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RESUMO 
 
 DO NASCIMENTO, F. J. (2012). ESTUDO TEÓRICO – EXPERIMENTAL 
DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR E DA PERDA DE PRESSÃO EM UM 
DISSIPADOR DE CALOR BASEADO EM MICROCANAIS. 153p. Dissertação 
(mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos. 

 

 A presente dissertação trata de um estudo teórico-experimental sobre 
escoamento monofásico e bifásico em um dissipador de calor baseado em microcanais. 
Este tipo de dissipador de calor tem sido usado para a intensificação da troca de calor 
em sistemas compactos e de alto desempenho. A intensificação da troca de calor 
promovida pelo escoamento em microcanais é acompanhada de um incremento na perda 
de pressão, portanto o estudo destes dois parâmetros é essencial para o entendimento 
dos fenômenos relacionados e fundamental para o desenvolvimento de ferramentas de 
projeto para dissipadores de calor baseados em microcanais. Inicialmente, um 
levantamento bibliográfico extenso sobre a ebulição convectiva em microcanais de 
reduzido diâmetro foi realizado. Este estudo da literatura trata de critérios de transição 
entre micro- e macro-escala, padrões de escoamento, métodos de previsão do 
coeficiente de transferência de calor e perda de pressão. Atenção específica foi dada a 
estudos de dissipadores de calor baseados em microcanais. Com base nesta análise da 
literatura, uma bancada experimental foi confeccionada para que dados experimentais 
de transferência de calor e perda de pressão pudessem ser levantados a partir de um 
dissipador de calor de microcanais. O dissipador de calor fabricado para este estudo é 
constituído de 50 microcanais retangulares dispostos paralelamente com 15 mm de 
comprimento, 100 µm de largura, 500 µm de profundidade e espaçados entre si de 200 
µm. Experimentos foram executados para o R134a, velocidades mássicas de 400 a 1500 
kg/m²s, título de vapor máximo de 0,35 e fluxos de calor de até 310 kW/m². Como 
conclusão deste trabalho observa-se perda de pressão elevada em relação aos valores 
fornecidos pelos métodos de previsão da literatura e um coeficiente de transferência de 
calor próximo ao estimado pelo modelo de três zonas proposto por Thome et al. (2004). 

 

Palavras chave: ebulição convectiva, transferência de calor, perda de pressão, 
microcanais, dissipador de calor. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

DO NASCIMENTO, F. J. (2012). A THEORETICAL AND EXPERIMENTAL 
STUDY ON HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROP IN A HEAT SINK BASED 
ON MICROCHANNELS. 153p. Thesis (Master) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 This study presents a theoretical and experimental investigation on single and 
two-phase flows in a microchannel based heat sink. Multi-microchannel heat sinks are 
able of dissipating extremely high heat fluxes under confined conditions. Such 
characteristics have attracted the attention of academia and industry and actually several 
studies are being carried out in order to evaluate and optimize such devices.  Initially, an 
extensive investigation of the literature concerning convective boiling in micro-scale 
channels was performed. This literature review covers transitional criteria between 
micro- and macro-scale flow boiling, two phase flow patterns, heat transfer coefficient 
and pressure drop during convective boiling. Special attention was given to studies 
concerning microchannels based heat sinks. Based on this investigation, an 
experimental facility was built for performing heat transfer and pressure drop 
measurements during single-phase flow and flow boiling in microchannel based heat 
sinks. For this study, a microchannel based heat sink was also manufactured.  The heat 
sink contains 50 rectangular parallel microchannels, 15 mm long, 100 µm wide by 500 
µm deep and separated by 200 µm walls. Experiments were performed for R134a, mass 
velocity of 400-1500 kg/m²s, maximum vapor quality of 0,35 and heat fluxes up to 310 
kW/m². The database obtained in the present study was compared against pressure drop 
and heat transfer coefficient prediction methods from the literature.  It was found that no 
one method is accurate in predicting heat sink pressure drop while heat transfer 
coefficient results were accurately predicted by the 3-zone model proposed by Thome et 

al. (2004). 

 

Keywords: convective boiling, heat transfer, pressure drop, microchannel, heat sink. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por processos mais eficientes, efetivação de novas tecnologias, economia 

de matéria prima, redução do impacto ambiental, objetivos nos quais se insere a 

miniaturização dos equipamentos, destaca a importância da compreensão de fenômenos 

em escalas reduzidas. No caso de processos de transferência de calor, a utilização de 

canais de diâmetro reduzido permite elevar a área de contato do fluido com a superfície 

do trocador por unidade de volume deste equipamento. Tal resultado permite alcançar 

redução significativa da matéria utilizada na confecção dos trocadores e decréscimo do 

inventário de refrigerante. Quanto a aspectos estruturais, diâmetros reduzidos permitem 

a operação em pressões superiores quando comparados às aplicações com canais de 

diâmetros convencionais.  

Aplicações na indústria petroquímica, processos de dessalinização de água, células 

combustível, resfriamento de lasers de alta potência, iluminação a LED, MEMs, 

circuitos integrados e microprocessadores são apenas algumas das inúmeras 

possibilidades para a utilização de canais de diâmetros reduzidos em processos de 

resfriamento e controle térmico. Utilizando como exemplo o resfriamento de 

microprocessadores, tomando por base a lei de Moore 1  e considerando o fato do 

aumento do número de transistores ser acompanhado pela elevação da energia 

consumida e, consequentemente, do calor dissipado, fica evidente nestas aplicações a 

necessidade de dissipação de fluxos de calor superiores em espaços cada vez mais 

restritos. Com esta motivação, foi levantada no endereço eletrônico da Intel (2012) a 

evolução do fluxo de calor dissipado pelos seus microprocessadores a partir de 1985 

cujo resultado encontra-se ilustrado na Figura 1-1. 

Tal análise permite ressaltar que a utilização da tecnologia de microcanais, 

denominação adotada neste texto para canais de reduzido diâmetro, para o resfriamento 

de componentes eletrônicos de elevado desempenho tem atraído o interesse da indústria, 

                                                 
1 Lei de Moore é como ficou conhecida ao final dos anos 70 a proposição de Moore (1965) que previa a duplicação 
do número de transistores em um circuito integrado a cada 18 meses, sendo que nas últimas 4 décadas esta previsão 
tem se concretizado. 
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fato evidenciado através da necessidade de dissipação de elevados fl

conforme ilustrados na Figura 

 

Figura 1-1- Evolução do fluxo de calor 
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ilustrada na Figura 1-2 2
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métodos para a previsão da transferência de calor e 

segundo o mecanismo de ebulição convectiva

dados experimentais, conforme 

Ribatski. (2008).  
                                                
2 A Figura 1-2 foi levantada a partir do Science Direct (2012) utilizando como parâmetro de busca 
“heatsink AND microchannels”. 
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Conclui-se assim que o tema abordado neste trabalho é relevante, pois busca o 

desenvolvimento de um dissipador de calor de elevado desempenho baseado na 

ebulição convectiva em microcanais e a compreensão, através da análise dos resultados 

dos mecanismos físicos envolvidos. 

 

Figura 1-2–Evolução do número de publicações sobre dissipadores de calor 
baseados em microcanais. 

 

1.1.OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo inicial desenvolver e avaliar experimentalmente 

o desempenho de um dissipador de calor baseado em microcanais em condições de 

ebulição convectiva. O dissipador analisado consiste em 50 microcanais paralelos de 

seção retangular com 15 mm de comprimento, 100 µm de largura, 500 µm de altura e 

espaçados entre si de 200 µm. Para a avaliação do dissipador foi construída durante o 

presente estudo uma bancada experimental localizada no Laboratório de Engenharia 

Térmica e Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia 

de São Carlos da Universidade de São Paulo. O dissipador foi avaliado utilizando como 

fluido de trabalho o refrigerante R134a. Foram levantados dados experimentais de 

transferência de calor e perda de pressão em condições de escoamento monofásico e 

bifásico. Estes resultados experimentais foram utilizados também na avaliação de 
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métodos de previsão de perda de pressão e do coeficiente de transferência de calor 

disponíveis na literatura, através de comparações entre valores experimentais e 

estimados. 

1.2.ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho encontra-se estruturado em revisão bibliográfica, descrição do aparato 

experimental, procedimento de regressão de dados, apresentação e discussão dos 

resultados experimentais e conclusões, conforme descrição sucinta apresentada a seguir: 

O Capítulo 2 trata dos fundamentos da ebulição convectiva no interior de 

microcanais. Nele é apresentada uma discussão sobre a caracterização da transição entre 

micro- e macro-escala, são descritos os padrões de escoamento e os métodos de 

previsão de perda de pressão e transferência de calor, os quais são comparados no 

Capítulo 6 aos dados experimentais levantados no presente estudo. 

No Capítulo 3 os estudos experimentais presentes na literatura sobre dissipadores de 

calor são descritos esquematicamente segundo uma tabela, listando as características 

dos dissipadores avaliados e as condições experimentais em que foram ensaiados. Segue 

uma discussão comparativa dos resultados alcançados nestes estudos.  

O Capítulo 4 descreve a bancada experimental e o dissipador confeccionados para a 

execução deste estudo. São apresentados diagramas esquemáticos do dissipador de calor 

e da bancada, descritos os métodos utilizados na fabricação do dissipador de calor e 

detalhados os principais componentes do aparato experimental.  

O Capítulo 5 apresenta o procedimento de regressão dos dados experimentais e a 

validação da bancada experimental realizada através da avaliação de balanços de 

energia e da comparação de resultados experimentais para escoamentos monofásicos 

com correlações clássicas da literatura. Nele também é demonstrada a repetição de 

dados experimentais levantados para uma mesma condição em períodos distintos. 

O Capítulo 6 trata da apresentação detalhada e discussão dos resultados 

experimentais. Ele inclui também comparações destes com métodos para previsão do 

coeficiente de transferência de calor e perda de pressão descritos no Capítulo 2 para a 

ebulição convectiva no interior de microcanais. 
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Por fim, o Capítulo 7 apresenta as principais conclusões deste estudo e sugestões 

para trabalhos futuros, considerando os conhecimentos adquiridos nesta dissertação 

através do estudo da literatura, dos resultados e da análise dos resultados levantados. 
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2. EBULIÇÃO CONVECTIVA EM 

MICROCANAIS 

2.1.INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são abordados aspectos fundamentais relacionados à ebulição 

convectiva no interior de canais de reduzidas dimensões com base em estudos para um 

único canal. Inicialmente são discutidos critérios da literatura que buscam caracterizar a 

transição entre micro- e macro-escalas, em seguida são descritos os padrões de 

escoamento e apresentados métodos para a previsão da perda de pressão e transferência 

de calor durante a ebulição convectiva em canais de reduzido diâmetro. 

2.2.TRANSIÇÃO ENTRE EBULIÇÃO EM MICRO- E MACRO-ESCALA 

A caracterização da transição entre macro- e micro-escala e a proposição de critérios 

e nomenclaturas distintas são temas recorrentes na literatura sobre a ebulição convectiva 

no interior de canais de reduzido diâmetro. Critérios distintos têm sido propostos 

considerando métodos de fabricação e faixa de diâmetros baseadas em aplicações. 

Entretanto, recentemente, critérios de classificação baseados em aspectos 

fenomenológicos relacionados à transferência de calor e características do escoamento 

tem recebido ênfase. 

Kew e Cornwell (1997) propuseram critério baseado no número de confinamento, 

Co, dado pela relação entre o diâmetro de desprendimento de uma bolha em um meio 

infinito e o diâmetro hidráulico do canal. Segundo eles a transição entre micro a macro-

escala é dada por um número de confinamento igual a 0,5. Isto é, para número de 

confinamento inferior a este valor teríamos a ebulição convectiva em macro-escala e no 

caso de valores superiores, em micro-escala. O número de confinamento é dado por:  

OG = rstuvtwxy`  2.1 

onde Dh é o diâmetro hidráulico e LLaplace é o comprimento de Laplace dado por: 
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rstuvtwx = z {|T}v − }SW 2.2

Nesta equação σ representa a tensão superficial, g a aceleração da gravidade e ρ a 

densidade.  

Procedimento similar foi adotado por Triplett et al. (1999) que consideram micro-

canais (ou micro-escala) como aqueles possuindo um diâmetro hidráulico igual ou 

inferior ao comprimento de Laplace. No caso de diâmetros superiores, segundo este 

critério, teríamos macrocanais. 

Mehendale et al. (2000) levantaram dados experimentais na literatura envolvendo 

trocadores de calor com diâmetros hidráulicos de 1 µm a 6 mm. Este estudo de revisão 

da literatura teve o objetivo de avaliar a transferência de calor, perda de pressão e 

apontar dificuldades no projeto de trocadores de calor compactos. Para facilitar a 

discussão de seu levantamento bibliográfico, devido a comportamentos semelhantes 

segundo faixas de diâmetros e processos de fabricação, Mehendale et al. (2000) 

propuseram a seguinte nomenclatura: microcanais, correspondendo diâmetros 

hidráulicos de 1 a 100 µm; mesocanais entre 100 µm e 1 mm; canais compactos entre 1 

e 6 mm e canais convencionais correspondendo a diâmetros hidráulicos superiores a 

6mm.  

Kandlikar e Grande (2003) classificaram como canais convencionais aqueles com 

diâmetro hidráulico superior a 3mm. Minicanais foram considerados aqueles cuja 

dimensão é típica de trocadores de calor compactos e que podem ser manufaturados 

segundo as técnicas convencionais de fabricação e cobrem diâmetros hidráulicos entre 

200 µm e 3 mm. Microcanais foram denominados aqueles possuindo diâmetro 

hidráulico entre 10 e 200 µm. Esta faixa tem seu limite inferior caracterizado por 

condições em que efeitos de rarefação começam a se tornar relevantes através do 

número de Knudsen. Se o número de Knudsen é próximo ou maior que um, o caminho 

livre médio entre moléculas na fase gás, λ, é comparável à escala do canal e então a 

consideração de meio contínuo não razoável. O número de Knudsen é dado por: 

[\ = �y` 2.3 
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onde o caminho livre médio entre as moléculas na fase gás é dado por: 

� = �√�}√2o� 2.4 

Nesta equação R é a constante do gás, µ é a viscosidade dinâmica, ρ é a densidade e 

T é a temperatura absoluta. Para diâmetros hidráulicos inferiores a 10 µm, dependendo 

do gás e da pressão, uma região de transição foi identificada pelos autores, em que o 

efeito da rarefação tem sua intensidade intensificada. Assim, denominam-se os canais 

com diâmetro hidráulico nesta região como canais de transição, subdividido em 

microcanais de transição (diâmetro hidráulico entre 1 e 10 µm) e nanocanais de 

transição (diâmetro hidráulico entre 0,1 e 1 µm). Canais com diâmetros hidráulicos 

inferiores a 0,1 µm foram identificados como nanocanais moleculares. Apesar de 

considerar aspectos mecanísticos relacionados a efeitos de rarefação na transição 

envolvendo canais com diâmetros inferiores a 10 µm, Kandlikar e Grande (2003) 

consideram apenas características de aplicação e fabricação no caso de dimensões 

superiores.  

Em seu estudo sobre padrões de escoamento, Ullman e Brauner (2006) indicam que 

o número de Eötvos é de elevada importância na determinação do comprimento 

característico3 em escoamentos de fases dispersas e de efeitos de molhamento da parede 

em escoamentos de fases separadas. O número de Eötvos relaciona efeitos 

gravitacionais a efeitos de tensão superficial e é adotado por estes autores o valor de Eo 

≤ 1,6 como condição de micro-escala. O número de Eötvos pode ser escrito como uma 

função do número de confinamento, Co, e é definido pela seguinte equação: 

XG = T}v − }SW|y`�{ = 1OG� 2.5 

Desta forma, segundo o critério de Ullman e Brauner (2006), condições de micro-

escala correspondem a um Co ≥ 1,26. 

Celata (2008) destaca que a ebulição convectiva em micro-gravidade, segundo os 

critérios de Kew e Cornwell (1997) e Ullman e Brauner (2006), ocorreria sempre em 

                                                 
3 O comprimento característico define a escala de um sistema físico. É utilizado para calcular números 
adimensionais como o número de Reynolds, que para escoamentos no interior de dutos utiliza-se o 
diâmetro interno do canal. 
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micro-escala. Com base em sua análise e resultados para a ebulição convectiva em 

canais de reduzido diâmetro em micro-gravidade, Celata (2008) indica que apesar da 

gravidade afetar o grau de confinamento das bolhas em um tubo de diâmetro reduzido, 

este também é dependente do título de vapor, através do estabelecimento de padrões de 

escoamento, e da velocidade do fluxo bifásico relacionado aos efeitos de arrasto do 

escoamento no desprendimento de bolha. 

Considerando observações visuais do escoamento e a uniformidade da espessura do 

filme líquido durante o escoamento anular, Ong e Thome (2011) indicam que as forças 

gravitacionais são relevantes para números de confinamento, Co, inferiores a 0,34, 

definindo desta forma o diâmetro limite inferior da região de macro-escala. Eles 

verificam também que efeitos gravitacionais são desprezíveis para Co superior a 1, 

definindo o diâmetro limite superior da micro-escala. Assim, uma região de transição 

denominada de meso-escala foi também definida compreendendo números de 

confinamento entre 0,34 e 1,0. Eles indicam que efeitos de transições de escala se 

tornam mais evidentes para títulos de vapor reduzidos em que os padrões de escoamento 

bolhas isoladas e bolhas coalescentes se verificam.  

