-se em consideração as incertezas de 

medição. No início dos testes, a diferença entre os coeficientes convectivos são mais 

evidenciados, a partir do quarto ponto amostrado não se pode afirmar que houve aumento no 

coeficiente convectivo, pois, quando consideradas as incertezas, os valores se sobrepõem.  
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Gráfico 4.10 - Coeficiente de transferencia de calor do fluido de trabalho. 

 
Fonte: Dias, 2016. 

 

Como mencionado previamente, a aproximação destes coeficientes com o aumento do 

fluxo de calor se deve, provavelmente, à degradação da superfície após um determinado 

tempo de testes quando se utiliza nanofluido. Como os testes são distintos, há uma pequena 

variação entre os fluxos de calor fornecidos a cada um dos fluidos. 

 

Tabela 4.14 – Comparação entre os coeficiente de transferência de calor da Água Pura e 

nanofluido Grafeno-água com 0,5% em concentração. 

Máximo Média Mínimo
187 8788 ± 535,0 189 10343 ± 629,5 30,9% 18% 4,4%
204 9589 ± 585,0 204 11167 ± 679,6 29,6% 16% 3,3%
221 10246 ± 627,4 222 11776 ± 716,5 28,0% 15% 1,8%
249 11435 ± 696,2 247 12730 ± 774,7 24,2% 11% 0,0%
277 12592 ± 766,1 268 13517 ± 822,4 20,0% 7% 0,0%
296 13317 ± 810,6 287 13951 ± 849,4 17,2% 5% 0,0%
319 14218 ± 866,2 308 14502 ± 882,3 14,3% 2% 0,0%

Água Pura Grafeno-Água - 0,5% em massa

Fluxo de 
Calor 

(kW/m²)

Coeficiente de 
transferência de 
calor (W/m².K)

Fluxo de 
Calor 

(kW/m²)

Coeficiente de 
transferência de 
calor (W/m².K)

Diferença entre coeficientes de 
transferência de calor (%)

 
Fonte: Dias, 2016. 
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4.4 Conclusões 

 

Há uma tendência de haver, nos pontos estudados neste trabalho, uma elevação no 

coeficiente de transferência de calor com a utilização do nanofuido água-grafeno. Contudo, há 

um valor de concentração que maximiza essa transferência de calor. No presente trabalho foi 

observado que este valor é próximo à concentração de 0,5%. 

Assim como relatado por outros pesquisadores, uma degradação na superfície foi 

observada, mas somente após decorrer algum tempo de início do experimento. Este pode ser 

um dos motivos que levam muitas pesquisas relacionadas à ebulição utilizando nanofluidos a 

apresentarem resultados tão distintos. Em algumas pesquisas, são relatadas apenas a 

degradação da superfície, em outros relata-se a elevação do coeficiente de transferência de 

calor e, como não há uma padronização para a realização do ensaio os tempos de estabilização 

e de realização dos testes são distintos para cada pesquisa. Isto pode conduzir duas pesquisas 

semelhantes a resultados completamente diferentes. Narayan et al (2003) propuseram a 

influência do tamanho da nanopartícula e da rugosidade superficial para explicar a 

deterioração da superfície, mas, aparentemente, a quantidade de nanopartícula impregnada 

depende também do tempo de exposição da superfície ao nanofluido. Este comportamento foi 

observado mais claramente quando o nanofluido com concentração de 1% foi utilizado. No 

início do teste, o coeficiente de transferência de calor foi 15,6% maior que o da água pura. 

Depois de decorrido praticamente todo o tempo de ensaio, aproximadamente 3 horas, este 

mesmo coeficiente de transferência de calor foi 1% menor que o coeficiente de transferência 

de calor da água pura. 

A continuação dos estudos de ebulição em vaso utilizando nanofluidos se faz 

necessária devido às várias dúvidas e questionamentos quanto a influência do tipo de fluido 

usado no coeficiente de transferência de calor e sobre a real eficácia de nanofluidos para 

intensificação da troca de calor. 

As aplicações que requerem a utilização de um fluido em ebulição para realizar a troca 

de calor em equipamentos da indústria, geralmente, utilizam um componente hermético para 

confinar este fluido. Este é concebido para trabalhar por anos sem a intervenção de 

manutenção que abra o componente. Tendo em vista estas prerrogativas e os resultados 

obtidos neste trabalho, pode se afirmar que o uso de nanofluidos nestes sistemas é 

desaconselhável atualmente. O uso de nanofluidos levaria a um aumento do fator de 
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incrustação dos componentes e consequentemente uma intervenção de manutenção de forma 

prematura. Como sugestões para a continuação da pesquisa são sugeridos os seguintes 

estudos: 

 Influência do tempo de experimento na deterioração da superfície calefatora. 