Tibiriçá (2011) especulou sobre possíveis critérios de transição para a ebulição 

convectiva em micro- e macro-escala para escoamentos horizontais baseados na 

ausência de estratificação do escoamento e na uniformidade do filme líquido ao longo 

do perímetro do canal. Dois critérios propostos por ele consideram a estratificação do 

líquido em escoamentos horizontais como parâmetro de caracterização da transição. Um 

terceiro critério considera o grau de uniformidade do filme líquido para uma seção 

transversal durante o escoamento anular. O primeiro critério é dado pelo balanço entre 

forças gravitacionais na extremidade de um pistão de líquido.  

O segundo critério proposto por Tibiriçá (2011) considera como transição entre 

micro- e macro-escala a condição limite para a presença do escoamento estratificado em 

um tubo horizontal dada por um diâmetro do tubo igual a elevação do fluido devido ao 

efeito capilar junto a uma superfície vertical. A possibilidade de escoamento 

estratificado indicaria condições de macro-escala. O diâmetro hidráulico que caracteriza 

esta transição é dado pela seguinte equação: 
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y` = z 4{ cos �T}v − }SW| 
2.6 

 

onde β é o ângulo de contato4. 

O terceiro critério apresentado por Tibiriçá (2011) caracteriza a uniformidade do 

filme ao longo do perímetro do canal através da análise da grandeza das forças presentes 

durante a ebulição convectiva conforme proposto em Kandlikar (2010). Tibiriçá (2011) 

adotou como critério de transição forças gravitacionais representando 5% das forças de 

tensão superficial obtendo a seguinte equação: 

y` = z {20T}v − }SW| 2.7 

O levantamento apresentado, conforme ilustrado na Figura 2-1 elaborada para o 

R134a à temperatura de saturação de 31°C, indica a região de microcanais para uma 

faixa ampla de diâmetros hidráulicos (de nanômetros a alguns milímetros). Observa-se 

nesta figura também que para diâmetros hidráulicos entre 10 e 100 µm parcela 

significativa dos estudos indicam condições de microcanais. A denominação de 

macrocanais para dimensões superiores a 6 mm é coincidente para todos os estudos.  

Considerando aspectos relacionados ao projeto de trocadores de calor, a 

caracterização de micro- ou macro-escala só se faz necessária caso os fenômenos físicos 

dependendo das dimensões apresentem comportamentos distintos para a transferência 

de calor, perda de pressão e fluxo crítico de calor. Conforme descrito nesta breve 

revisão, até o momento não há um critério aceito que se baseie nesta premissa e que 

possa definir adequadamente condição de micro-escala para a ebulição convectiva em 

tubos de reduzido diâmetro. Desta forma, para efeitos de descrição da literatura e na 

ausência de um critério definitivo, no presente estudo a denominação de microcanais 

(ou micro-escala) será atribuída àqueles com diâmetros hidráulicos inferiores a 3 mm, 

critério este que embora impreciso é comumente adotado na literatura. 

                                                 
4 Ângulo de contato é determinado a partir da fase líquida entre a superfície e um plano tangente à 
interface líquido-vapor traçado a partir de uma linha de contato tripla. 
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Figura 2-1 - Transições entre micro
mencionados para o R134a 

 

2.3.PADRÕES DE ESCOAMENTO

A topologia das fases líquida

através de critérios visuais 

através do tratamento estatístico de sinais 

transiente da pressão local, fração de vazio e 

do escoamento (métodos objetivos). Os métodos objetivos usualmente são 

a resultados subjetivos. 

Diferentes distribuições de fases estão relacionadas a mecanismos físicos de 

transferência de calor e quantidade de movimento distintos. Como exemplo pode

citar os padrões de escoamento estratificado horizontal e anular em que

parcela do tubo troca calor com a fase 

o segundo, o líquido encontra

Desta forma é intuitivo imaginar que métodos para a previsão do 

transferência de calor, fluxo crítico e perda de pressão devem incorporar aspectos 

relacionados a padrões de escoamento.

O primeiro método para previsão dos padrões 

líquido-gás no interior de tubos horizontais f

as transições entre padrões 

Transições entre micro- e macro-escala segundo os 
mencionados para o R134a para temperatura de saturação de 31°C.

PADRÕES DE ESCOAMENTO 

A topologia das fases líquida e vapor escoando em um canal pode ser caracterizada 

critérios visuais identificados por um observador (métodos subjetivos) ou 

tratamento estatístico de sinais relacionados ao escoamento, 

local, fração de vazio e da perda de pressão ao longo de um trecho 

(métodos objetivos). Os métodos objetivos usualmente são 

Diferentes distribuições de fases estão relacionadas a mecanismos físicos de 

transferência de calor e quantidade de movimento distintos. Como exemplo pode

citar os padrões de escoamento estratificado horizontal e anular em que 

troca calor com a fase vapor e a outra parcela com a fase líquida, já 

o líquido encontra-se em contato com toda a superfície interna

Desta forma é intuitivo imaginar que métodos para a previsão do 

transferência de calor, fluxo crítico e perda de pressão devem incorporar aspectos 

relacionados a padrões de escoamento. 

para previsão dos padrões durante o escoamento 

gás no interior de tubos horizontais foi proposto por Baker (1954). Ele definiu 

entre padrões com base em observações visuais do escoa
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escoamento bifásico 
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mapa contendo em seus eixos coordenados as velocidades mássicas das fases 

multiplicadas por propriedades relativas à água e ao ar. Desde então, diversos autores 

propuseram mapas e critérios para a determinação de padrões de escoamento, em sua 

maioria para diâmetros internos superiores a 10 mm (MANDHANE et al., 1974; 

TAITEL, DUKLER, 1976; KATTAN et al., 1998; WOJTAN et al. 2006).  

Entre estes métodos de previsão de padrões de escoamento em tubos horizontais 

destaca-se a proposta de Taitel e Dukler (1976) que foi o primeiro método a modelar os 

mecanismos de transição entre padrões para macrocanais.  

De acordo com Triplett et al. (1999), instabilidades de Taylor que governam o 

processo interfacial hidrodinâmico em tubos convencionais não se aplicam a canais de 

dimensões reduzidas, nos quais efeitos capilares se tornam relevantes. Desta forma eles 

concluem que mecanismos de transição entre padrões de escoamento predominantes em 

macrocanais não se aplicam a microcanais. Além das transições serem distintas, padrões 

observados em macrocanais como o estratificado não ocorrem em canais de reduzido 

diâmetro. Assim, métodos de previsões de padrões de escoamentos desenvolvidos para 

canais com diâmetro elevado não se aplicam a condições de micro-escala. 

Ao analisar o escoamento dos refrigerantes R134a e R245fa em tubos com diâmetro 

de 0,509 e 0,790 mm, Revellin e Thome (2007) caracterizaram os seguintes padrões:  

- Bolhas: Neste padrão verificam-se bolhas com comprimento inferior ao diâmetro 

do canal e a fase vapor é distribuída em forma de bolhas discretas na fase contínua 

de líquido; 

- Bolhas/Pistonado: neste padrão de escoamento são observadas bolhas tanto com 

comprimentos superiores como inferiores ao diâmetro do canal; 

- Bolhas alongadas: Este padrão de escoamento é caracterizado por bolhas de gás 

que possuem comprimento superior ao diâmetro do canal. Estas bolhas são 

separadas da parede do canal por um filme líquido e entre si por pistões de líquido; 

- Pistonado/semi-anular: Ambos os padrões, pistonado e semi-anular são 

visualizados. A velocidade das bolhas aumenta com o fluxo de calor e o pistão de 

líquido começa a se romper formando uma região de fases descontínuas; 
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- Semi-anular: Para este padrão de escoamento não se verificam pistões de líquido. 

Estes, segundo os autores, originam regiões descontínuas da fase gás através da 

presença de gotículas de líquido que se propagam ciclicamente em meio ao vapor. 

Neste padrão parcela predominante do líquido escoa segundo um filme em contato 

com a parede do canal com o gás escoando na região central. À medida que se 

aproxima do escoamento anular, a presença das regiões caracterizadas por elevadas 

concentrações de gotículas não se verifica; 

- Anular: neste padrão de escoamento encontra-se a fase gasosa escoando de forma 

contínua no centro do canal enquanto há um filme líquido em contato com a parede. 

O padrão de escoamento anular pode ser dividido entre ondulado e liso. 

Os padrões observados por Revellin e Thome (2007) encontram-se ilustrados na 

Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 - Classificação de padrões de escoamento segundo Revellin e Thome 
(2007). 

Apesar de definirem seis padrões de escoamento, estes autores propuseram um mapa 

considerando apenas 3 regiões, definidas da seguinte forma: 

- Bolhas isoladas (IB): a taxa de formação de bolhas é superior à de coalescência e a 

frequência de bolhas se eleva com o incremento do título de vapor; 

- Bolhas coalescentes (CB): a taxa de coalescência das bolhas é superior à taxa de 

formação e a frequência de bolhas decresce com o título de vapor; 
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- Anular (A): líquido escoa junto a parede e vapor no núcleo do canal. Este padrão 

ocorre até que condições de secagem de parede sejam alcançadas caracterizadas 

pelos autores através do fluxo crítico de calor. 

Posteriormente, Ong e Thome (2011) modificaram o método de previsão de padrões 

de escoamento proposto inicialmente por Revellin e Thome (2007). Eles incluíram ao 

banco de dados original resultados para os refrigerantes R134a, R245fa e R236fa em 

canais horizontais de diâmetros de 1,03, 2,2 e 3,04 mm. Baseados no banco de dados 

ampliado, estes autores incluíram o efeito da viscosidade e densidade relativas entre as 

fases líquido-gás nas transições entre os padrões bolhas isoladas/bolhas coalescentes e 

bolhas coalescentes/anular. 

Felcar et al. (2007) desenvolveram um método para previsão de padrões de 

escoamento em tubos horizontais baseados em Taitel e Dukler (1976). Eles 

incorporaram ao modelo inicial efeitos da tensão superficial e ângulo de contato cujos 

efeitos são desprezados para o caso de canais com diâmetros elevados. Para o ajuste do 

método, os autores utilizaram bancos de dados disponíveis na literatura para escoamento 

de ar-água em canais de diâmetros inferiores a 5,5 mm. O método proposto por Felcar et 

al. (2007) captura satisfatoriamente resultados para o padrão estratificado observado por 

Yang e Shieh (2001), conforme ilustrado na Figura 2-3 elaborada por Felcar et al. 

(2007).  

 

Figura 2-3 - Comparação do mapa de padrões de escoamento de Felcar et al. 

(2007) com dados experimentais de Yang e Shieh (2001) para ar-água em canais de 
2 mm. 



44 
 

 

Arcanjo et al. (2010) compararam seus resultados experimentais para padrões de 

escoamento com os métodos de previsão de Felcar et al. (2007), Revellin e Thome 

(2007) e Ong e Thome (2009). A comparação envolveu resultados para o R134a e 

R245fa escoando adiabaticamente no interior de um tubo com diâmetro interno de 2,1 

mm. Arcanjo et al. (2010) concluíram que os métodos de Felcar et al. (2007) e Ong e 

Thome (2009) prevêem razoavelmente seu banco de dados.  

Os dados de Arcanjo et al. (2009) foram utilizados por Araújo et al. (2010) no 

treinamento de redes neurais artificiais para a previsão de padrões de escoamentos do 

R134a em um canal de 2,1 mm de diâmetro interno. Cerca de 80% dos resultados 

experimentais foram utilizados para treinar a rede e os 20% restantes na sua avaliação. 

A rede previu apenas 3% dos dados incorretamente. A rede neural artificial foi 

comparada ainda aos métodos de Felcar et al. (2007) e Revellin e Thome (2007), 

apresentando resultados próximos ao primeiro. É valido ressaltar que redes neurais 

artificiais podem ser ferramentas poderosas para a previsão de padrões de escoamento, 

porém não carregam informações a respeito dos mecanismos físicos envolvidos 

reproduzindo apenas as condições para as quais foram treinadas. 

Recentemente, Sempertegui (2011) utilizou o algoritmo k-means para segregar seus 

resultados experimentais segundo padrões de escoamento de forma objetiva. Foram 

utilizados pelo autor um sinal de um par emissor-receptor laser tendo entre eles uma 

seção transparente na qual se dava o escoamento e o sinal emitido por um transdutor 

piezoelétrico de pressão em contato com o fluido. Os valores médios e os desvios 

padrões dos sinais relacionados ao laser e de pressão foram utilizados para definir 

através do algoritmo k-means os padrões de escoamento e as transições entre eles. 

Sempertegui (2011) verificou concordância razoável ao comparar as transições baseadas 

no método objetivo e através de visualizações. A caracterização objetiva proporcionou 

resultados próximos aos fornecidos pelo método de Felcar et al. (2007). 

A análise fenomenológica dos padrões de escoamento é de elevada importância, 

pois pode relacionar a eles os mecanismos de transferência de calor e perda de pressão.  

Dentre os métodos levantados, o método de Felcar et al. (2007) apresenta resultados 

relevantes para a previsão dos padrões de escoamento em canais de diâmetro reduzido e 

pode ser recomendado para tal previsão.   
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2.4.PERDA DE PRESSÃO 

A perda de pressão total é dada pela soma das parcelas devido a efeitos 

gravitacionais, aceleracionais e de atrito.  

Em estudos envolvendo canais de reduzido diâmetro a perda gravitacional é 

geralmente desprezada devido às reduzidas diferenças de cota e pelo fato da maioria dos 

estudos envolverem canais horizontais. A perda de pressão gravitacional é dada pelas 

seguintes equações: 

− ��f���Sgt� = }�Ø|�p\��� 2.8 

onde θ é o ângulo de inclinação do canal, g a aceleração da gravidade e ρ2Ø a densidade 

bifásica é definida como: 

}�∅ = }v�1 − �� + }�� 2.9 

com α sendo a fração de vazio superficial. 

 A perda de pressão aceleracional, no caso de canais contínuos e com características 

geométricas constantes, está relacionada a variações do volume específico da mistura 

bifásica que para tubos com dimensões constantes pode se dar através da variação da 

temperatura do fluido e do título de vapor. Tais alterações resultam na variação da 

velocidade do escoamento, razão da sua denominação. Esta parcela da perda de pressão 

pode ser estimada a partir da seguinte equação em que x é o título de vapor: 

− ��f���twxv = �� �� ��}S�� + �1 − ���}v��1 − ����tí�t − � ��}S�� + �1 − ���}v��1 − ���x��gt�t� 2.10 

A perda de pressão por atrito durante o escoamento monofásico decorre de efeitos 

de dissipação viscosa entre o fluido e a parede do canal. Já para o escoamento bifásico, 

além da perda de pressão por atrito relacionada ao contato dos fluidos com a superfície 

do canal tem-se a dissipação relacionada à interação entre as fases líquido e gás.  

Ribatski et al. (2006) compararam métodos de previsão para perda de pressão e 913 

resultados experimentais disponíveis na literatura para escoamentos em microcanais. 

Estes autores concluíram que o método de Müller-Steinhagen e Heck (1986), embora 
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uma correlação para macrocanais, e o modelo homogêneo com a viscosidade dada por 

Cicchitti et al. (1960), apresentam as melhores previsões dos dados experimentais. 

Felcar e Ribatski (2008) obtiveram conclusão semelhante ao comparar 1892 dados 

experimentais disponíveis na literatura a 17 métodos para previsão da perda de pressão 

em escoamentos bifásicos. Posteriormente Silva et al. (2011) comparou seus resultados 

à correlação de Lockhart e Martinelli (1949) utilizando a constante proposta por 

Chisholm (1967) concluindo que este método proporciona erros médios absoluto em 

relação aos dados experimentais inferiores aos demais.  

Assim, optou-se por comparar estes três métodos aos resultados obtidos neste estudo 

e desta forma eles são descritos a seguir. 

2.4.1. MODELO HOMOGÊNEO 

No modelo homogêneo a mistura bifásica é tratada como um escoamento 

monofásico de um “pseudo-fluido” possuindo propriedades de transporte médias entre o 

líquido e o vapor ponderadas através do título de vapor e da fração de vazio superficial. 

Além disso, assume-se distribuição das fases na seção transversal uniforme, equilíbrio 

termodinâmico e que as fases escoam em velocidades similares. Assim, conclui-se ser 

este um modelo indicado para escoamentos em que uma fase encontra-se dispersa na 

outra, conforme observado para os padrões segundo bolhas e névoa. 

Neste modelo a densidade da mistura é calculada como: 

1}�Ø = �}S + 1 − �}v  2.11 

Distintas definições para a viscosidade dinâmica média das fases foram propostas. 

Abaixo encontram-se enumeradas as definições de McAdams et al. (1942), Cicchitti et 

al. (1960) e Dukler et al.(1964) apresentadas em Collier e Thome (1994). 

1��Ø = ��S + 1 − ��v  2.12 

 ��Ø = ��S + �1 − ���v 2.13 

 ��Ø = ��S + �1 − ���v 2.14 
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onde a fração de vazio superficial é dada pela seguinte equação: 

� = 11 + �PU�� � LVLM
 2.15 

A partir da viscosidade dinâmica média da mistura calcula-se o número de Reynolds 

e o fator de atrito tipo Fanning dados por: 

op = �y��Ø 2.16 

 � = 16op    f¡Z¡ op ≤ 2300 2.17 

 � = 0,079op¦,�§    f¡Z¡  op > 2300 2.18 

em que o valor de 2300 para o número de Reynolds é a transição entre os regimes 

laminar e turbulento para canais circulares. 

Finalmente calcula-se a perda de pressão devido ao atrito dada pela seguinte 

equação: 

− ��f���t�g©�ª �∅ = 2��Ø ��}�Øy 2.19 

  

2.4.2. LOCKHART E MARTINELLI (1949) 

Lockhart e Martinelli (1949) foram pioneiros ao propor um método para previsão da 

perda de pressão baseado em multiplicadores bifásicos. Neste método, os 

multiplicadores bifásicos são definidos como a razão entre a perda de pressão por atrito 

para o escoamento bifásico e a perda de pressão para apenas uma das fases escoando em 

um tubo similar, conforme as seguintes equações: 

∅v� = �− �u�«��∅�− �u�«�v
 2.20 
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∅S� = �− �u�«��∅�− �u�«�S
 2.21 

onde as perdas de pressão relativas à parcela de cada fase escoando em um tubo similar 

são dadas por: 

− ��f���v = 2�v ���1 − ���}vy  2.22 

 − ��f���S = 2�S ����}Sy  2.23 

Os fatores de atrito nas Eqs. 2.22 e 2.23 são calculados através das Eqs. 2.17 e 2.18 

considerando o diâmetro, D, e as velocidades mássicas das fases gás e líquido. Os 

multiplicadores bifásicos segundo a forma generalizada por Chisholm (1967) são dados 

por: 

∅v� = 1 + O¬ + 1¬�    f¡Z¡ opv ≤ 4000 2.24 

 ∅S� = 1 + O¬ + ¬�   f¡Z¡ opv ≥ 4000 2.25 

onde X é denominado de parâmetro de Martinelli e é determinado por: 

¬ = ®− ��u�«�v− ��u�«�S
 2.26 

 

Para o escoamento turbulento das duas fases, o parâmetro de Martinelli é dado por: 

¬�� = �1 − �� �¦,¯ �}S}v �¦,§ °�v�S±¦,P
 2.27 

Os valores de C foram levantados experimentalmente, estão apresentados na Tabela 

2.1 e dependem dos regimes de escoamento das fases.     
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Tabela 2.1- Valores para o parâmetro experimental, C, da correlação de Lockhart 
e Martinelli (1949) propostos por Chisholm (1967). 

Líquido Gás C 
Turbulento Turbulento 20 

Laminar Turbulento 12 

Turbulento Laminar 10 

Laminar Laminar 5 

 

 

2.4.3. MÜLLER-STEINHAGEN e HECK (1986) 

O método proposto por Müller-Steinhagen e Heck (1986) consiste em uma 

correlação estritamente empírica. Nele a perda de pressão por atrito para o escoamento 

bifásico é dada pela composição das perdas de pressão para as fases líquido e gás. Eles 

utilizaram um banco de dados composto por 9300 resultados experimentais próprios e 

da literatura para perda de pressão cobrindo diâmetros entre 4 e 400 mm. O método é 

dado pelas seguintes equações: 

² = ��f���v¦ = 2�v ��}vy 2.28 

 F = ��f���S¦ = 2�S ��}Sy 2.29 

 
Em que I e B são, respectivamente, a perda de pressão por atrito das fases líquido e 

gás escoando a velocidade mássica da mistura bifásica e em um canal de mesmo 

diâmetro, D, que se dá o escoamento da mistura. Os fatores de atrito nas Eqs. 2.28 e 

2.29 são calculados através das Eqs. 2.17 e 2.18. A perda de pressão bifásica é então 

estimada pela seguinte equação:  

− ��f���t�g©�ª �∅ = X�1 − ��³́ + F�µ 2.30 

em que E é dado por: 

X = ² + 2�F − ²�� 2.31 
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2.5.TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM MICROCANAIS 

Neste item são descritos três métodos para a previsão do coeficiente de transferência 

de calor, CTC, durante a ebulição convectiva em escoamentos internos a canais. Estes 

métodos são comparados aos resultados experimentais levantados neste estudo. Dois 

destes métodos foram selecionados com base no estudo de Ribatski et al. (2006), em 

que os autores comparam quatro métodos para a estimativa do CTC com um amplo 

banco de dados levantados na literatura. Neste estudo eles concluíram que o modelo de 

três zonas de Thome et al. (2004) seguido da correlação de Liu e Winterton (1991) 

proporcionavam as melhores previsões dos resultados experimentais.  

Tibiriçá e Ribatski (2010), que compararam seus dados experimentais a dez 

métodos de previsão do CTC, indicam melhores previsões segundo Saitoh et al. (2007). 

Com base neste resultado, Tibiriçá (2011) ajustou o método descrito por Saitoh et al. 

(2007) segundo seus dados experimentais cujas condições são próximas do presente 

estudo. Desta forma, o terceiro método de previsão do coeficiente de transferência de 

calor que será comparado aos dados experimentais obtidos no presente estudo é o de 

Tibiriçá (2011). Vale destacar que os três métodos foram desenvolvidos para um único 

canal, desprezando efeitos de interação entre canais vizinhos, embora o modelo de 3 

zonas de Thome et al. (2004) considerou dados da literatura para configurações de 

multi-canais para o ajuste de suas constantes empíricas. 

 

2.5.1. LIU E WINTERTON (1991) 

O método proposto por Liu e Winterton (1991) baseia-se no trabalho pioneiro de 

Chen (1966) e, desta forma, considera o coeficiente de transferência de calor dado pela 

superposição de efeitos de ebulição nucleada e convectivos. Ao analisar resultados 

experimentais, estes autores observam que a proposição de uma correlação 

considerando a simples adição destas parcelas superestima o CTC para títulos elevados 

e subestima em títulos reduzidos. Desta forma, para intensificar os efeitos de ebulição 

nucleada em títulos de vapor reduzidos e ressaltar os efeitos de convecção forçada com 

relação à ebulição nucleada em títulos de vapor elevados, um expoente assintótico igual 

a 2 foi introduzido por eles no modelo de Chen (1966). O CTC é dado então por: 
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ℎ�∅ = ·Tp̧ ℎvYW� + �p�ℎ¹º»��¼³K 2.32 

Neste método a parcela devido a efeitos de ebulição nucleada é dada pelo produto 

entre o coeficiente de transferência de calor, hEN, para a condição de ebulição em um 

meio quiescente, calculado segundo a correlação de Cooper (1984), e um fator de 

supressão de efeitos de ebulição, S, conforme proposto por Chen (1966). Este fator 

encontra-se relacionado ao fato do incremento do título de vapor acelerar o escoamento, 

reduzindo a espessura do filme líquido, elevando o gradiente de temperatura junto à 

parede do tubo e fazendo com que superaquecimentos superiores sejam necessários para 

o crescimento dos núcleos de vapor. O CTC de ebulição nucleada, hEN, e o fator de 

supressão de efeitos de ebulição, S, são calculados pelas seguintes equações: 

ℎ¹º = 55fg¦,P�¾′′ḰT−ÀG|P¦�fg�WU¦,§§ÁU¦,§ 2.33 

 » = T1 + 0,055Y¦,Popv¦,PÂWUP
 2.34 

Definiu-se a parcela devido a efeitos convectivos através do produto entre o 

coeficiente de transferência de calor devido à convecção forçada da parcela de líquido 

escoando sozinha no tubo, hl, dado pela correlação de Dittus-Boelter (1930) e um fator 

de intensificação de efeitos convectivos, F, relacionado à aceleração do filme pela fase 

vapor e a redução de sua espessura com o incremento do título de vapor. O CTC para a 

convecção forçada, hl, e o fator de intensificação de efeitos convectivos, F, são 

calculados pelas seguintes equações: 

ℎv = 0,023 Ãvy opv¦,ÄbZv¦,Å 2.35 

 opv = �y�v  2.36 

 

Y = Æ1 + �bZv °}v}S − 1±Ç¦,µ§
 2.37 
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Em relação a Chen (1966) fatores multiplicativos adicionais, 

do número de Froude, foram incorporados com o objetivo de capturar 

gravitacionais na transição entre padrões 

p̧ = YZ�¦,PU¦,�Èg� ;  p� = YZ
p̧ = p� = 1 f¡Z¡ YZ ≥ 0,05
em que o número de Froude é dado por:

YZ = ��}v�|y 

Liu e Winterton (1991) realizaram

experimentais levantados a partir dos

(1991), Gungor e Winterton (1986) 

(1987) apud Liu e Winterton (1991)

2,95 a 32 mm, velocidades mássicas

a 2,62 MW/m² e título de v

R12, R22 R113, R114, etileno glicol, n

 
2.5.2. MODELO DE TRÊS

Thome et al. (2004) foram pion

transferência de calor durante o padrão de bolhas alongadas 

Neste modelo os autores descrevem o 

passagem de uma bolha de vapor 

esquematicamente na Figura 

Figura 2-4 - Representação

Em relação a Chen (1966) fatores multiplicativos adicionais, p̧  p p�
do número de Froude, foram incorporados com o objetivo de capturar 

gravitacionais na transição entre padrões de escoamento. Estes fatores são dados por:

YZ¦,§ f¡Z¡ YZ Ê 0,05  
05   

m que o número de Froude é dado por: 

Liu e Winterton (1991) realizaram o ajuste de seu método com base em

levantados a partir dos estudos de Shah (1982) apud Liu e Winterton 

nterton (1986) apud Liu e Winterton (1991) e Gungor e Winterton 

Liu e Winterton (1991). Estes dados experimentais cobrem

velocidades mássicas de 12 a 8179 kg/m²s, fluxos de calor de 350 W/m² 

e título de vapor até 0,95. O banco de dados inclui resultados para o R

R12, R22 R113, R114, etileno glicol, n-butano, etanol e água. 

TRÊS ZONAS DE THOME et al. (2004) 

(2004) foram pioneiros ao propor um modelo fenomenológico

ncia de calor durante o padrão de bolhas alongadas no interior de 

s autores descrevem o processo de transferência de calor 

passagem de uma bolha de vapor seguida por um pistão líquido, conforme ilustrado 

Figura 2-4. 

Representação do modelo de 3 zonas de Thome et al. 

� que são função 

do número de Froude, foram incorporados com o objetivo de capturar efeitos 

Estes fatores são dados por: 

2.38 

2.39 

com base em 4183 dados 

Liu e Winterton 

e Gungor e Winterton 

cobrem diâmetros de 

kg/m²s, fluxos de calor de 350 W/m² 

os inclui resultados para o R11, 

fenomenológico para a 

no interior de microcanais. 

de transferência de calor durante a 

seguida por um pistão líquido, conforme ilustrado 

 

et al. (2004) 
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O modelo é composto basicamente de dois mecanismos de transferência de calor 

que consistem na evaporação de um filme líquido de reduzida espessura e na convecção 

forçada que pode ocorrer tanto para a fase líquida como para a fase vapor no caso da 

secagem do filme líquido se verificar. O CTC local médio é definido como a soma dos 

coeficientes de transferência de calor proporcionados por estes mecanismos ponderados 

conforme o período em que cada mecanismo se verifica localmente durante o ciclo de 

uma bolha. Este é definido como o período necessário a passagem de uma bolha 

alongada e um pistão líquido. Assim, o CTC local médio é dado por: 

ℎ�∅ = ËvÌ ℎv + Ȩ̈ ©vÍxÌ ℎ¸©vÍx + Ë�xwªÌ ℎS 2.40 

O modelo admite ainda fluxo de calor uniforme utilizado apenas na mudança de 

fase. O modelo tem como condição inicial para títulos reduzidos uma bolha com 

diâmetro igual ao do canal, condição em que ocorre o desprendimento da bolha. 

Para determinar os CTC nas regiões monofásicas (pistão de líquido e pistão de 

vapor) são utilizadas as correlações de Shah e London (1978) apud Thome et al. (2004) 

para escoamento laminar em desenvolvimento e a correlação de Gnielisnki (1976) para 

escoamentos turbulentos e de transição (op ≥ 2300), dados pelas seguintes equações: 

ℎv ªÎ S = Ãy ^_ÏÏÏÏ 2.41 

 ^_ÏÏÏÏ2 = 0,445√bZ´ zyopr    , f¡Z¡ �op Ê 2300� 2.42 

 

^_ÏÏÏÏ = �Ä̧� Ðop − 1000ÑbZ
1 + 12,7RÄ̧ �bZ Ḱ − 1� Ò1 + �yr�ḰÓ   , f¡Z¡ �op ≥ 2300� 2.43 

 � = �1,82ÀG|P¦�op� − 1,64�U� 2.44 

Os autores assumem uma redução linear da espessura do filme líquido entre a bolha 

e a parede do canal ao longo do comprimento da bolha. Através desta simplificação, o 

CTC para esta região é dado por: 
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ℎ¸©vÍx = 2ÃvÕ¦ + Õ̧ ©�tv 2.45 

onde a espessura do filme líquido inicial é dada por: 

Õ¦y = OÖ× Ø3z ÙvÚuyÛ¦,ÄÅ Ð�0,07. FG¦,ÅP�UÄ + 0,1UÄÑU³Ý 2.46 

 FG = }vyÚu�{  2.47 

Este modelo assume velocidades similares para as fases gás e líquido, portanto o 

modelo homogêneo é assumido para o cálculo de fração de vazio superficial, conforme 

indicado pela Eq. 2.15. A velocidade do conjunto é definida por: 

Úu = Úv = ÚS = � � �}S + 1 − �}v � 2.48 

Através da hipótese de redução linear da espessura do filme líquido entre a bolha e a 

parede do canal ao longo do comprimento da bolha é definido o tempo máximo da 

presença do filme líquido. Desta forma, o tempo máximo de existência de filme líquido 

é dado por: 

ËÍt�ÞnMßà = }vℎvS¾′′ ÐÕ¦ − ÕÍ©�Ñ 2.49 

Caso o tempo de passagem da bolha, ËS, seja inferior ao tempo máximo necessário 

para a evaporação do filme líquido (ËÍt�ÞnMßà > Ë�� a secagem do filme líquido não se 

verifica, portanto: 

Õ̧ ©�tv = Õ¦ − ¾′′Ë¸©vÍx}vℎvS     p Ȩ̈ ©vÍx = ËS 2.50 

Caso ËÍt�ÞnMßà Ê Ë� então haverá a secagem do filme líquido e um pistão de gás, se 

verifica: 
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Õ̧ ©�tv = ÕÍ©�   p  Ȩ̈ ©vÍx = ËÍt�ÞnMßà  2.51 

Os tempos relacionados à presença dos distintos mecanismos do modelo são dados 

por: 

Ëv = rvÚu = Ì1 + LMLá ��PU�� 2.52 

  Ë� = r�Úu = Ì1 + LáLM �PU���  2.53 

 Ë�xwª = ËS − Ȩ̈ ©vÍx 2.54 

sendo o período de um ciclo dado segundo a seguinte equação:  

Ì = °Oâfg�ã¾′′ ±U�Þ
 2.55 

A Tabela 2.2 apresenta os parâmetros empíricos ÕÍ©�, OÖ× e ÌTOâ , \â , \¸W ajustados 

pelos autores com base em 1591 dados da literatura para diâmetros de 0,77 a 3,1 mm, 

fluxos de calor de 5 a 178 kW/m² e velocidades mássicas de 50 a 564 kg/m²s para o 

R11, R12, R113, R123, R134a, R141b e CO2. Costa-Patry et al. (2011b) recomendam a 

utilização da rugosidade superficial do canal para o valor de ÕÍ©�. 

Tabela 2.2 - Valores para os parâmetros empíricos do modelo de três zonas de 
Thome et al. (2004). 

Parâmetro experimental äåæç èäé èê çê çë 

Valor 0,000003 0,29 3328 -0,5 1,74 

 

2.5.3. CORRELAÇÃO DE SAITOH et al. (2007)  MODIFICADA POR 

TIBIRIÇÁ (2011) 

Saitoh et al. (2007) desenvolveram um método empírico baseado em resultados para 

o refrigerante R134a cobrindo uma faixa de diâmetros de 0,51 a 10,92 mm. Seu método, 

de forma similar a Liu e Winterton (1991), é baseado na correlação de Chen (1966) com 



56 
 

 

coeficiente de transferência de calor sendo dado pela composição das parcelas de 

ebulição convectiva, Yℎv, eebulição nucleada, »ℎ¹º, conforme a seguinte equação: 

ℎ�∅ = Yℎv + »ℎ¹º 2.56 

Saitoh et al. (2007) mantiveram a correlação de Dittus-Boelter (1930) para o cálculo 

do CTC monofásico, dada conforme a Eq. 2.35, indicando a validade de sua aplicação 

para números de Reynolds superiores a 1000. Para números de Reynolds inferiores a 

1000 o CTC é calculado pela Eq. 2.41 com o número de Nusselt igual a 4,36 (valor para 

escoamento plenamente desenvolvido em canais circulares). Ao contrário de Chen 

(1966) que adotou a correlação de Foster e Zuber (1955), no método de Saitoh et al. 