 Aperfeiçoamento da espessura do isolamento no aparato de forma a minimizar as 

perdas. 

 Estabilização de nanopartícula no fluido base. 

 Procedimentos para promover a liberação das nanopartícula da superfície. 

 Monitoramento de pressão no interior do reservatório de forma a manter pressão 

constante no interior do reservatório. 
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ANEXO I - MODELO NUMÉRICO NO EES (ENGINEERING EQUATION SOLVE) 

 
"DIMENSIONAMENTO DO APARATO DE EBULIÇÃO EM VASO" 
 
PROCEDURE Temperatura(DELTAT_rohs;DELTAT_coo;DELTAT_bm;DELTAT_go;q_dot;k_l;C_pl;rho_l;sigma;mu_l;DELTAh_l
v;rho_v;P_sat;T_sat;q;N;i;j;k;A_1;A_2;D_1;D_2;a;b;c;k_iso;T_amb;D_ext:T;D;q_perd;x) 
 
IF (j=1) THEN 
DELTAT_s=DELTAT_rohs 
ELSE 
IF (j=2) THEN 
DELTAT_s=DELTAT_coo  "Fluxo de calor segundo correlação de Cooper" 
ELSE 
IF (j=3) THEN 
DELTAT_s=DELTAT_bm "Fluxo de calor segundo correlação de Borishanky-Motinski " 
ELSE 
IF (j=4) THEN 
z=0 
T_s[0]=380 
 
Repeat 
 
P_sup=Pressure(Water;T=T_s[z];x=0) "Pressão de saturação da água na temperatura da superfície" 
 
DELTAT_f.z=(q_dot/(0,00122*((k_l^0,79*C_pl^0,45*rho_l^0,49)/(sigma^0,5*mu_l^0,29*DELTAh_lv^0,24*rho_v^0,24))*((P_sup-
P_sat)/1000)^0,75))^(1/3)  "Fluxo de calor correlação de Foster Zuber " 
 
z=z+1 
 
T_s[z]=DELTAT_f.z+T_sat 
 
until Abs(T_s[z]-T_s[z-1])<0,2 
 
DELTAT_s=DELTAT_f.z "Fluxo de calor segundo correlação de Foster-Zuber" 
 
ELSE 
DELTAT_s=DELTAT_go "Fluxo de calor segundo correlação de Gorenflo" 
ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
 
T_1=DELTAT_s+T_sat 
T_2=(q*c)/(k*A_1)+T_1 "Temperatura no início da parte tronco cônica" 
T_3=-((4*q*b)/(k*pi*(D_2-D_1)))*(1/D_2-1/D_1)+T_2 "Temperatura no fim da parte tronco cônica" 
T_4=(-q*(a)^2)/(2*k*A_2*a)+(q*(a+b+c)*(a))/(k*A_2*a)+T_3         "Temperatura na base do calefator" 
 
x=i*(a+b+c)/N  "Posição ao longo do calefator a partir da superfície de troca" 
 
IF (x<=c) THEN 
T=(q*x)/(k*A_1)+T_1 "Perfil de Temperatura no corpo cilíndrico do topo do calefator" 
D=0,030  "Diâmetro do corpo cilíndrico do topo do calefator" 
ELSE 
IF (x>(b+c)) THEN 
T=(-q*(x-b-c)^2)/(2*k*A_2*a)+(q*(x-b-c))/(k*A_2)+T_3 "Perfil de Temperatura no corpo cilíndrico na base do calefator" 
D=0,060 "Diâmetro do corpo cilíndrico na base do calefator" 
ELSE 
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T=-((4*q*b)/(k*pi*(D_2-D_1)))*(1/((D_2-D_1)*(x-c)/b+D_1)-1/D_1)+T_2 "Perfil de Temperatura na região tronco-cônica do 
calefator" 
D=((D_2-D_1)/b)*(x-c)+D_1 "Diâmetro do corpo do calefator em função da posição" 
ENDIF 
ENDIF 
 
" A temperatura calculada foi considerada constante no plano representado por cada valor de x do calefator" 
 
q_perd=(2*pi*((a+b+c)/N)*k_iso*(T-T_amb))/(ln(D_ext/D)) "Fluxo de calor perdido para o ambiente" 
 
x[i;j]=x 
q_perd[i;j]=q_perd 
T[i;j]=T 
D[i;j]=D 
END 
 
PROCEDURE Conden.ent(Re_refr;k_refr;d_int.tubo;Pr_tubo;T_sat;P_sat;DELTAh_lv;g;N_t;D_ext.tubo;T_med;T_ent:h_e
xt.ent;T_s.ent;h_int) 
 
if Re_refr<=2300 THEN 
h_int=3,66*k_refr/d_int.tubo "Coeficiente convectivo Interno se o escoamento for Laminar" 
else 
h_int=(k_refr/d_int.tubo)*0,0243*Re_refr^(0,8)*Pr_tubo^0,4 "Coeficiente convectivo interno para Reynolds na região de 
transição e turbulenta" 
endif 
 
i=0 
T_s.ent[0]=(50+273,15) "Aproximação para a temperatura de parede na entrada do condensador" 
 
repeat 
T_film=(T_sat+T_s.ent[i])/2 "Temperatura de filme na entrada do escoamento" 
rho_l.refr=Density(Water;T=T_film;x=0) "Massa específica do líquido na entrada" 
rho_v.refr=Density(Water;T=T_sat;x=1) "Massa específica do Vapor na entrada" 
k_l.refr=Conductivity(Water;T=T_film;x=0) "Condutividade do líquido na entrada" 
cp_l.refr=Cp(Water;T=T_film;x=0) "Calor específico do líquido na entrada" 
h_lv.modif=DELTAh_lv+0,68*Cp_l.refr*(T_sat-T_s.ent[i]) "Entalpia de Vaporização modificado na entrada" 
mu_l.refr=Viscosity(Water;T=T_film;x=0) "Viscosidade dinâmica do líquido na entrada" 
 
"Coeficiente convectivo na condensação em filme na superfície externa" 
 
h_ext.ent=0,729*((g*rho_l.refr*(rho_l.refr-rho_v.refr)*k_l.refr^3*h_lv.modif)/(N_t*mu_l.refr*(T_sat-
T_s.ent[i])*D_ext.tubo))^(1/4)  "Coeficiente convectivo externo na entrada do condensador" 
 
T_s.ent[i+1]=(h_ext.ent*T_sat+h_int*T_ent)/(h_ext.ent+h_int) "Temperatura de parede na entrada do condensador" 
 
i=i+1 
 
until (T_s.ent[i]-T_s.ent[i-1])<0,1 
 
T_s.ent=T_s.ent[i] 
 
END 
 
PROCEDURE Conden.sai(T_sat;P_sat;DELTAh_lv;g;N_t;D_ext.tubo;h_int;T_med;T_sai:h_ext.sai;T_s.sai) 
i=0 
T_s.sai[0]=(50+273,15) "Aproximação para a temperatura de parede na saída do condensador" 
 
repeat 
T_film=(T_sat+T_s.sai[i])/2 "Temperatura de filme na saída do escoamento" 
rho_l.refr=Density(Water;T=T_film;x=0) "Massa específica do líquido na saída" 
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rho_v.refr=Density(Water;T=T_sat;x=1) "Massa específica do Vapor na saída" 
k_l.refr=Conductivity(Water;T=T_film;x=0) "Condutividade do líquido na saída" 
cp_l.refr=Cp(Water;T=T_film;x=0) "Calor específico do líquido na saída" 
h_lv.modif=DELTAh_lv+0,68*Cp_l.refr*(T_sat-T_s.sai[i]) "Entalpia de Vaporização modificado na saída" 
mu_l.refr=Viscosity(Water;T=T_film;x=0) "Viscosidade dinâmica do líquido na saída" 
 
"Coeficiente convectivo na condensação em filme na superfície externa" 
 
h_ext.sai=0,729*((g*rho_l.refr*(rho_l.refr-rho_v.refr)*k_l.refr^3*h_lv.modif)/(N_t*mu_l.refr*(T_sat-
T_s.sai[i])*D_ext.tubo))^(1/4)  "Coeficiente convectivo externo na saída do condensador" 
 
T_s.sai[i+1]=(h_ext.sai*T_sat+h_int*T_sai)/(h_ext.sai+h_int) "Temperatura de parede na saída do condensador" 
 
i=i+1 
 
until (T_s.sai[i]-T_s.sai[i-1])<0,1 
 
T_s.sai=T_s.sai[i] 
 
END 
 
"_______________________________________________________________________________________________" 
 