(2007) o coeficiente de transferência de calor devido a efeitos de ebulição nucleada é 

determinado através da correlação de Stephan e Abdelsalam (1980)  apud Saitoh et al. 

(2007) que para refrigerantes halogenados é dada pela seguinte equação: 

ℎ¹º = 207 Ãv�ì ° ¾′′�ìÃv��t�±¦,íÅ§ �}S}v �ª,§ÄP bZv¦,§µµ 2.57 

Nesta equação kl é a condutividade térmica do líquido, Tsat é a temperatura de 

saturação em Kelvin, ρ é a densidade, Prl  é o número de Prandtl do líquido e db é o 

diâmetro de desprendimento de bolha, dado por: 

�ì = 0,51 � 2{|T}v − }SW�¦,§
 2.58 

Efeitos de tensão superficial tornam-se relevantes em relação aos de gravidade com 

a redução da dimensão do canal, tornando efeitos relacionados à orientação do canal 

desprezíveis. Com base neste fato, um novo fator de intensificação de efeitos 

convectivos foi definido como função do parâmetro de Martinelli, X, e do número de 

Weber da fase gás, dado por:  
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Y = 1 + �Pî�v
1 + qpSÍ 2.59 

 qpS = �S�y{}S  2.60 

O parâmetro de Martinelli é calculado conforme descrito no item 2.4.2, porém 

Saitoh et al. (2007) adota como transição entre regimes laminar e turbulento um número 

de Reynolds igual a 1000.  

O parâmetro S, relacionado à supressão dos efeitos de nucleação de bolhas descrita 

anteriormente para o método de Liu e Winterton (1991), neste método é dado por:  

» = 11 + ¡�opït©�ª`10UÅ�� 2.61 

 opït©�ª` = opvYP,�§ 2.62 

 opv = ��1 − �� y�v 2.63 

Tibiriçá (2011) ajustou os parâmetros experimentais da correlação de Saitoh et al. 

(2007), ¡, À, � p \ segundo seu banco de dados que contém 1970 pontos experimentais 

para tubos circulares com diâmetros de 1,00, 2,20 e 2,32 mm levantados para os 

refrigerantes R134a e R245fa e temperaturas de saturação de 22 a 41 °C. Os valores 

obtidos são ¡ = 0,233, À = 0,915, � = −55 p \ = 1,14 . Tibiriçá (2011) despreza a 

transição entre laminar e turbulento no parâmetro de Martinelli, X, e na parcela 

convectiva do coeficiente de transferência de calor, hl, mantendo estes termos para 

escoamento turbulento. Esta hipótese é considerada pelo autor devido à agitação 

proporcionada pelo vapor no filme líquido que mantém, ou até incrementa, os efeitos de 

intensificação relacionados à turbulência. 
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3. EBULIÇÃO CONVECTIVA EM 

MULTI-MICROCANAIS 

3.1.INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma análise da literatura sobre estudos experimentais 

envolvendo dissipadores de calor baseados em microcanais, realizados a partir do 

trabalho inovador de Tuckerman e Pease (1981). Nesta análise são apresentadas e 

comparadas as principais características de cada estudo experimental. Os dissipadores 

de calor são classificados segundo a geometria da seção transversal dos canais e sua 

forma de distribuição. As geometrias das seções transversais são classificadas em 

retangular, circular, trapezoidal e triangular, já a distribuição dos canais é classificada 

como paralelo, com cruzamento de fluido e com ramificação do canal. 

A Tabela 3.1 ilustra esquematicamente um resumo dos trabalhos levantados na 

literatura. Para sua elaboração focou-se no levantamento de estudos envolvendo a 

obtenção de dados experimentais do coeficiente de transferência de calor e da perda de 

pressão no interior de dissipadores de calor baseados em microcanais para escoamentos 

monofásicos e bifásicos. Condições monofásicas também são avaliadas, pois no 

presente estudo as condições de entrada do fluido nos microcanais são subresfriadas e 

resultados monofásicos foram utilizados para a validação da bancada experimental. Para 

cada trabalho listado na tabela são fornecidas as características de distribuição dos 

canais, a geometria das seções transversais dos microcanais e o diâmetro equivalente, o 

número de canais, o fluido utilizado, a temperatura do fluido de trabalho, a velocidade 

mássica e o fluxo de calor em relação à superfície aquecida (footprint). No caso de 

estudos envolvendo escoamentos monofásicos variações significativas na temperatura 

do fluido ocorrem ao longo do dissipador. Desta forma, o valor da temperatura 

apresentado na tabela é aquele na entrada do dissipador. Para o caso de ebulição 

convectiva, indica-se a temperatura de saturação na saída do dissipador. Valores 

estimados a partir de curvas ou de parâmetros adimensionais como o número de 

Reynolds, cuja determinação precisa das demais variáveis como a viscosidade não é 

possível, são acompanhados do símbolo “≈”, indicando um valor aproximado.  
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Tabela 3.1- Estudos envolvendo dissipadores de calor baseados em microcanais. 

Autor 
distribuição/ 

geometria canal 

Deq(µµµµm)/  
número de 

canais 

Fluido e número 
de fases/ 

Tent ou Tsat 
G (kg/m2s) q (kW/m2) 

Tuckerman e Pease 
(1981) 

paralelo/retangular 142 a 246/ 100 água 1Ø/23 2622 a 5695 1810 a 7900 

Peng e Wang (1993) paralelo/retangular 731/3 
água 1Ø e 2Ø/30 

a 60 e 100 
1500 a 4000 4,4 a ≈400 

Peng et al. (1996) paralelo/retangular 195 a 390 /8 
metanol-água 2Ø 

/64,7 a 100 
78 a 4000 10 a ≈101 

Yan e Lin (1998) paralelo/retangular 2000/28 R134a 2Ø /5 a 31 50 a 200 5,2 a 21 
Rahman (2000) paralelo/retangular 473 a 595/4 e 12 água 1Ø/-- 290 a 3300 1090 
Qu e Mudawar 

(2002) 
paralelo/retangular 458/21 água 2Ø /104 130 a 1440 Até ≈170 

Hetsroni et al. 
(2002) 

paralelo/triangular 168/21 
vertrel XF 2Ø e 

água 1Ø/52 
148 a 290 22,6 a 36 

Qu e Mudawar 
(2003a e 2003b) 

paralelo/retangular 458/21 água 2Ø /104 135 a 402 400 a 1300 

Qu e Mudawar 
(2004) 

paralelo/retangular 474/21 água 2Ø/103 86 a 368 ≈15 a 184,5 

Steinke e Kandlikar 
(2004) 

paralelo/retangular 233/6 
água 1Ø e 2Ø/ 

100 
157 a 1782 5 a 930 

Zhang et al. (2005) paralelo/retangular 731/21 água 1Ø/-- 189 a 1893 278 a 850 

Xu et al. (2005a) paralelo/retangular 553/26 
metanol e água 

2Ø/65 e 100 
20 a 1200 131 a 588 

Xu et al. (2005b e 
2005c) 

paralelo/triangular 201/10 
acetona 2Ø/56 a 

78 
50 a 1200 83 to 829 

Lee e Mudawar 
(2005a e 2005b) 

paralelo/retangular 458/53 
R134a 2Ø/-18 a 

25 
127 a 654 159 a 938 

Lee et al. (2005) paralelo/retangular 467 to 1407/10 água 1Ø/100 Até 2360 ≈ 450 
Hetsroni et al. 

(2005) 
paralelo/triangular 168/21 água 2Ø/100 95 a 340 80 a 330 

Yun et al. (2006) paralelo/retangular 1549 e 1654/7 e 8 R410A 2Ø/ 0 a 10 200 a 400 20 a 40 
Chen e Garimella 

(2006) 
paralelo/retangular 439/24 FC-77 2Ø/97 267 a 458 542 a 730 

Wang et al. (2007) paralelo/trapezoidal 243/8 água 2Ø/98 a 115 38 a ≈ 600 227 a 498 

Chang e Pan (2007) paralelo/retangular 94/15 
água 2Ø/100 a 

105 
22 a 110 Até ≈ 95 

Hardt et al. (2007) paralelo/retangular 34 e 56/16 e 300 
2-propanol e água 

2Ø/82 e 100 
Até ≈ 120 -- 

Schneider et al. 
(2007) 

paralelo/retangular 259/5 R123 2Ø/38 a 79 622 a 1368 Até 2130 

Cullion et al. (2007) ramificado/retangular 
138 a 276/ 16 to 

256 
água 2Ø/102 195 a 781 58 

Henning et al. 
(2007) 

paralelo/retangular 160/68 e 103 água 2Ø/ -- 49 -- 

Liu e Garimella 
(2007) 

paralelo/retangular 471 e 741/25 água 2Ø/100 221 a 1283 Até 1290 

Colgan et al. (2007) cruzado/retangular 
104 a 143/ 18 a 

31 

água, composto 
fluorado 1Ø/-40 a 

22 
Até 8674 Até 5000 

Kuo e Peles (2007) paralelo/retangular 253/5 água 2Ø/100 83 a 303 Até 6430 
Jang et al. (2008) paralelo/circular 2000 e 4000/9 FC-72 2Ø/45 a 75 133 a 663 9 a 942 
Dixit et al. (2008) paralelo/retangular 160/300 água 1Ø/-- 1042 510 

Agostini et al. 
(2008a, 2008b, 

2008c) 
paralelo/retangular 439/67 

R236fa, R245fa 
2Ø/20 a 34 

276 a 1501 36 a 2500 
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Tabela 3.1 (continuação) - Estudos envolvendo dissipadores de calor baseados em 

microcanais 

Autor 
distribuição/ 

geometria canal 

Deq(µµµµm)/  
número de 

canais 

Fluido e número 
de fases/ 

Tent ou Tsat 
G (kg/m2s) q (kW/m2) 

Bertsch et al. (2008) paralelo/retangular 1360/17 R134a 2Ø/ 9 a 29 20 a 81 Até 605 
Bogojevic et al. 

(2008) 
paralelo/retangular 195/40 água 2Ø/102 97 a 325 213 a 713 

Wang et al. (2008) paralelo/trapezoidal 243/8 água 2Ø/100 38 a ≈ 600 227 a 498 

Phillips (2008) paralelo/retangular 278/26 água 1Ø/-- 
≈464 a 
≈5797 

-- 

Lee e Mudawar 
(2009) 

paralelo/retangular 219 a 371/11 e 24 HFE 7100 2Ø/-- 671 a 2216 1831 a 6930 

Lu e Pan (2009) paralelo/ retangular 98 a 233/10 água 2Ø/100 99 a 297 Até 475 
Kuo e Peles (2009) paralelo/retangular 253/5 água 2Ø/81 a 121 86 a 520 Até ≈2400 

Kosar et al. (2009) cruzado/retangular 124 e 249/6 e 12 
água e R123 2Ø/ 

28 a 100 
976 a 2349 190 a 3120 

Harirchian e 
Garimella (2009) 

paralelo/retangular 219 a 1674/2 a 60 FC-77 2Ø/97 214 a 1461 Até 596 

Xu et al. (2009) paralelo/triangular 130/5 
acetona 2Ø/50 a 

56 
378 a 898 439 a 936 

Megahed e Hassan 
(2009) 

paralelo/retangular 281/45 FC-72 2Ø/ ≈54 341 a 531 60 a 131 

Park e Thome 
(2010) 

paralelo/retangular 
438 e 1552/20 e 

29 

R134a, R245fa, 
R236fa 2Ø/ 10 a 

50 
100 a 4000 370 a 3420 

Mauro et al.(2010) ramificado/retangular 438/29 
R134a, R245fa, 
R236fa 2Ø/20 a 

50 
250 a 1500 Até 3300 

Krebs et al. (2010) ramificado/retangular 
178 a 357/16 a 

256 
água 2Ø/-- 41 a 165 26 

Seok et al. (2010) paralelo/retangular 279 a 391/33 R123 2Ø/-- 30 a 91 40 e 120 
Kaew-On et al. 

(2011) 
paralelo/retangular 

1261 e 1436/8 e 
14 

R134a 2Ø/9 a 22 300 a 800 15 a 65 

Daniels et al. (2011) ramificado/retangular 
138 a 276/16 a 

256 
água 2Ø/-- 434 a 3906 -- 

Costa-Patry et al. 
(2011a, 2011b) 

paralelo/retangular 246/135 
R236fa e R245fa 

1Ø e 2Ø/31 
499 a 1100 130 a 1400 

Hu et al. (2011) paralelo/retangular 1427/14 
FC-72 1Ø e 2Ø/ 

47 a 56 
71 a 250 250 a 1400 

Megahed (2011) cruzado/retangular 281/45 FC-72 2Ø/56 a 62 99 a 290 7 a 104 
Kaew-on et al. 

(2011) 
paralelo/retangular 

1261 e 1436/8 e 
14 

R134a 2Ø/9 a 22 350 a 980 18 a 80 

Bogojevic et al. 
(2011) 

paralelo/retangular 228/40 água 2Ø/102 173 Até ≈675 

Wang et al. (2012) paralelo/retangular 1152/7 HFE 7100 2Ø/63 100 a 300 25 e 38 
Harirchian e 

Garimella (2012) 
paralelo/retangular 

109 a 1674/ 2 a 
63 

FC-77 2Ø/97 214 a 1427 65 a 500 

Costa-Patry et al. 
(2012) 

paralelo/retangular 569/52 
R134a, R1234ze, 
R245fa 1Ø e 2Ø 

/30 e 50 
205 a 569 130 a 2950 
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3.2.DESCRIÇÃO DOS 

As geometrias das seções transversais dos microcanais de dissipadores verificados 

na literatura e mencionados na 

trapezoidal. Tais geometrias encontram

3.1 permite conclusão similar a 

canais com seção circular são mais comuns em aplicações envolvendo macrocanais, 

enquanto para aplicações em microcanais as seções mais encontradas são as não

circulares. Tal diferença está

micro-escala como micro-f

química.  

Figura 3-1 - Geometrias 
PEASE, 1981); b - circular (

2005) e d 

Segundo a Tabela 3.

distribuídos em paralelo, com cruzamento de fluido e com ramificação dos canais 

conforme ilustrado na Figura 

paralelo, devido à simplicidade de sua fabricação

DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS DA LITERATURA 

As geometrias das seções transversais dos microcanais de dissipadores verificados 

na literatura e mencionados na Tabela 3.1 são retangular, circular, triangular e 

trapezoidal. Tais geometrias encontram-se ilustradas na Figura 3-1. A análise da 

permite conclusão similar a Thome (2004), segundo o qual, estudos envolvendo 

circular são mais comuns em aplicações envolvendo macrocanais, 

enquanto para aplicações em microcanais as seções mais encontradas são as não

está relacionada à conveniência dos processos de fabricação em 

fresagem, eletro-erosão e processos de deposição ou corrosão 

Geometrias de seções transversais: a - retangular (TUCKERMAN, 
circular (YAN, LIN, 1998); c - Triangular (HETSRONI
2005) e d - trapezoidal (WANG et al., 2008). 

.1 os microcanais nos estudos levantados encontram

distribuídos em paralelo, com cruzamento de fluido e com ramificação dos canais 

Figura 3-2. A distribuição de microcanais mais frequente é

devido à simplicidade de sua fabricação. Entre os estudos apresentados, 86% 

As geometrias das seções transversais dos microcanais de dissipadores verificados 

ular, triangular e 

A análise da Tabela 

, estudos envolvendo 

circular são mais comuns em aplicações envolvendo macrocanais, 

enquanto para aplicações em microcanais as seções mais encontradas são as não-

à conveniência dos processos de fabricação em 

e deposição ou corrosão 

 

TUCKERMAN, 
HETSRONI et al., 

os microcanais nos estudos levantados encontram-se 

distribuídos em paralelo, com cruzamento de fluido e com ramificação dos canais 

microcanais mais frequente é em 

. Entre os estudos apresentados, 86% 



 

 

envolveu dissipadores de calor com distribuição de 

a parcela de estudos envolvendo canais com seção transversal retangular. A água foi 

utilizada como fluido de trabalho em 55% dos estudos. Ensaios foram também 

realizados para os refrigerantes halogenados, acetona e alcoóis. 

de canais, os estudos envolvem dissipadores de calor contendo de 2 a 300 microcanais 

sendo que o diâmetro equivalente varia de 34 µm a 4 mm.

fluxos de calor de até 7900 kW/m²

extremamente elevadas, o que resulta em perdas de pressão excessivas. Desta forma, 

que apesar de fluxos de calor elevados 

condições de altas potências de bombeamento.

com referência à área aquecida do dissipador de até 

para a ebulição da água em canais divergentes com cavidades artificiais

2009). Perdas de pressão de até 125 kPa foram reportadas por Agostini 

para a ebulição do R245fa.

reportaram perdas de pressão de até 214 kPa.

Figura 3-2- Distribuição dos microcanais ao longo do dissipador de calor a 
cruzamento de fluido (K

2007); c –paralelo (S

envolveu dissipadores de calor com distribuição de canais em paralelo e 

a parcela de estudos envolvendo canais com seção transversal retangular. A água foi 

utilizada como fluido de trabalho em 55% dos estudos. Ensaios foram também 

realizados para os refrigerantes halogenados, acetona e alcoóis. Com relação ao número 

e canais, os estudos envolvem dissipadores de calor contendo de 2 a 300 microcanais 

sendo que o diâmetro equivalente varia de 34 µm a 4 mm. Os estudos contemplam 

fluxos de calor de até 7900 kW/m², entretanto para velocidades mássica

evadas, o que resulta em perdas de pressão excessivas. Desta forma, 

fluxos de calor elevados terem sido dissipados, estes ocorrem para 

condições de altas potências de bombeamento. Coeficientes de transferência de calor 

quecida do dissipador de até 400 kW/m²K foram observados 

em canais divergentes com cavidades artificiais

de até 125 kPa foram reportadas por Agostini 

. Para o escoamento monofásico, Tuckerman e Pease (1981) 

reportaram perdas de pressão de até 214 kPa. 

Distribuição dos microcanais ao longo do dissipador de calor a 
cruzamento de fluido (KOSAR et al.,2009); b - ramificação (CULLION

paralelo (SEOK et al., 2010) e d - presente estudo.
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canais em paralelo e 86% também é 

a parcela de estudos envolvendo canais com seção transversal retangular. A água foi 

utilizada como fluido de trabalho em 55% dos estudos. Ensaios foram também 

Com relação ao número 

e canais, os estudos envolvem dissipadores de calor contendo de 2 a 300 microcanais 

Os estudos contemplam 

mássicas também 

evadas, o que resulta em perdas de pressão excessivas. Desta forma, 

estes ocorrem para 

Coeficientes de transferência de calor 

foram observados 

em canais divergentes com cavidades artificiais (LU, PAN, 

de até 125 kPa foram reportadas por Agostini et al. (2008c) 

o escoamento monofásico, Tuckerman e Pease (1981) 

 

Distribuição dos microcanais ao longo do dissipador de calor a - 
ULLION et al,. 

presente estudo. 
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Em sua maioria e conforme ilustrado anteriormente na Figura 3-1, os dissipadores 

de calor avaliados são compostos por uma superfície em que se aplica o calor e uma 

superfície oposta que na qual encontram-se usinados os microcanais e os plenuns de 

distribuição e drenagem do fluido refrigerante. A face do dissipador contendo os 

microcanais é geralmente recoberta por uma superfície em material transparente, 

responsável pela vedação do dissipador de calor, e que permite a visualização do 

escoamento ao longo dos microcanais. 

Para estudos envolvendo o escoamento monofásico, alguns autores com base em 

seus resultados sugerem tendências distintas em relação à teoria convencional para 

macrocanais, principalmente no que diz respeito à transição laminar-turbulento. Peng et 

al. (1994) e Peng e Peterson (1996) avaliaram o efeito da redução das dimensões e 

variações no fator de forma de microcanais retangulares na transição de regimes 

laminar-turbulento, com base no comportamento do coeficiente de atrito e número de 

Nusselt. Estes autores concluem que esta transição se dá em números de Reynolds entre 

200 e 700 para canais de dimensão reduzida. Além disso, eles indicam que o número de 

Reynolds de transição decresce com a redução do diâmetro hidráulico e do fator de 

forma dos microcanais retangulares.  

Rahman (2000), para número de Reynolds inferiores a 2300, verificou o número de 

Nusselt e o fator de atrito com tendências diferentes da teoria para escoamento em 

regime laminar. Este autor atribui estes resultados à elevada rugosidade relativa 

proveniente do processo de fabricação face à reduzida dimensão dos canais. Rahman 

(2000) especula ainda a transição de escoamento laminar para turbulento em número de 

Reynolds inferiores a 2300, porém não indica valores. Outros autores também apontam 

tendências do número de Nusselt obtido experimentalmente para números de Reynolds 

inferiores a 2300 distintas do estimado através de correlações para escoamento laminar. 

Nestes casos, as tendências observadas aproximam-se dos comportamentos indicados 

por correlações para escoamentos turbulentos (MEHENDALE et al., 2000; LEE et al., 

2005; SCHNEIDER et al., 2007; PHILLIPS, 2008). 

Cerca de 38% dos trabalhos listados na Tabela 3.1 reportam resultados para o 

coeficiente de transferência de calor em condições de ebulição convectiva. Estes estudos 

indicam que para valores fixos do título de vapor, o coeficiente de transferência de calor 

se eleva com o incremento da velocidade mássica. Uma parcela destes autores indicam 
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um efeito desprezível do aumento do fluxo de calor no coeficiente de transferência de 

calor (XU et al., 2005c; YUN et al., 2006; SCHNEIDER et al., 2007; COSTA-PATRY 

et al., 2011b; WANG et al., 2012). Por outro lado, observa-se também resultados que 

indicam o decréscimo do coeficiente de transferência de calor com o incremento do 

fluxo de calor (YAN, LIN, 1998; HETSRONI et al., 2002; QU, MUDAWAR, 2003a; 

STEIKE, KANDLIKAR, 2004; HETSRONI et al., 2005; XU et al., 2005c; KUO, 

PELES, 2007; SCHNEIDER et al., 2007; LU e PAN, 2009).  

Cerca de 30% dos estudos apresentados na Tabela 3.1 apresentam resultados para 

perda de pressão durante a ebulição convectiva (YAN, LIN, 1998; QU, MUDAWAR, 

2003b; LEE, MUDAWAR, 2005; CHEN, GARIMELLA, 2006; YUN et al., 2006; LIU, 

GARIMELLA, 2007; AGOSTINI et al., 2008c; JANG et al., 2008; WANG et al., 2008; 

MEGAHED, HASSAN, 2009; LU, PAN, 2009; COSTA-PATRY et al., 2011a; 

DANIELS et al., 2011; BOGOJEVIC et al., 2011; HU et al., 2011; KAEW-ON et al., 

2011; MEGAHED, 2011; COSTA-PATRY et al., 2012). Eles relatam incremento 

aproximadamente linear da perda de pressão com o aumento do fluxo de calor e do 

título de vapor médio. É também reportado o aumento da perda de pressão com o 

incremento da velocidade mássica. 

Megahed e Hassan (2009) e Megahed (2011) avaliaram dissipadores de calor com 

dimensões similares em uma mesma bancada experimental, porém com distribuições de 

canais distintas. Megahed e Hassan (2009) levantaram resultados para uma 

configuração de canais paralelos enquanto Megahed (2011) com cruzamento de fluido. 

Eles concluíram que a configuração com cruzamento de fluido apresenta uma melhor 

distribuição de fluido entre os microcanais e um coeficiente de transferência de calor 

superior, porém a perda de pressão se eleva significativamente quando comparado com 

a distribuição em paralelo. 

Mauro et al. (2010) compararam o desempenho de um dissipador de calor com 

ramificação dos canais e outro com canais em paralelo ensaiado por Park e Thome 

(2009). Ambos os estudos utilizaram o mesmo dissipador, porém Mauro et al. (2010) 

fornecem o fluido aos microcanais através de um canal na superfície de vedação 

alimentando os microcanais na região central do dissipador. Desta forma os plenuns no 

estudo de Park e Thome (2009) de distribuição e drenagem do fluido se tornam no 

estudo de Mauro et al. (2010) apenas plenuns de drenagem do fluido refrigerante. 
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Mauro et al. (2010) concluem que para uma mesma velocidade mássica o dissipador de 

calor com ramificação dos canais apresenta um fluxo crítico de calor 80% superior para 

o R236fa e R245fa e de 80% a 95% para o R134a quando comparado ao dissipador de 

calor com canais paralelos ensaiados por Park e Thome (2009). Para uma mesma vazão 

de fluido há também o incremento do fluxo crítico de calor para o dissipador com 

ramificação dos microcanais. O fluxo crítico de calor se eleva em 24% para o R134a e 

43% para o R236fa para a configuração de dissipador ensaiada por Mauro et al. (2010). 

A estes aumentos está relacionado o comprimento dos canais, que para o caso do 

dissipador de calor com ramificação dos microcanais é a metade do comprimento dos de 

canais paralelos. 

Canais divergentes (que apresentam incremento da largura ou profundidade dos 

microcanais ao longo do comprimento do dissipador) foram analisados por Lu e Pan 

(2009) e Seok et al. (2010).  Lu e Pan (2009) realizam a comparação entre dissipadores 

de calor com microcanais divergentes e mesmas dimensões para configurações com e 

sem micro-cavidades artificiais. Concluíram, através desta análise, que para uma mesma 

condição experimental, o dissipador de calor com cavidades artificiais apresenta um 

coeficiente de transferência de calor superior, porém com elevada perda de pressão 

quando comparado ao dissipador de calor sem cavidades artificiais. Seok et al. (2010) 

apresentam uma comparação entre um dissipadores de calor com microcanais 

divergentes e microcanais com seção constante, sendo que a seção na metade do 

comprimento dos microcanais divergentes possui as mesmas dimensões que a seção dos 

microcanais de seção constante. Segundo estes autores, dissipadores de calor com 

microcanais divergentes apresentam melhor uniformidade da temperatura na superfície 

do dissipador para um fluxo de calor uniforme quando comparado a microcanais de 

seção constante, enquanto que para fluxos de calor não uniformes, estes dissipadores de 

calor com microcanais divergentes apresentam diferenças de temperatura na superfície 

do dissipador superiores, porém apresentam perda de pressão inferior quando 

comparados com os microcanais de seção constante em condições experimentais 

semelhantes. 

Uma parcela significativa dos estudos indicados na Tabela 3.1 reportam 

instabilidades térmicas relacionadas ao crescimento de bolhas em condições confinadas 

durante a ebulição convectiva no interior dos microcanais (HETSRONI et al., 2002; 

QU, MUDAWAR, 2003b; QU, MUDAWAR, 2004; HETSRONI et al., 2005; LEE, 
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MUDAWAR, 2005a; LEE, MUDAWAR, 2005b; XU et al., 2005a; XU et al., 2005b; 

XU et al., 2005c; CHEN, GARIMELLA, 2006; CHANG, PAN, 2007; CULLION et al., 

2007; HARDT et al., 2007; HENNING et al., 2007; KUO, PELES, 2007; WANG et al., 

2007; BERTCH et al., 2008; BOGOJEVIC et al., 2008; WANG et al. 2008; KOSAR et 

al., 2009; KUO, PELES, 2009; LEE, MUDAWAR, 2009; XU et al., 2009; KREBS et 

al., 2010; PARK, THOME, 2010; BOGOJEVIC et al., 2011; DANIELS et al., 2011; 

HU et al., 2011; MEGAHED, 2011). Estas instabilidades proporcionam escoamentos 

reversos que, segundo Qu e Mudawar (2003b), ocasionam a redução do fluxo crítico de 

calor. 

Qu e Mudawar (2003b) identificam dois tipos de instabilidades em dissipadores de 

calor baseados em microcanais para o fluido refrigerante em condições subresfriadas na 

entrada do dissipador e com início da ebulição se dando ao longo do seu comprimento.  

O primeiro tipo de instabilidade é atribuído à existência de volumes compressíveis à 

montante do dissipador de calor e tem como características a oscilação da pressão 

segundo frequência reduzida e elevada amplitude. Tal oscilação resulta em fluxo 

reverso provocando, em determinados casos, o retorno de vapor proveniente da 

evaporação do fluido nos microcanais ao plenum de entrada. Neste tipo de oscilação, 

segundo os autores, o comprimento dos microcanais em que tem início a presença da 

fase vapor se mantém para todos os canais, embora varie com as oscilações de pressão.  

Para evitar instabilidade por volumes compressíveis estes autores sugerem a utilização 

de restrições ao escoamento através de seu estrangulamento à montante do dissipador de 

calor. Para o segundo tipo de instabilidade, os autores verificam que o comprimento dos 

microcanais em que tem início a presença da fase vapor é distinta entre os microcanais, 

causando gradientes de perda de pressão entre os canais relacionadas a distintos 

comprimentos de escoamento bifásico. Para a solução deste tipo de instabilidade, os 

autores sugerem o estrangulamento do escoamento à jusante do dissipador de calor. Em 

estudo posterior, Qu e Mudawar (2004) reportam um comportamento adicional para este 

segundo tipo de instabilidade que ocorre quando o escoamento é submetido a fluxos de 

calor próximos ao crítico. Segundo eles, oscilações em um microcanal podem causar o 

escoamento da fase vapor no sentido contrário ao principal, com o vapor retornando ao 

plenum de entrada e dispersando-se no líquido subresfriado. Assim, a temperatura de 

entrada da fase líquida nos microcanais adjacentes se eleva, reduzindo o fluxo crítico de 

calor.  
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Segundo Kandlikar (2005), também considerando o fornecimento de líquido 

subresfriado aos microcanais, o fluxo reverso se dá quando o líquido atinge a condição 

de superaquecimento necessário para o início da ebulição e, envolta por líquido 

superaquecido, a bolha cresce rapidamente com sua interface aproximando-se da 

superfície oposta do microcanal. Nesta condição, líquido superaquecido aprisionado 

entre a bolha e a parede do microcanal é rapidamente evaporado devido ao elevado 

coeficiente de transferência de calor observado durante a evaporação de filmes de 

reduzida espessura. Com um volume elevado de vapor se formando devido à ebulição 

do filme líquido, a aceleração da fase vapor resulta em uma força resultante contrária ao 

sentido do escoamento, proporcionando o fluxo reverso. A secagem do filme líquido 

junto a parede dos microcanais permanece até que um pistão de líquido molhe 

novamente a superfície e então, o processo se repete ciclicamente. Para evitar o 

escoamento reverso, Kandlikar (2005), analogamente a Qu e Mudawar (2003b), 

sugerem o estrangulamento do escoamento a montante do dissipador de calor. Além 

disso, ele propõe a confecção de cavidades artificiais ao longo do comprimento do 

microcanal para facilitar o início da ebulição. A utilização de cavidades artificiais 

também é solução proposta e utilizada por Kuo e Peles (2007), Kuo e Peles (2009) e Lu 

e Pan (2009). 

Visando a redução de efeitos de instabilidades e com base em Kandlikar (2005), 

vale ressaltar que dissipadores de calor cujos canais foram fabricados através de 

processos de micro-usinagem apresentam superfícies irregulares e desta forma, 

teoricamente, deveriam apresentar efeitos de instabilidades inferiores aos dissipadores 

fabricados através de processos de corrosão química e eletro-erosão, como aqueles em 

silício cujo acabamento apresenta uniformidade e rugosidade reduzida. 

A solução de inserir um estrangulamento a montante e a jusante do dissipador de 

calor para evitar oscilações é amplamente difundida na literatura, porém com o intuito 

de evitar que as instabilidades decorrentes do fluxo reverso em um microcanal se 

propaguem para os canais adjacentes através do plenum de entrada, autores realizaram 

estudos adotando uma restrição ao escoamento na entrada de cada microcanal 

(HENNING et al., 2007; KUO, PELES, 2007; AGOSTINI et al., 2008a; AGOSTINI et 

al., 2008b; AGOSTINI et al., 2008c; WANG et al., 2008; MAURO et al., 2010; PARK, 

THOME, 2010; COSTA-PATRY et al., 2011a; COSTA-PATRY et al., 2011). Esta 

solução também é indicada por proporcionar uma melhor distribuição do escoamento 
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nos microcanais. Além disso, Schneider et al. (2007), devido ao efeito de flashing e o 

pronto estabelecimento do escoamento anular, apontam esta solução como um 

mecanismo de intensificação do coeficiente de transferência de calor. 
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4. BANCADA EXPERIMENTAL 

4.1.INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve a bancada experimental e os circuitos que a constituem, a 

seção de testes e o dissipador de calor desenvolvidos para o estudo da ebulição 

convectiva em multi-microcanais. O aparato experimental construído se encontra 

localizado no Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC – USP). Para a 

execução deste estudo, os circuitos auxiliar e de rejeição de calor já se encontravam 

construídos e foram utilizados em estudos anteriores (RIBATSKI, 2002; SILVA, 2005; 

STELUTE, 2004), já o circuito principal, a seção de testes e o dissipador de calor foram 

projetados e montados durante a execução deste mestrado. 

4.2. DESCRIÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL 

A bancada experimental constitui-se dos seguintes circuitos: 

• Circuito principal, no qual se encontra a seção de testes; 

• Circuito auxiliar, responsável pelo estabelecimento e controle da 

temperatura do refrigerante no circuito principal. Nele circula uma 

solução de etileno-glicol e água que tem como função absorver o calor a 

partir do circuito principal e transferi-lo para o circuito de rejeição de 

calor; 

• Circuito de rejeição de calor: compõe-se de um sistema de compressão a 

vapor e uma torre de resfriamento. Tem como função rejeitar o calor 

gerado na bancada experimental para o ambiente externo. 