"Variáveis de entrada" 
P_sat=92400 
T_sat=T_sat(Water;P=P_sat) "Temperatura de saturação" 
x_l=0  "Título de líquido Saturado" 
x_v=1  "Título de vapor Saturado" 
mu_l=Viscosity(Water;T=T_sat;x=x_l) "Viscosidade dinâmica do líquido" 
DELTAh_lv=Enthalpy_vaporization(Water;T=T_sat) "Entalpia de vaporização" 
g=9,80  "Aceleração da gravidade" 
rho_l=Density(Water;T=T_sat;x=x_l) "Massa específica do líquido" 
rho_v=Density(Water;T=T_sat;x=x_v) "Massa específica do vapor" 
sigma=SurfaceTension(Water;T=T_sat) "Tensão superficial da agua" 
C_sf=0,0130  "Coefíciente para a interface superfície-liquido" 
m=1  "Coefíciente para a interface superfície-liquido" 
P=100  "Potencia de cada Resistência" 
q=2*P  "Potencia gerada total" 
Pr_l=Prandtl(Water;T=T_sat;x=x_l) "Numero de Prandt para a fase líquida" 
C_pl=Cp(Water;T=T_sat;x=x_l) "Calor específico do liquido" 
D_1=0,030  "Diâmetro do topo" 
A_1=(pi*D_1^2)/4 "Área do topo" 
D_2 = 0,060  "Diametro da base" 
A_2=(pi*D_2^2)/4 "Área da base" 
c=0,031  "Altura do cilindro menor" 
b=0,010  "Altura do tronco de cone" 
a=0,020  "Altura da base" 
k=385  "Coeficiente de condução térmico do cobre" 
k_iso=0,055  "Coeficiente de condução térmico do isolante" 
D_ext=0,200  "Diâmetro externo do material isolante" 
T_amb=(30+273) "Temperatura externa do isolante" 
N=100  "Numero de divisões" 
R_p=1  "Rugosidade adotada para a superfície em (um)" 
MW=MolarMass(Water) "Massa molar da água" 
PC=P_crit(Water) "Pressão crítica da água" 
P_redl=P_sat/PC "Pressão reduzida do líquido" 
k_l=Conductivity(Water;T=T_sat;x=0) "Condutividade do líquido" 
nf=0,9-0,3*P_redl^0,15 "Admensional da correlação de Gorenflo" 
F_pf=1,73*P_redl^0,27+(6,1+0,68/(1-P_redl))*P_redl^2 "Admensional da correlação de Gorenflo" 
q_0=20000  "Fluxo de calor de referência para a correlação de Gorenflo" 
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R_p0=0,4  "Rugosidade superficial de referência para a correlação de Gorenflo" 
h_0=5600  "Coeficiente de transferencia de calor de referencia para a correlação de Gorenflo" 
q_dot=q/A_1 
 
DELTAT_rohs=((C_sf*DELTAh_lv*Pr_l^m)/C_pl)*(q_dot/(mu_l*DELTAh_lv*(g*(rho_l-rho_v)/sigma)^0,5))^(1/3) 
DELTAT_coo=(q_dot^(1/3))/(55*P_redl^(0,12-0,4343*ln(R_p))*(-0,4343*ln(P_redl))^(-0,55)*MW (̂-0,5)) 
DELTAT_bm=(q_dot^(1/3,33))/(0,00417*(PC/1000)^0,69*(1,8*P_redl^0,17+4*P_redl^1,2+10*P_redl^10)) 
DELTAT_go=(q_dot^(1-nf))/(h_0*F_pf*(1/q_0)^(nf)*(R_p/R_p0)^(0,133)) 
 
duplicate j=1;5 
duplicate i=0;N 
 
"Cálculo do perfil de temperatura com correlação de Rohsenow" 
 
Call 
Temperatura(DELTAT_rohs;DELTAT_coo;DELTAT_bm;DELTAT_go;q_dot;k_l;C_pl;rho_l;sigma;mu_l;DELTAh_lv;rho_v;
P_sat;T_sat;q;N;i;j;k;A_1;A_2;D_1;D_2;a;b;c;k_iso;T_amb;D_ext:T[i;j];D[i;j];q_perd[i;j];x[i;j]) 
END 
END 
"Observação: Na Tabela gerada pelos resultados, temos que:” 
“T[i;1] Representa o perfil de temperatura de Rohsenow 
T[i;2] Representa o perfil de temperatura de Cooper 
T[i;3] Representa o perfil de temperatura de Borishanky-Motinski 
T[i;4] Representa o perfil de temperatura de Foster-Zuber 
T[i;5] Representa o perfil de temperatura de Gorenflo " 
 
q_perdido=sum(q_perd[0..N;1]) "Calor perdido para o isolante" 
 
"Fluxo de calor fornecido à agua" 
"_______________________________________________________________________________________________” 
“Dimensionamento do condensador" 
"dados" 
DELTAT_agua.refr=10 "Aumento de temperatura da água de resfriamento" 
T_ent=278,15  "Temperatura da água de entrada" 
T_sai=T_ent+DELTAT_agua.refr "Temperatura da água de saída" 
T_med=(T_ent+T_sai)/2 "Temperatura média no condensador" 
P_amb=P_sat  "Pressão ambiente" 
cp_refr=Cp(Water;T=T_med;P=P_amb) "Calor específico médio da água" 
d_int.tubo=0,004 "Diâmetro interno do tubo" 
D_ext.tubo=0,007 "Diâmetro externo do tubo" 
mu_refr=Viscosity(Water;T=T_med;P=P_amb) "Viscosidade média do fluido de refrigeração" 
k_refr=Conductivity(Water;T=T_med;P=P_amb) "Condutividade média do fluido de refrigeração" 
N_t=1  "Quantidade de camadas de tubos sobrepostos" 
Pr_tubo=Prandtl(Water;T=T_med;P=P_amb) "Numero de Prandtl médio do fluido de refrigeração" 
 
"A taxa de evaporação será igual à taxa de condensação" 
 
m_dot=(q-q_perdido)/DELTAh_lv "Taxa de condensação necessária" 
 
"A vazão mássica de água de refrigeração será:" 
m_dot_refr=(q-q_perdido)/(Cp_refr*DELTAT_agua.refr) "Vazão de água de refrigeração" 
Q_dot_refr=(m_dot_refr/rho_l)*60*1000 "Vazão volumétrica da água de refrigeração em [l/min]" 
 
"Caracterização do escoamento" 
 
Re_refr=(4*m_dot_refr)/(pi*d_int.tubo*mu_refr) "Escoamento laminar no interior do condensador" 
 
Call Conden.ent(Re_refr;k_refr;d_int.tubo;Pr_tubo;T_sat;P_sat;DELTAh_lv;g;N_t;D_ext.tubo;T_med;T_ent:h_ext.ent;T_s.
ent;h_int) 
call Conden.sai(T_sat;P_sat;DELTAh_lv;g;N_t;D_ext.tubo;h_int;T_med;T_sai:h_ext.sai;T_s.sai) 
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"O comprimento do condensador então será" 
 
h_ext=(h_ext.ent+h_ext.sai)/2 "Coeficiente convectivo externo médio do condensador" 
 
U=(1/(h_ext*pi*D_ext.tubo)+ln(D_ext.tubo/d_int.tubo)/(2*pi*k)+1/(h_int*pi*d_int.tubo))^(-1) "Coeficiente Global de 
transferência de calor no condensador" 
 
DELTAT_ml=((T_sat-T_ent)-(T_sat-T_sai))/ln((T_sat-T_ent)/(T_sat-T_sai)) "Diferença de temperatura média logarítmica" 
 
L=(q-q_perdido)/(U*DELTAT_ml) "Comprimento útil para troca de calor do condensador" 
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ANEXO II - CURVAS DE CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES 

(Estimativa dos erros sistemáticos). 

 

T_med = 0,9843T_real + 0,4251

T_inf = 0,9683T_real + 0,3638

T_sup= 1,0003T_real + 0,4864
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T_med = 0,9763T_real + 0,0453
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T_med = 0,9703T_real + 0,7148

T_Inf = 0,9535T_real + 0,5565

T_sup = 0,987T_real + 0,873
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T_med = 0,9768T_real + 0,4163

T_inf= 0,9596T_real + 0,3654

T_sup = 0,9941T_real + 0,4673
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T_med = 0,9727T_real + 0,8664

T_inf = 0,9532T_real + 0,8339

T_sup = 0,9921T_real + 0,8989

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 97

Te
m

pe
ra

tu
ra

 M
ed

id
a 

[°
C

]

Temperatura Real [°C]

Calibração do Termopar 4

Termopar 4
Limite Inferior
Limite Superior
Linear (Termopar 4)
Linear (Limite Inferior)
Linear (Limite Superior)

T_med = 0,9705T_real + 0,4226

T_inf= 0,9363T_real + 0,3422

T_sup= 1,0047T_real + 0,503
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ANEXO III – TABELA DE CÁLCULO DAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO 

 

Área (m²)

Tensão 
(V)

u(V) Corrente 
(A)

u(I)

Incerteza 
Padrão 

Combinada
u(P)

Incerteza 
Expandida 

t=2,0
U(P)

Incerteza 
Expandida 
fluxo de 

calor U(q")