A bancada experimental encontra-se na Figura 4-1 destacando seus componentes 

principais, os quais juntos com os circuitos que a compõe são descritos a seguir. 
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Figura 4-1 - Bancada experimental para o estudo da ebulição convectiva em multi
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absoluta e a temperatura do fluido na entrada do pré-aquecedor, o qual é responsável 

por estabelecer o estado termodinâmico do refrigerante na entrada na seção de testes. 

 

Figura 4-2 - Diagrama esquemático do circuito principal. 

Após o pré-aquecedor, o fluido escoa até o distribuidor da seção de testes onde a 

temperatura e a pressão local do fluido são novamente determinadas. Após a saída da 

região de canais da seção de testes, o fluido tem sua temperatura determinada e um 

transdutor de pressão diferencial fornece a perda de pressão entre as regiões de entrada e 

a saída dos microcanais.  

Após a seção de testes encontra-se uma válvula de agulha (válvula II) com funções 

similares à válvula I, ela também auxilia no estabelecimento da pressão na seção de 
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testes. O circuito de testes possui ainda uma linha alternativa (by-pass) interligando a 

saída do medidor de vazão ao circuito na região a jusante da válvula III. A operação 

desta linha é determinada através da abertura da válvula IV e fechamento das válvulas I 

e II e sua função é permitir a operação do circuito de testes sem que haja a circulação do 

fluido refrigerante através da seção de testes. Tal procedimento é importante após a 

manutenção do aparato experimental, pois permite a circulação do fluido e a retirada de 

impurezas pelo filtro secador, evitando o entupimento dos microcanais.  

Um trocador de calor do tipo placas é responsável pela rejeição de calor a partir do 

fluido de testes no circuito principal para o circuito auxiliar. A jusante do trocador do 

tipo placas encontra-se uma ramificação a partir do circuito de testes a qual conecta-se 

ao reservatório de fluido refrigerante e possui uma válvula do tipo esfera (válvula V). 

Através deste reservatório é realizada a alimentação e o esvaziamento do circuito de 

teste. Uma serpentina pela qual escoa o fluido provindo do circuito auxiliar envolve o 

reservatório de fluido refrigerante e controla a temperatura no seu interior. O filtro 

secador encontra-se a jusante do desvio para o reservatório e é localizado entre duas 

válvulas de esfera (válvulas VI e VII) que juntamente com uma terceira válvula de 

esfera (válvula VIII) determinam sua operação. As válvulas VI e VII também são 

utilizadas na troca do filtro secador, tendo como função isolar a região onde encontra-se 

este componente do restante do circuito principal. Após o filtro secador, encontra-se um 

segundo visor, permitindo verificar a existência de bolhas no escoamento de líquido, as 

quais poderiam causar danos à bomba de engrenagem. A Figura 4-3 ilustra os processos 

termodinâmicos em um diagrama P vs i pelos quais passa o fluido de testes no circuito 

ilustrado esquematicamente na Figura 4-2. 

O ponto 1 do diagrama P vs i representa a condição do fluido de testes a montante 

da bomba de engrenagens que, ao passar por este dispositivo tem sua pressão elevada ao 

ponto 2. O processo 2-3 está relacionado à perda de pressão devido ao medidor de vazão 

e à válvula de agulha I. A região do diagrama 3-4 corresponde ao pré-aquecedor, no 

qual o fluido refrigerante subresfriado é aquecido até alcançar o subresfriamento 

desejado na entrada da seção de testes. O processo descrito entre os pontos 4 e 5 

consiste no fornecimento de calor ao fluido refrigerante na seção de testes. A alteração 

de inclinação a partir da linha de saturação está relacionada ao maior gradiente de 

pressão em processos envolvendo evaporação quando comparado ao escoamento 

monofásico. O ponto 5 representa a saída da seção de testes e o processo 5-6 relaciona-
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Esta bomba provoca uma vazão contínua e sem oscilações de pressão. O fato de possuir 

acoplamento magnético favorece a vedação do circuito. As engrenagens da bomba são 

compostas por Ryton e dispensam a utilização de lubrificante. 

Um motor trifásico de 0,25 CV do fabricante WEG é responsável pela rotação da 

bomba de engrenagens e esta rotação é transferida à bomba por meio do acoplamento 

magnético. A rotação do motor da bomba de engrenagens é imposta por um variador de 

frequência da ABB modelo ACS150-01E-02A4-2 de 0,5 CV, o qual é controlado 

através do sistema de aquisição por um sinal de 0-10 volts. A frequência máxima 

fornecida ao motor foi ajustada para 70 Hz. À rotação nominal do motor (3340 rpm para 

frequência de 60 Hz) o deslocamento volumétrico da bomba de engrenagens é de 310 

ml/min, correspondendo a 6,2 g/s para o R134a a 25 °C na fase líquida. 

4.2.1.2.Medidor de vazão tipo Coriolis 

O medidor de vazão tipo Coriolis tem por função fornecer a vazão mássica através 

da seção de testes. Seu fabricante é a Micromotion modelo CMF010M313NQBZPZZ e 

tem como intervalo nominal de vazão de 0 a 84 kg/h. O erro associado à medida de 

vazão é de 0,10% do valor medido para vazões superiores a 3% do valor nominal 

máximo.Ele pode fornecer ao sistema de aquisição de dados dois sinais de 4 a 20 mA 

que podem ser configurados para os seguintes parâmetros: vazão mássica, vazão 

volumétrica, temperatura e densidade.  

4.2.1.3.Válvulas 

No circuito principal foram utilizadas válvulas de agulha e válvulas de esfera. As 

válvulas de agulha (válvulas I e II) tiveram por função impor perdas de pressão 

localizadas e restringir a propagação de instabilidades a partir da seção de testes 

inerentes ao processo de ebulição convectiva em canais de dimensões reduzidas. As 

válvulas de agulha utilizadas são constituídas de latão fabricadas pela Swagelok, 

modelo B-1RS4. Válvulas do tipo esfera (válvulas de III a VIII) são responsáveis por 

restringir o escoamento e/ou fluido refrigerante a determinados trechos do circuito 

principal e foram especificadas por apresentarem reduzida perda de pressão. As válvulas 

de esfera são também em latão fabricadas pela Swagelok, modelo B-2P4T. 
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4.2.1.4. Transdutores de pressão 

Dois transdutores de pressão absoluta foram utilizados, sendo um da Endress Hauser 

modelo PMP131-A4201A2S (0-10 bar) com erro de 0,5 % com relação ao fundo de 

escala (5 kPa), localizado a montante do pré-aquecedor, e o segundo da Danfoss modelo 

AKS 33 (0-13 bar) com erro 0,8 % com relação ao fundo de escala (10 kPa) localizado 

no distribuidor de entrada da seção de testes. A bancada inclui ainda um transdutor 

diferencial de pressão com função de determinar a perda de pressão na seção de testes. 

O transdutor diferencial de pressão é fabricado pela Endress Hauser e seu modelo é o 

PMD75-AAA7H21DCAU com faixa de medida entre ±3 bar e erro de 0,075% com 

relação ao fundo de escala (0,2 kPa). Os três transdutores de pressão são piezo-

resistivos e fornecem ao sistema de aquisição um sinal de 4-20 mA, correspondendo ao 

zero e ao fundo de escala dos transdutores. 

4.2.1.5.Pré-aquecedor 

O pré-aquecedor consiste em um tubo de cobre de 12,7 mm de diâmetro interno e 

700 mm de comprimento envolto por uma resistência elétrica de fita modelo 

HTS/Amptek AWH-052-080D com potência de 624 W à tensão máxima de alimentação 

de 220 V. A resistência elétrica é alimentada por um auto-transformador VARIAC, 

1500W/240V, controlado manualmente e tem sua potência elétrica fornecida 

determinada por um transdutor de potência ativa fabricado pela Yokogawa modelo 

2285A, que tem como sinal de saída uma corrente de 4 a 20 mA. Após verificar a 

inexistência de vazamentos, o pré-aquecedor foi isolado termicamente por uma camada 

de fibra cerâmica, seguida de uma camada de espuma elastomérica. 

4.2.1.6.Visor de líquido 

O visor de líquido localizado a montante da bomba de engrenagens é da Danfoss 

modelo SGN 6 para aplicações envolvendo refrigerantes HFCs e HCFCs. Já o visor de 

líquido localizado a montante do pré-aquecedor foi construído de forma a possibilitar a 

visualização do escoamento e a medição de temperatura e pressão absoluta na entrada 

do pré-aquecedor. Um tubo capilar de cobre com uma extremidade aberta para o 

ambiente e outra fechada (soldada) é imerso no escoamento a montante do visor de 

líquido. Sua extremidade fechada alcança o escoamento a jusante do visor de líquido 

para que neste ponto, através de um termopar tipo K de 150 µm de diâmetro de junta 
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quente, seja determinada a temperatura do fluido

transdutor absoluto de pressão 

forma a preencher toda a cavidade presente no transdutor de pressã

minimizar efeitos de instabilidades relacionadas a volumes compressíveis

vidro de diâmetro externo de 12,4 mm e interno de 8 mm é utilizado para que o 

escoamento possa ser visualizado.

vedação. A Figura 4-4 ilustra o desenho esquemático da seção de visualização e das 

tomadas de temperatura e pressão. A 

com a conexão do transdutor

inserido o termopar.  

Figura 4-4–Diagrama 
escoamento, determinação da temperatura e pressão 

Figura 4-5 - Dispositivo visor de líquido 
tub

, seja determinada a temperatura do fluido. Neste mesmo local da tubulação

transdutor absoluto de pressão encontra-se conectado. Esta conexão é fabric

forma a preencher toda a cavidade presente no transdutor de pressão absoluta, a fim de 

minimizar efeitos de instabilidades relacionadas a volumes compressíveis

vidro de diâmetro externo de 12,4 mm e interno de 8 mm é utilizado para que o 

visualizado. Este tubo de vidro é vedado por meio d

ilustra o desenho esquemático da seção de visualização e das 

temperatura e pressão. A Figura 4-5 traz uma imagem do visor de líquido 

a conexão do transdutor de pressão absoluta e o tubo capilar no 

Diagrama esquemático de componente para visualiz
determinação da temperatura e pressão absoluta na entrada 

aquecedor. 

visor de líquido incluindo transdutor de pressão 
tubo capilar para alocar o termopar. 

local da tubulação, um 

conectado. Esta conexão é fabricada de 

o absoluta, a fim de 

minimizar efeitos de instabilidades relacionadas a volumes compressíveis. Um tubo de 

vidro de diâmetro externo de 12,4 mm e interno de 8 mm é utilizado para que o 

Este tubo de vidro é vedado por meio de anéis de 

ilustra o desenho esquemático da seção de visualização e das 

do visor de líquido 

qual encontra-se 

 

visualização do 
na entrada do pré-

 

de pressão absoluta e 
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4.2.1.7.Seção de testes 

A seção de testes compõe-se do dissipador de calor em cobre contendo os 

microcanais e a região de distribuição e coleta do fluido refrigerante, dos sistemas de 

vedação e visualização, incluindo os dispositivos de fornecimento e drenagem de fluido 

refrigerante e os canais para os transdutores de pressão e temperatura, e do sistema de 

aquecimento. 

O dissipador de calor baseado em microcanais foi fabricado a partir de um bloco de 

cobre com dimensões de 28 x 25 x 4 mm³. Nele foram usinados 50 microcanais 

distribuídos numa área de 15 x 15 mm² possuindo 100 µm de largura, 500 µm de 

profundidade (resultando no fator de forma, ϵ = 0,2) e 15 mm de comprimento. Estes 

canais são espaçados entre si por aletas com espessura de 200 µm. Para a determinação 

das dimensões dos microcanais diferentes configurações foram avaliadas considerando 

aspectos de fabricação, capacidade de dissipação de calor e uma eficiência de aleta 

superior a 95%. A condução nas aletas foi simulada através de programa comercial 

considerado unidimensional, com sua superfície submetida a um coeficiente de 

convecção externo de 10 kW/m²°C, tendo a extremidade adiabática, para uma diferença 

de temperatura entre o fluido e a base da aleta de 20 °C e um fluxo de calor na base do 

dissipador de calor de 300 kW/m².  

O processo de fabricação dos microcanais foi o de fresamento através de disco de 

serra e limitou a largura dos microcanais à espessura dos discos de serra encontrados 

comercialmente. Foram utilizados discos de serra fabricados pela Zecha com diâmetros 

de 15 e 20 mm e espessura de 100 µm. O erro fornecido pelo fabricante referente a estas 

medidas é 5 µm. A Figura 4-6 ilustra os discos de serra e o eixo para fixação no mandril 

da fresadora utilizados na usinagem dos canais. A máquina ferramenta foi a fresadora 

CNC da Hermile modelo C800U localizada no Núcleo de Manufatura Avançada da 

Escola de Engenharia de São Carlos da USP. A fresadora possui repetitividade de 1 µm 

e seu registro fotográfico encontra-se ilustrado na Figura 4-7. 
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Figura 4-6 - Discos de serra e eixo pra fixação na fresadora ilustrados ao lado de 
uma moeda de 10 centavos de Real. 

 

 

Figura 4-7 - Fresadora CNC Hermile C800U utilizada na fabricação dos 
microcanais, plenuns e canal de vedação. 

Optou-se em limitar a profundidade dos microcanais em 500 µm pois a usinagem de 

canais de profundidade superior resultavam na danificação dos discos de serra devido à 

impossibilidade de saída de cavaco. A Figura 4-8 ilustra um dos discos de serra 

danificado durante o processo de usinagem dos microcanais. 



 

 

Figura 4-8 - Disco de serra danificado durante a fabricação dos microcanais.

Adotou-se o valor de 200 µm para o espaçamento entre dois 

garantir a não deformação do cobre

aleta mínima de 95%. Com esta dimensão, a eficiência de aleta alcançada foi de 98%. A 

Figura 4-9 apresenta o resultado da simulação 

aleta incluindo parcela da base do

temperaturas simétrica a partir do eixo central

Figura 4-9 - Simulação em
região de simetria de uma aleta do dissipador de calor

transferência de calor para convecção forçada de 10 kW/m²°C, fluxo de calor de 
300 kW/m² na base do dissipador de calor e temperatura

Os plenuns de alimentação e drenagem do fluido refrigerante e o canal de vedação

foram usinados por fresagem de topo através de uma fresa de 1 mm de diâmetro e 

 

Disco de serra danificado durante a fabricação dos microcanais.

se o valor de 200 µm para o espaçamento entre dois microcanais

a não deformação do cobre durante a fabricação e fornecer uma

ínima de 95%. Com esta dimensão, a eficiência de aleta alcançada foi de 98%. A 

o resultado da simulação em elementos finitos de um corte de uma 

indo parcela da base do dissipador. Considerou-se uma distribuição de 

simétrica a partir do eixo central da aleta. 

Simulação em elementos finitos da distribuição de temperaturas 
região de simetria de uma aleta do dissipador de calor. Coeficiente de 

transferência de calor para convecção forçada de 10 kW/m²°C, fluxo de calor de 
300 kW/m² na base do dissipador de calor e temperatura do fluido de 30 °C.

Os plenuns de alimentação e drenagem do fluido refrigerante e o canal de vedação

foram usinados por fresagem de topo através de uma fresa de 1 mm de diâmetro e 
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Disco de serra danificado durante a fabricação dos microcanais. 

microcanais de forma a  

fornecer uma eficiência de 

ínima de 95%. Com esta dimensão, a eficiência de aleta alcançada foi de 98%. A 

um corte de uma 

se uma distribuição de 

 

distribuição de temperaturas na 
. Coeficiente de 

transferência de calor para convecção forçada de 10 kW/m²°C, fluxo de calor de 
do fluido de 30 °C. 

Os plenuns de alimentação e drenagem do fluido refrigerante e o canal de vedação 

foram usinados por fresagem de topo através de uma fresa de 1 mm de diâmetro e 
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utilizando a mesma fresadora em que foram usinados os microcanais. As dimensões de 

cada plenum são 4 mm de largura, 16 mm de comprimento e 2 mm de profundidade. A 

dimensão de 4 mm foi adotada de forma que o disco de serra utilizado na fabricação dos 

microcanais não alcançasse a parede do plenum. Uma profundidade de 2mm foi 

especificada de forma a obter-se aproximadamente o diâmetro equivalente ao canal de 

entrada do fluido de forma a minimizar perdas de pressão locais relacionadas a 

distribuição e coleta do fluido refrigerante dos microcanais. O canal de vedação possui a 

largura da fresa utilizada (1 mm) e profundidade de 0,7 mm para que acomode um anel 

de vedação de 1 mm de diâmetro de forma que mantenha a vedação ainda que em 

condições de pressão interna elevada. 

A Figura 4-10 ilustra a vista superior do dissipador de calor e a Figura 4-11 

apresenta um registro fotográfico dos canais com ampliação de 40 vezes obtida através 

de um microscópio óptico da Nikon modelo E200. A Figura 4-11 ilustra ainda as 

dimensões dos microcanais. 