Potência 
Fornecida

(W)
0,000707

110,00 0,5500 1,20 0,0360 4,0 8,0 11,4 132,0 ± 8,0
115,50 0,5775 1,25 0,0375 4,4 8,8 12,4 144,4 ± 8,8
120,00 0,6000 1,30 0,0390 4,7 9,5 13,4 156,0 ± 9,5
125,80 0,6290 1,40 0,0420 5,4 10,7 15,2 176,1 ± 10,7
130,60 0,6530 1,50 0,0450 6,0 11,9 16,9 195,9 ± 11,9
135,10 0,6755 1,55 0,0465 6,4 12,7 18,0 209,4 ± 12,7
140,80 0,7040 1,60 0,0480 6,9 13,7 19,4 225,3 ± 13,7

113,20 0,5660 1,20 0,0360 4,1 8,3 11,7 135,8 ± 8,3
116,10 0,5805 1,25 0,0375 4,4 8,8 12,5 145,1 ± 8,8
120,00 0,6000 1,30 0,0390 4,7 9,5 13,4 156,0 ± 9,5
125,20 0,6260 1,40 0,0420 5,3 10,7 15,1 175,3 ± 10,7
130,00 0,6500 1,45 0,0435 5,7 11,5 16,2 188,5 ± 11,5
134,90 0,6745 1,50 0,0450 6,2 12,3 17,4 202,4 ± 12,3
142,00 0,7100 1,60 0,0480 6,9 13,8 19,6 227,2 ± 13,8

111,10 0,5555 1,20 0,0360 4,1 8,1 11,5 133,3 ± 8,1
115,50 0,5775 1,25 0,0375 4,4 8,8 12,4 144,4 ± 8,8
120,60 0,6030 1,30 0,0390 4,8 9,5 13,5 156,8 ± 9,5
124,50 0,6225 1,40 0,0420 5,3 10,6 15,0 174,3 ± 10,6
130,70 0,6535 1,45 0,0435 5,8 11,5 16,3 189,5 ± 11,5
135,30 0,6765 1,50 0,0450 6,2 12,3 17,5 203,0 ± 12,3
140,60 0,7030 1,55 0,0465 6,6 13,3 18,8 217,9 ± 13,3

110,10 0,5505 1,20 0,0360 4,0 8,0 11,4 132,1 ± 8,0
115,10 0,5755 1,30 0,0390 4,6 9,1 12,9 149,6 ± 9,1
120,60 0,6030 1,30 0,0390 4,8 9,5 13,5 156,8 ± 9,5
125,00 0,6250 1,40 0,0420 5,3 10,6 15,1 175,0 ± 10,6
130,40 0,6520 1,45 0,0435 5,8 11,5 16,3 189,1 ± 11,5
135,80 0,6790 1,50 0,0450 6,2 12,4 17,5 203,7 ± 12,4
142,90 0,7145 1,60 0,0480 7,0 13,9 19,7 228,6 ± 13,9

110,20 0,5510 1,20 0,0360 4,0 8,0 11,4 132,2 ± 8,0
116,20 0,5810 1,30 0,0390 4,6 9,2 13,0 151,1 ± 9,2
120,80 0,6040 1,30 0,0390 4,8 9,6 13,5 157,0 ± 9,6
125,40 0,6270 1,40 0,0420 5,3 10,7 15,1 175,6 ± 10,7
131,20 0,6560 1,45 0,0435 5,8 11,6 16,4 190,2 ± 11,6
135,00 0,6750 1,50 0,0450 6,2 12,3 17,4 202,5 ± 12,3
139,80 0,6990 1,55 0,0465 6,6 13,2 18,6 216,7 ± 13,2

INCERTEZAS NA MEDIÇÃO DE POTÊNCIA FORNECIDA E FLUXO DE CALOR
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Área (m²)

Tensão 
(V)

Corrente 
(A)

Temperatura 
superficial 

(°C)
u(Tsup) Temperatura 

do fluido (°C)
u(Tflui) Delta T 

(°C)

Incerteza 
Padrão 

Combinada
u(T)

Incerteza 
Expandida

U(T)

Delta T
(°C)

0,000707

110,00 1,20 118,05 0,02 96,80 0,26 21,25 0,26 0,51 21,25 ± 0,51
115,50 1,25 118,49 0,04 97,19 0,26 21,30 0,26 0,52 21,30 ± 0,52
120,00 1,30 118,71 0,05 97,17 0,16 21,54 0,17 0,34 21,54 ± 0,34
125,80 1,40 118,87 0,02 97,08 0,17 21,79 0,18 0,35 21,79 ± 0,35
130,60 1,50 119,15 0,01 97,14 0,19 22,01 0,19 0,38 22,01 ± 0,38
135,10 1,55 119,25 0,02 97,00 0,12 22,25 0,13 0,25 22,25 ± 0,25
140,80 1,60 119,51 0,03 97,09 0,12 22,42 0,12 0,24 22,42 ± 0,24