 

Figura 4-10–Registro fotográfico do dissipador de calor. 

Uma placa em vidro com 15 mm de espessura possuindo 4 canais de 3,2 mm de 

diâmetro usinados em L para o presente estudo é posicionada acima do dissipador de 

calor. Estes canais são responsáveis pela alimentação, drenagem, medidas de 

temperatura do fluido de testes e perda de pressão ao longo dos microcanais. Um anel 

de vedação alojado em canal localizado na superfície do dissipador de calor, conforme 
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ilustrado na Figura 4-12, proporciona a vedação do conjunto dissipador e placa de vidro 

ao pressionar-se estes componentes um contra o outro. Como pode ser observado na 

Figura 4-12 os canais de alimentação e drenagem do dissipador de calor são dispostos 

diagonalmente. Esta solução implica em um caminho similar para o fluido, 

independente da posição do microcanal e foi utilizada em estudos anteriores 

(AGOSTINI et al., 2008a; AGOSTINI et al., 2008b; AGOSTINI et al., 2008c; 

MAURO et al., 2010; SEOK et al. 2010; PARK, THOME, 2010; BOGOJEVIC et al., 

2011). 

 

 

Figura 4-11 - Ampliação de 40 vezes da vista superior e dimensões dos 
microcanais. 

Os canais em L da peça de vidro são conectados em sua região superior a tubos de 

aço inoxidável de diâmetro externo de 2.9 mm e diâmetro interno de 2.3 mm. O 

estancamento da conexão se dá através de anéis de vedação pressionados por peças 

torneadas em alumínio contra os tubos de aço inoxidável e regiões dos canais em L na 

peça de vidro de reduzida profundidade e diâmetro superior ao restante do canal (4,3 

mm), conforme ilustrado na Figura 4-13. Nela também podem ser visualizadas as peças 

torneadas em alumínio com diâmetro interno de 3 mm e parte do diâmetro externo de 

4,1 mm. Os tubos de aço inoxidável relacionados à alimentação e drenagem de fluido, a 

partir da seção de testes, são soldados a conexões flangeadas que se conectam ao 

circuito principal. 
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Figura 4-12- Ilustração da peça de vidro, dissipador de calor
dissipador de calor e região de alojamento do anel de vedação

Figura 4-13 - Conjunto composto pela peça de vidro, tubos de aço inox
de vedação e peças para pressionar os 

Os dois outros tubos em

diferencial e através deles passam fios de termopar

posicionadas nas regiões de alimentação e drenagem de fluido refrigerante no

de calor. Estes termopares são do tipo K e possuem 150 µm de diâmetro da junta quente 

Ilustração da peça de vidro, dissipador de calor, anel de vedação do 
região de alojamento do anel de vedação na peça de vidro

 

Conjunto composto pela peça de vidro, tubos de aço inox
e peças para pressionar os anéis de vedação

Os dois outros tubos em aço inoxidável estão conectados ao transdutor 

l e através deles passam fios de termopares cujas juntas quente encontra

ões de alimentação e drenagem de fluido refrigerante no

Estes termopares são do tipo K e possuem 150 µm de diâmetro da junta quente 

 

, anel de vedação do 
na peça de vidro. 

 

Conjunto composto pela peça de vidro, tubos de aço inoxidável, anéis 
anéis de vedação. 

estão conectados ao transdutor de pressão 

quente encontram-se 

ões de alimentação e drenagem de fluido refrigerante no dissipador 

Estes termopares são do tipo K e possuem 150 µm de diâmetro da junta quente 
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sendo compostos por fios de 0,1 mm de diâmetro. A montagem do conjunto é dada de 

forma que estes termopares estejam ligeiramente inseridos nos canais de alimentação e 

no de drenagem para aquisição da temperatura do fluido na entrada, T2, e saída, T3, da 

seção de testes, respectivamente. Estes termopares encontram-se ilustrados na Figura 

4-14. 

 

Figura 4-14 - Vista superior do conjunto peça de vidro e dissipador de calor. 
Detalhe dos termopares imersos nos plenuns de alimentação e drenagem do 

dissipador de calor. 

Os tubos de aço inoxidável conectados ao transdutor de pressão diferencial estão 

acoplados a peças de teflon. Além do furo para a conexão do tubo de aço inoxidável, as 

peças em teflon possuem outros dois destinados a conexão dos transdutores de pressão e 

a inserção dos termopares para determinação dos estados termodinâmicos na entrada e 

saída do fluido de testes. No caso do distribuidor, encontram-se conectados os 

transdutores de pressão diferencial e absoluta, enquanto no plenum de saída, apenas o 

transdutor de pressão diferencial. Para a vedação destas peças de teflon com os tubos de 

aço inoxidável e conexões para os transdutores de pressão são utilizados anéis de 

vedação pressionados por peças também em teflon com rosca. O furo para a inserção 

dos termopares em cada peça de teflon é vedado por meio de duas mantas de silicone 

pressionadas contra a peça de teflon por meio de chapas de aço inoxidável. Fios de 

termopares nus são utilizados de forma a não proporcionar vazamentos que ocorreriam 

no caso de fios recobertos com isolamento. O conjunto montado com conexões para 

termopares e transdutores de pressão encontra-se ilustrado na Figura 4-15. 
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Figura 4-15 - O conjunto de uma das peças de teflon, tubo de aço inoxidável para a 
conexão com a peça de vidro e chapas de aço inoxidável para pressionar as mantas 

Para a determinação de temperaturas no dissipa

termopares do tipo K com diâmetros de junta quente de 150 µm de diâmetro inseridos a 

400 µm de profundidade da superfície inferior do dissipador de calor. Os fios são 

conduzidos através de ranhuras de espessura de 250 µm e pro

Nove termopares distantes entre 

com o seu centro e o do dissipador de calor coincidentes. A vista inferior do dissipador 

de calor indicando as cavidades, as ranhuras e os termopares 

ilustrada na Figura 4-16. 

Figura 4-16 - Vista inferior do dissipador de calor 
cavidades e os termopares fixados.

O conjunto de uma das peças de teflon, tubo de aço inoxidável para a 
conexão com a peça de vidro e chapas de aço inoxidável para pressionar as mantas 

de silicone. 

Para a determinação de temperaturas no dissipador de calor foram 

termopares do tipo K com diâmetros de junta quente de 150 µm de diâmetro inseridos a 

400 µm de profundidade da superfície inferior do dissipador de calor. Os fios são 

conduzidos através de ranhuras de espessura de 250 µm e profundidade de 300 µm.

Nove termopares distantes entre si de 4,5 mm são distribuídos segundo uma matriz 3x3 

seu centro e o do dissipador de calor coincidentes. A vista inferior do dissipador 

as cavidades, as ranhuras e os termopares instalados encontra

Vista inferior do dissipador de calor ilustrando as ranhuras, 
cavidades e os termopares fixados. 

 

O conjunto de uma das peças de teflon, tubo de aço inoxidável para a 
conexão com a peça de vidro e chapas de aço inoxidável para pressionar as mantas 

dor de calor foram utilizados 

termopares do tipo K com diâmetros de junta quente de 150 µm de diâmetro inseridos a 

400 µm de profundidade da superfície inferior do dissipador de calor. Os fios são 

fundidade de 300 µm. 

4,5 mm são distribuídos segundo uma matriz 3x3 

seu centro e o do dissipador de calor coincidentes. A vista inferior do dissipador 

instalados encontra-se 

 

ilustrando as ranhuras, 
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As juntas e os fios dos termopares são presos à superfície inferior do dissipador de 

calor conforme ilustrado pela Figura 4-17 através de epóxi condutor térmico (Omega 

OB-200).  

 

Figura 4-17 - Termopar tipo K com junta quente alocada na cavidade da superfície 
inferior do dissipador de calor em epóxi (esquerda) e com a fixação por epóxi 

(direita). 

O aquecimento da seção de testes se dá através da circulação de corrente contínua 

por um fio contínuo, de seção circular, diâmetro de 0,7 mm, composto pela liga metálica 

Nikrothal 80 da Kanthal e a resistência elétrica total de 0,5 Ω. O fio condutor é disposto 

em forma de serpentina e aquece um bloco de cobre de dimensões de 15 x 15 x 2 mm³, 

responsável por distribuir uniformemente o fluxo de calor proveniente da resistência 

elétrica para o dissipador de calor. A corrente fornecida à resistência elétrica é 

proveniente de uma fonte de corrente contínua que será descrita no próximo subitem 

(subitem 4.2.1.8). O isolamento elétrico entre o bloco de cobre e a resistência elétrica é 

dado por uma camada de mica de 50 µm. A região entre o bloco de cobre e a peça de 

baquelite contendo a resistência elétrica foi preenchida com nanopartículas de alumina, 

de forma a evitar a presença de espaços vazios e a queima da resistência de 

aquecimento. Para a segurança da seção de testes, um termopar tipo K de 150 µm de 

diâmetro de junta quente encontra-se próximo à resistência elétrica em uma região que 

contém nanopartículas de alumina. Este termopar é utilizado no monitoramento da 

temperatura nesta região de forma a evitar uma possível danificação da seção de testes. 

Inicialmente o contato térmico entre o bloco de cobre e o dissipador de calor se dava 

através de uma pasta térmica de prata (Arctic Silver 5). Após alguns testes verificou-se 

que valores elevados de fluxo de calor e temperatura causavam o ressecamento da pasta 
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térmica de prata, resultando em uma elevação

elétrica. Apesar de não possuir a mesma condutividade térmica que a pasta térmica de 

prata, uma camada de mica de 50 µm foi utilizada para fazer este contato térmico. A 

mica possui a vantagem de suportar elevadas temperaturas. 

responsável por manter o alinhamento das peças e isolar

resistência elétrica, proporcionando a transferência para o dissipador de calor de uma 

parcela superior do calor fornecido

conjunto peça de vidro, dissipador de calor, 

elétrica, camadas de mica e peça de baquelite 

Figura 4-18 - Vista explodida do

Todo o conjunto peça de vidro, dissipador de calor, 

resistência elétrica, camadas de mica e peça de baquelite

de alumínio por meio de fuso

alumínio, pressionando a 

escoamento nos micro-canais 

resultando em uma elevação significativa da temperatura da resistênc

elétrica. Apesar de não possuir a mesma condutividade térmica que a pasta térmica de 

prata, uma camada de mica de 50 µm foi utilizada para fazer este contato térmico. A 

mica possui a vantagem de suportar elevadas temperaturas. Uma peça

o alinhamento das peças e isolar elétrica e termicamente a 

proporcionando a transferência para o dissipador de calor de uma 

parcela superior do calor fornecido. Um desenho esquemático com a vista explodida do 

unto peça de vidro, dissipador de calor, anel de vedação, bloco de cobre, resistência 

elétrica, camadas de mica e peça de baquelite encontra-se ilustrado na Figura 

Vista explodida dos componentes da seção de testes

Todo o conjunto peça de vidro, dissipador de calor, anel de vedação

resistência elétrica, camadas de mica e peça de baquelite é pressionado

por meio de fusos de aperto conforme ilustrado na Figura 

a peça de vidro, possui uma fenda passante para que o 

canais possa ser visualizado. Entre esta peça de alumínio e a 

a temperatura da resistência 

elétrica. Apesar de não possuir a mesma condutividade térmica que a pasta térmica de 

prata, uma camada de mica de 50 µm foi utilizada para fazer este contato térmico. A 

Uma peça de baquelite é 

elétrica e termicamente a 

proporcionando a transferência para o dissipador de calor de uma 

Um desenho esquemático com a vista explodida do 

, bloco de cobre, resistência 

Figura 4-18. 

 

componentes da seção de testes. 

, bloco de cobre, 

pressionado por duas peças 

Figura 4-19. A peça de 

possui uma fenda passante para que o 

visualizado. Entre esta peça de alumínio e a 



 

 

superfície em vidro há uma manta de silicone para 

tensão no vidro. Esta manta de silicone possui também um rasgo vazado

Após a montagem da seção de testes, verificação de vazamentos e circulação inicial 

de fluido pela seção de tes

cerâmica e espuma elastomérica. 

 

4.2.1.8.Fontes de corrente contínua

Uma fonte de corrente contínua da Instruterm modelo FA

elétrica para os transdutores que necessitam de alimentação. São eles os transdutores de 

pressão e medidor de vazão mássica.

Uma segunda fonte de corrente contínua 

com faixa de operação de 0

testes. Esta fonte se comunica com 

através do qual o controle e a leitura dos valores de corrente e tensão são estabelecidos

Os erros de corrente e tensão 

à resistência elétrica. 

 

vidro há uma manta de silicone para distribuir possíveis concentrações de 

tensão no vidro. Esta manta de silicone possui também um rasgo vazado

Após a montagem da seção de testes, verificação de vazamentos e circulação inicial 

de fluido pela seção de testes, esta é então isolada termicamente através de fibra 

cerâmica e espuma elastomérica.  

Figura 4-19 - Seção de testes. 

de corrente contínua 

Uma fonte de corrente contínua da Instruterm modelo FA-3003 fornece corrente 

elétrica para os transdutores que necessitam de alimentação. São eles os transdutores de 

pressão e medidor de vazão mássica. 

fonte de corrente contínua fabricada pela TDK modelo GEN38

com faixa de operação de 0-38 A/0-20 V alimenta a resistência elétrica da seção de 

testes. Esta fonte se comunica com um computador pessoal via protocolo RS

através do qual o controle e a leitura dos valores de corrente e tensão são estabelecidos

erros de corrente e tensão implicam em um erro de 0,015% para a potência fornecida 
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4.2.1.9.Sistema de aquisição 

O monitoramento, controle, aquisição e registro dos resultados experimentais em 

arquivo foi realizado através de um sistema de aquisição de dados da National 

Instruments, em conjunto com um computador pessoal (processador Intel Pentium D de 

1,8 GHz, 1 GB de memória RAM, 150 GB de memória ROM e placa de vídeo dedicada 

NVidia GForce 6200 LE). O sistema de aquisição utilizado conta com um chassis 

SCXI-1000, uma placa para comunicação com o computador (NI PCI 6221), um bloco 

conector para aquisição e envio de sinais analógicos (SCXI 1302) e um bloco conector 

para amplificação de sinais analógicos (SCXI 1303) conectado uma placa de  

amplificação destes sinais que possibilita a leitura do sinal de termopares e possui 

compensação de junta fria (SCXI 1102).  

São adquiridos ao todo 16 sinais de temperatura, 3 sinais de pressão, 1 sinal de 

potência ativa e 1 sinal de vazão mássica. Um sinal analógico emitido pelo sistema atua 

no inversor de frequência para o controle de vazão a partir do sinal fornecido pelo 

medidor de vazão tipo Coriolis. Um controlador PI é inserido no programa em LabView 

e fornece como saída 0 a 10 V, sinal este que atua no controle do inversor de frequência. 

Os sinais de corrente (4-20 mA) dos transdutores são convertidos individualmente em 

tensão através de resistores de aplicação militar de 250 Ω com erro de 0,1%, instalados 

em paralelo e próximos aos bornes do bloco conector. Adota-se tal procedimento pois o 

sistema de aquisição admite apenas a entrada de sinais de tensão.  

O procedimento de calibrações dos canais dos termopares encontra-se descrito no 

Apêndice A. 

Um programa em LabView é responsável pela interface com o usuário, controle e 

aquisição de dados. A Figura 4-20 ilustra a interface deste programa. 
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Figura 4-20 - Interface do programa de controle e aquisição de dados em LabView. 

 

4.2.1.10. Trocador de calor de placas 

O trocador de calor de placas brazado em aço inoxidável tem por função rejeitar 

para o circuito auxiliar o calor adquirido pelo fluido no circuito principal. Este trocador 

de calor é da GEA modelo AE5-30 e após a verificação de inexistência de vazamentos, 

foi isolado termicamente do ambiente através de uma camada de espuma elastomérica. 

4.2.1.11. Reservatório de fluido 

O reservatório de fluido tem por função possibilitar a adição ou retirada de fluido do 

circuito principal por meio de manobra de uma válvula de esfera (válvula V) sem a 

necessidade de conexões externas à bancada experimental. É constituído de um cilindro 

de aço inoxidável envolto por uma serpentina que troca calor com o circuito auxiliar. 

Este conjunto é isolado termicamente do ambiente através de espuma elastomérica. O 

reservatório possui um visor de nível através do qual é possível estimar a quantidade de 

fluido em seu interior. Para a adição ou drenagem de fluido de testes do circuito 

principal, aciona-se o circuito auxiliar de modo que a temperatura do reservatório de 

fluido se torne superior (no caso de adição), ou inferior (no caso de drenagem), que a 

temperatura do fluido no circuito principal.  Uma válvula Schrader de ¼” conecta o 
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reservatório ao meio externo, possibilitando a adição ou drenagem do fluido da seção de 

testes. 

4.2.2. CIRCUITO AUXILIAR 

O circuito auxiliar é responsável por fornecer solução anticongelante (etileno 

glicol+água) a uma temperatura constante para resfriamento do circuito principal 

através do trocador de calor de placas ou do reservatório de refrigerante. Este circuito 

auxiliar possui um tanque de 100 litros de solução de 33% de etileno glicol em água, 

permitindo operar a temperatura de até -19 °C sem que ocorra congelamento da mesma. 