113,20 1,20 115,95 0,03 97,04 0,08 18,91 0,08 0,17 18,91 ± 0,17
116,10 1,25 116,44 0,02 96,90 0,21 19,54 0,22 0,43 19,54 ± 0,43
120,00 1,30 116,84 0,02 97,13 0,15 19,72 0,15 0,30 19,72 ± 0,30
125,20 1,40 117,22 0,01 97,13 0,15 20,09 0,15 0,29 20,09 ± 0,29
130,00 1,45 117,94 0,02 97,04 0,12 20,90 0,12 0,24 20,90 ± 0,24
134,90 1,50 118,75 0,02 97,04 0,12 21,71 0,12 0,24 21,71 ± 0,24
142,00 1,60 119,91 0,02 97,09 0,12 22,82 0,12 0,24 22,82 ± 0,24

111,10 1,20 115,35 0,01 97,12 0,21 18,24 0,21 0,43 18,24 ± 0,43
115,50 1,25 115,37 0,01 97,08 0,08 18,29 0,08 0,17 18,29 ± 0,17
120,60 1,30 116,06 0,01 97,22 0,17 18,84 0,17 0,33 18,84 ± 0,33
124,50 1,40 116,36 0,01 96,99 0,08 19,37 0,08 0,17 19,37 ± 0,17
130,70 1,45 116,95 0,01 97,11 0,12 19,84 0,12 0,23 19,84 ± 0,23
135,30 1,50 117,46 0,02 96,88 0,16 20,58 0,16 0,32 20,58 ± 0,32
140,60 1,55 118,11 0,01 96,85 0,13 21,26 0,13 0,26 21,26 ± 0,26

110,10 1,20 116,09 0,01 96,92 0,35 19,18 0,35 0,70 19,18 ± 0,70
115,10 1,30 116,33 0,01 96,95 0,17 19,38 0,17 0,35 19,38 ± 0,35
120,60 1,30 116,73 0,01 96,95 0,19 19,78 0,19 0,37 19,78 ± 0,37
125,00 1,40 117,26 0,01 97,11 0,10 20,15 0,10 0,21 20,15 ± 0,21
130,40 1,45 117,63 0,01 97,17 0,11 20,46 0,11 0,21 20,46 ± 0,21
135,80 1,50 118,19 0,02 97,01 0,12 21,18 0,12 0,24 21,18 ± 0,24
142,90 1,60 118,98 0,01 97,12 0,13 21,87 0,13 0,27 21,87 ± 0,27

110,20 1,20 116,02 0,03 96,79 0,23 19,23 0,24 0,47 19,23 ± 0,47
116,20 1,30 116,58 0,01 96,88 0,20 19,70 0,20 0,40 19,70 ± 0,40
120,80 1,30 116,93 0,01 97,17 0,14 19,76 0,14 0,27 19,76 ± 0,27
125,40 1,40 117,20 0,01 96,93 0,14 20,27 0,14 0,27 20,27 ± 0,27
131,20 1,45 117,84 0,01 97,03 0,13 20,81 0,13 0,25 20,81 ± 0,25
135,00 1,50 118,27 0,01 97,17 0,16 21,10 0,16 0,33 21,10 ± 0,33
139,80 1,55 118,87 0,01 97,04 0,10 21,84 0,10 0,21 21,84 ± 0,21
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Área (m²)

Tensão 
(V)

u(V) Corrente 
(A)

u(I)
Temperatura 

superficial 
(°C)

u(Tsup) Temperatura 
do fluido (°C)

u(Tflui) Delta T 
(°C)

Incerteza 
Padrão 

combinada
u(h)

Incerteza 
Expandida

U(h)

Coeficiente 
Convectivo 
(W/m².K)

0,000707

110,00 0,5500 1,20 0,0360 118,05 0,02 96,80 0,26 21,25 267,5 535,0 8788 ± 535,0
115,50 0,5775 1,25 0,0375 118,49 0,04 97,19 0,26 21,30 292,5 585,0 9589 ± 585,0
120,00 0,6000 1,30 0,0390 118,71 0,05 97,17 0,16 21,54 313,7 627,4 10246 ± 627,4
125,80 0,6290 1,40 0,0420 118,87 0,02 97,08 0,17 21,79 348,1 696,2 11435 ± 696,2
130,60 0,6530 1,50 0,0450 119,15 0,01 97,14 0,19 22,01 383,0 766,1 12592 ± 766,1
135,10 0,6755 1,55 0,0465 119,25 0,02 97,00 0,12 22,25 405,3 810,6 13317 ± 810,6
140,80 0,7040 1,60 0,0480 119,51 0,03 97,09 0,12 22,42 433,1 866,2 14218 ± 866,2

113,20 0,5660 1,20 0,0360 115,95 0,03 97,04 0,08 18,91 309,9 619,7 10165 ± 619,7
116,10 0,5805 1,25 0,0375 116,44 0,02 96,90 0,21 19,54 319,9 639,7 10510 ± 639,7
120,00 0,6000 1,30 0,0390 116,84 0,02 97,13 0,15 19,72 340,8 681,6 11194 ± 681,6
125,20 0,6260 1,40 0,0420 117,22 0,01 97,13 0,15 20,09 375,6 751,1 12343 ± 751,1
130,00 0,6500 1,45 0,0435 117,94 0,02 97,04 0,12 20,90 388,4 776,8 12759 ± 776,8
134,90 0,6745 1,50 0,0450 118,75 0,02 97,04 0,12 21,71 401,3 802,5 13186 ± 802,5
142,00 0,7100 1,60 0,0480 119,91 0,02 97,09 0,12 22,82 429,0 858,0 14088 ± 858,0

111,10 0,5555 1,20 0,0360 115,35 0,01 97,12 0,21 18,24 314,8 629,5 10343 ± 629,5
115,50 0,5775 1,25 0,0375 115,37 0,01 97,08 0,08 18,29 339,8 679,6 11167 ± 679,6
120,60 0,6030 1,30 0,0390 116,06 0,01 97,22 0,17 18,84 358,2 716,5 11776 ± 716,5
124,50 0,6225 1,40 0,0420 116,36 0,01 96,99 0,08 19,37 387,3 774,7 12730 ± 774,7
130,70 0,6535 1,45 0,0435 116,95 0,01 97,11 0,12 19,84 411,2 822,4 13517 ± 822,4
135,30 0,6765 1,50 0,0450 117,46 0,02 96,88 0,16 20,58 424,7 849,4 13951 ± 849,4
140,60 0,7030 1,55 0,0465 118,11 0,01 96,85 0,13 21,26 441,2 882,3 14502 ± 882,3

110,10 0,5505 1,20 0,0360 116,09 0,01 96,92 0,35 19,18 296,6 593,2 9748 ± 593,2
115,10 0,5755 1,30 0,0390 116,33 0,01 96,95 0,17 19,38 332,4 664,8 10926 ± 664,8
120,60 0,6030 1,30 0,0390 116,73 0,01 96,95 0,19 19,78 341,1 682,2 11213 ± 682,2
125,00 0,6250 1,40 0,0420 117,26 0,01 97,11 0,10 20,15 373,9 747,7 12290 ± 747,7
130,40 0,6520 1,45 0,0435 117,63 0,01 97,17 0,11 20,46 397,8 795,6 13074 ± 795,6
135,80 0,6790 1,50 0,0450 118,19 0,02 97,01 0,12 21,18 414,1 828,1 13606 ± 828,1
142,90 0,7145 1,60 0,0480 118,98 0,01 97,12 0,13 21,87 450,0 900,0 14793 ± 900,0

110,20 0,5510 1,20 0,0360 116,02 0,03 96,79 0,23 19,23 296,5 592,9 9729 ± 592,9
116,20 0,5810 1,30 0,0390 116,58 0,01 96,88 0,20 19,70 330,1 660,2 10851 ± 660,2
120,80 0,6040 1,30 0,0390 116,93 0,01 97,17 0,14 19,76 342,0 684,1 11243 ± 684,1
125,40 0,6270 1,40 0,0420 117,20 0,01 96,93 0,14 20,27 372,9 745,8 12256 ± 745,8
131,20 0,6560 1,45 0,0435 117,84 0,01 97,03 0,13 20,81 393,4 786,8 12933 ± 786,8
135,00 0,6750 1,50 0,0450 118,27 0,01 97,17 0,16 21,10 413,2 826,4 13580 ± 826,4
139,80 0,6990 1,55 0,0465 118,87 0,01 97,04 0,10 21,84 427,1 854,2 14040 ± 854,2

INCERTEZAS NO CÁLCULO DO COEFICIENTE CONVECTIVO
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