Uma bomba centrífuga circula esta solução para o circuito principal, trocando calor com 

o trocador de calor de placas e/ou a serpentina do reservatório de fluido. Um sistema 

frigorífico tendo como fluido refrigerante o R134a é responsável pelo resfriamento do 

tanque de etileno-glicol+água. Este sistema frigorífico rejeita o calor para um circuito 

de rejeição de calor por meio de um trocador de calor casco-tubos. Este sistema 

funciona continuamente com o controle de temperatura da solução de etileno glicol em 

água realizado através de resistência elétrica imersa na solução cuja potência fornecida é 

determinada por um controlador PID baseado no sinal da temperatura da solução de 

etileno-glicol+água. 

4.2.3. CIRCUITO DE REJEIÇÃO DE CALOR 

O circuito de rejeição de calor é responsável por rejeitar para o ambiente externo o 

calor adquirido condensador do tipo casco-tubos presente no circuito auxiliar, através da 

circulação de água e torre de resfriamento externa ao laboratório. 
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5. REGRESSÃO DE DADOS E 

VALIDAÇÃO DA BANCADA 

EXPERIMENTAL 

Conforme indicado no capítulo anterior, o dissipador de calor compõe-se de 50 

microcanais localizados entre um distribuidor (plenum de entrada) e um canal de 

drenagem (plenum de saída) do fluido refrigerante. Nele temperaturas da superfície do 

dissipador são determinadas na face oposta à dos microcanais e do fluido refrigerante 

nos plenuns de entrada e saída. A perda de pressão fornecida pelo transdutor diferencial 

inclui efeitos de entrada e saída dos microcanais, pois os terminais deste dispositivo 

estão conectados aos respectivos plenuns. Vale destacar ainda que parcela do calor 

fornecido ao dissipador é transferida ao fluido refrigerante na região dos plenuns e parte 

é dissipada ao ambiente externo, apesar do isolamento térmico. Assim, procedimentos 

de regressão de dados são necessários de forma a estimar coeficientes de transferência 

de calor e a perda de pressão ao longo dos microcanais de forma que efeitos dos plenuns 

de alimentação e drenagem do fluido refrigerante sejam minimizados. Desta forma, este 

capítulo trata inicialmente da descrição destes procedimentos.  

O capítulo também descreve os procedimentos de validação da bancada de testes e 

tem por objetivo avaliar a coerência dos dados experimentais e métodos de regressão 

adotados. Nele, os resultados já tratados são comparados com correlações clássicas da 

literatura para estimativa da perda de pressão e coeficiente de transferência de calor em 

condições de escoamento monofásico. Os procedimentos de validação da bancada ainda 

contam com a avaliação da repetitividade dos dados para condições similares levantadas 

em períodos distintos. Por fim, realiza-se a análise dos erros associados aos parâmetros 

medidos e calculados. 
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5.1.PROCEDIMENTO DE REGRESSÃO DE DADOS 

 

5.1.1. Perda de pressão 

Pelo fato da pressão diferencial ser medida a partir dos plenuns de entrada e saída de 

fluido refrigerante, a perda de pressão nos microcanais é determinada como o valor da 

perda de pressão fornecido pelo transdutor diferencial subtraída as perdas de pressão de 

contração e expansão devido à entrada e saída do fluido refrigerante nos microcanais. 

Os valores da perda de pressão devido à contração e expansão são estimados conforme 

White (1998): 

∆bwª��gtçãª = 0,42 °1 − òÍ©wgªwt�tvòuvx�ÎÍ ± ��2}v 5.1 

 ∆bx�ut��ãª = °1 − òÍ©wgªwt�tvòuvx�ÎÍ ±� ��2}`ªÍªSê�xª 5.2 

A área da seção do plenum referente a cada microcanal, òuvx�ÎÍ , presente nas 

equações acima é dada pela razão entre a área transversal da seção do plenum pelo 

número de canais. A Figura 5-1 ilustra através do Detalhe C as dimensões do 

microcanal e as linhas de simetria que definem o retângulo do plenum que delimita a 

área considerada como òuvx�ÎÍ nas Eqs. 5.1 e 5.2. 

 

Figura 5-1- Ilustração das regiões de contração e expansão abruptas nos plenuns 
de entrada e saída. 
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5.1.2. Coeficiente de transferência de calor 

Para estimar o coeficiente de transferência de calor ao longo do comprimento dos 

microcanais, nove termopares foram fixados na face inferior do dissipador, dispostos 

segundo uma matriz 3x3. Apesar do cuidado para que a resistência térmica de contato 

entre os termopares e as cavidades fabricadas para alojá-los fosse reduzida através da 

adição de epóxi condutor térmico, alguns termopares apresentam resultados 

sistematicamente superiores aos demais. A Figura 5-2 ilustra o posicionamento das 

cavidades de fixação dos termopares em relação aos plenuns de entrada e saída 

indicando por setas as posições dos tubos de alimentação e drenagem do fluido 

refrigerante. A posição de cada termopar está associada a um símbolo e uma numeração 

referente à representação matricial em que os termopares estão dispostos. A Figura 5-2 

também ilustra a variação da temperatura indicada por estes termopares com a variação 

da potência de aquecimento aplicada ao dissipador. 

Como pode ser observado na Figura 5-2, os comportamentos das temperaturas com 

o incremento da potência fornecida ao dissipador de calor podem ser agrupados segundo 

três tendências. Os termopares T11, T21, T12, T13 e T23 apresentam, para um valor fixo de 

potência de aquecimento, temperaturas inferiores aos demais. Já os termopares T22, T32 

e T33 apresentam temperaturas intermediárias enquanto o termopar T31 apresenta 

temperatura superior a todos os demais. Isto se deve ao fato de que durante a fabricação 

da cavidade em que o termopar T31 foi alojado ter ocorrido a quebra da broca de furação 

no interior da cavidade, resultando no contato do termopar T31 com uma região de aço-

ferramenta. Apesar da resistência de contato ser minimizada pela utilização de epóxi 

condutor térmico, o aço-ferramenta possui condutividade térmica 8 vezes inferior ao 

cobre, o que justifica valores superiores de temperatura com relação aos demais para 

este termopar.  

O início da presença de escoamento bifásico no dissipador é caracterizada por um 

degrau no valor apresentado pelos termopares. A partir daí, a curva de temperaturas 

com o incremento da potência de aquecimento aplicada tem sua inclinação alterada. 

Analisando na Figura 5-2 para condições de apenas escoamento monofásico os valores 

de temperatura da primeira fileira de termopares (T11, T12 e T13), não é evidente a 

sensibilidade destes em detectar o aquecimento do fluido ao longo dos microcanais. 

Tendo em vista que o escoamento se dá ao longo dos microcanais no sentido T11 – T13, 
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a temperatura indicada por T

iniciar a ebulição em parcela do dissipador de calor, há somente escoamento bifásico ao 

final do comprimento dos microcanais, porém, há uma queda dos valores das 

temperaturas medidas por todos os termopares e não somente, ou mais acentuada, nos 

termopares T13, T23 e T33, localizados mais próximos à região bifásica na região das 

curvas caracterizadas por um degrau. Temperaturas próximas também são observadas 

quando termopares vizinhos da primeira e segunda fileira são comparados como é o 

caso de T11 e T21.  

Figura 5-2 - Ilustração esquemática do dissipador de calor com o posicionamento 
das cavidades para alojar os termopa
estes termopares com a potência

Assim, conclui-se que variações de temperatura ao longo dos microcanais e entre 

microcanais vizinhos não s

do fato da espessura da camada de cobre entre os termopares e a superfície inferior dos 

microcanais (3,2 mm) uniformizar a distribuição de temperaturas no dissipador de calor.

Assim, possíveis efeitos de má distribuição do fluido refrigerante nos coeficientes de 

a temperatura indicada por T13 deveria ser superior à indicada por T11. Além do mais, ao 

iniciar a ebulição em parcela do dissipador de calor, há somente escoamento bifásico ao 

final do comprimento dos microcanais, porém, há uma queda dos valores das 

eraturas medidas por todos os termopares e não somente, ou mais acentuada, nos 

, localizados mais próximos à região bifásica na região das 

curvas caracterizadas por um degrau. Temperaturas próximas também são observadas 

opares vizinhos da primeira e segunda fileira são comparados como é o 

Ilustração esquemática do dissipador de calor com o posicionamento 
das cavidades para alojar os termopares e variação da temperatura indicada por 
estes termopares com a potência fornecida à resistência de aquecimento

G=500 kg/m²s e ∆Tsub=10 °C. 

se que variações de temperatura ao longo dos microcanais e entre 

microcanais vizinhos não são perceptíveis pelos termopares. Isso decorre possivelmente 

do fato da espessura da camada de cobre entre os termopares e a superfície inferior dos 

microcanais (3,2 mm) uniformizar a distribuição de temperaturas no dissipador de calor.

eitos de má distribuição do fluido refrigerante nos coeficientes de 

. Além do mais, ao 

iniciar a ebulição em parcela do dissipador de calor, há somente escoamento bifásico ao 

final do comprimento dos microcanais, porém, há uma queda dos valores das 

eraturas medidas por todos os termopares e não somente, ou mais acentuada, nos 

, localizados mais próximos à região bifásica na região das 

curvas caracterizadas por um degrau. Temperaturas próximas também são observadas 

opares vizinhos da primeira e segunda fileira são comparados como é o 
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microcanais (3,2 mm) uniformizar a distribuição de temperaturas no dissipador de calor. 

eitos de má distribuição do fluido refrigerante nos coeficientes de 
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transferência de calor locais são imperceptíveis aos termopares e devido à 

impossibilidade de determiná-los foram desprezados nesta análise. Desta forma, optou-

se por adotar como temperatura da superfície do dissipador a média dos valores dos 

termopares que apresentam temperaturas inferiores, isto é, aqueles cujas resistências 

térmicas de contato entre eles e o dissipador de calor são inferiores e assim, próximas 

aos resultados reais. O termopar T12, por ser o único da segunda coluna de termopares 

que pode ser agrupado entre aqueles que apresentam temperaturas inferiores, teve seu 

valor multiplicado por dois no cálculo da temperatura média do dissipador de calor. 

Este procedimento foi adotado devido ao fato das demais colunas apresentarem dois 

termopares considerados no cálculo da temperatura superficial média. Desta forma, a 

temperatura superficial média do dissipador é dada pela seguinte equação: 

��ó��óut�ªgÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = ��PP+�P� + 2��P + �µP+�µ��/6 5.3 

O coeficiente de transferência de calor médio nos microcanais é dado pela seguinte 

equação: 

ℎÍówgªwt�tó�ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ =  ¾Í©wgªwt�t©�òtâÎxw©Íx��ª∆�ÏÏÏÏ 5.4 

A diferença de temperaturas média, ∆�ÏÏÏÏ, é dada pela diferença entre a temperatura 

média do dissipador, ��ó��óut�ªgÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ, e a média da temperatura do fluido, �̧ vÎó�ªÏÏÏÏÏÏÏÏ: 

∆�ÏÏÏÏ = ��ó��óut�ªgÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ − �̧ vÎó�ªÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 

Para o escoamento monofásico, a temperatura média do fluido, �̧ vÎó�ªÏÏÏÏÏÏÏÏ, é definida 

como a média aritmética entre a temperatura fornecida pelo termopar de entrada, T2, e 

de saída da seção de testes, T3, localizados nos respectivos plenuns. No caso de 

condições em que ocorre escoamento bifásico, na estimativa da temperatura média do 

fluido são ponderadas as temperaturas médias das regiões em que convecção forçada e 

ebulição convectiva se verificam com base no comprimento dos microcanais 

correspondente a cada mecanismo de transferência de calor. A região monofásica possui 

comprimento definido por rP∅ e estimado através de um balanço de energia, assumindo 

o fluxo de calor uniforme em todo o comprimento dos microcanais. A temperatura 

média do fluido nesta região é definida como a média aritmética entre a temperatura de 
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entrada da seção de testes, T2, e a temperatura do fluido no comprimento estimado para 

início da região bifásica, ���õs³∅� , caracterizada pelo estado de saturação do fluido 

refrigerante. A temperatura média do fluido na região bifásica é definida como a média 

aritmética entre a temperatura do fluido no início da ebulição (ou região bifásica) e a 

temperatura do fluido no plenum de saída, T3. Assim, as equações envolvidas no cálculo 

da temperatura média do fluido são: 

�̧ vÎó�ªÏÏÏÏÏÏÏÏ = �� + �µ2  escoamento monofásico 5.6 

Tö÷øùúûÏÏÏÏÏÏÏÏ = LP∅Tö÷øùúû³∅ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ + �Lüýþ�ûþ���ý� − LP∅�Tö÷øùúûK∅ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏLüýþ�ûþ���ý�  escoamento bifásico 5.7 

onde: 

�̧ vÎó�ª³∅ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = �� + ���õs³∅�2  5.8 

�̧ vÎó�ªK∅ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = �T�õs³∅W + �µ2  5.9 

O calor dissipado através dos microcanais para o fluido, ¾Í©wgªwt�t©�, é dado pela 

potência de aquecimento fornecida pela resistência elétrica da seção de testes subtraída 

das perdas para o ambiente, ¾uxg�t�, cujos procedimentos de estimativa estão descrito 

no item 5.2, e das potências dissipadas nos plenuns de entrada e saída, ¾h¹  e ¾hï , 

conforme a seguinte equação: 

¾Í©wgªwt�t©� = ¾tâÎxw©Íx��ª − ¾uxg�t� − ¾h¹ − ¾hï 5.10 

As potências dissipadas nas regiões de alimentação e drenagem do fluido 

refrigerante, ¾h¹  e ¾hï , foram estimadas conforme ilustrado esquematicamente na 

Figura 5-3, isto é, assumindo que os plenuns atuam como aletas trocando calor apenas 

nas regiões em contato com o fluido refrigerante e sendo adiabático no restante de suas 

superfícies. A partir daí assume-se condição unidimensional assumindo os plenuns 

como aletas, com temperatura da base igual à temperatura média do dissipador, 



 

 

��ó��óut�ªgÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ . Os coeficientes de transferência de calor foram estimados através das 

correlações de Gnielisnki (1976) e 

e bifásico, respectivamente.

Figura 5-3 - Representação das considerações adotadas para 
dissipado nos plenuns de entrada e saída. Vista em corte do dissipador de calor.

 

5.2.VALIDAÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL

O processo de validação da bancada experimental 

iniciou-se através da calibração dos 

etapa encontram-se descritos no apêndice A.
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instrumentos de medida adotaram

fornecidos pelos fabricantes. Tal procedimento foi considerado adequado por 

de equipamentos recém adquiridos de

Perdas para o ambiente

fluido comparando-se a potência elétrica de aquecimento aplicada e a variação da 

entalpia do refrigerante entre a entrada e a saída do componente analisado. Tal 

procedimento foi utilizado na estimativa de perdas no pré

testes. A perda média para o ambiente em condições de escoamento monofásico é de 

. Os coeficientes de transferência de calor foram estimados através das 

Gnielisnki (1976) e Thome et al. (2004) para os escoamento
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Representação das considerações adotadas para estimar 
de entrada e saída. Vista em corte do dissipador de calor.

VALIDAÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL 

validação da bancada experimental e verificação de seus resultados 

através da calibração dos termopares. Os procedimentos 

se descritos no apêndice A. Foram calibrados os sistemas de medida de 

temperatura (canal sistema de aquisição + conectores + termopares). Para os demais 

adotaram-se os valores indicados nos certificados de calibração 

fornecidos pelos fabricantes. Tal procedimento foi considerado adequado por 

de equipamentos recém adquiridos de fabricantes com reputação satisfatória

Perdas para o ambiente foram estimadas através do escoamento monofásico do 

se a potência elétrica de aquecimento aplicada e a variação da 

refrigerante entre a entrada e a saída do componente analisado. Tal 

nto foi utilizado na estimativa de perdas no pré-aquecedor e na seção de 

A perda média para o ambiente em condições de escoamento monofásico é de 
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aproximadamente 15% para a seção de testes e de 5% para o pré-aquecedor. Adotou-se 

assim o valor de 15% para os testes em que ocorre o escoamento bifásico. 

A partir daí, com base nos procedimentos de regressão de dados descritos no item 

anterior, a validação dos resultados se deu através da comparação de dados 

experimentais para escoamento monofásico com correlações da literatura. Tal análise 

foi realizada para a faixa de números de Reynolds para a qual foram levantados 

resultados experimentais. Finalmente, a repetição dos dados em datas distintas foi 

avaliada. Segue neste item descrições dos procedimentos de validação de resultados da 

bancada experimental. 

5.2.1. Perda de pressão 

O procedimento de regressão de dados apresentado anteriormente é aplicado ao 

sinal do transdutor de pressão diferencial e resulta, para o escoamento monofásico, na 

perda de pressão por atrito no interior dos microcanais. A perda de pressão por atrito 

para o escoamento monofásico é dada pela relação entre o coeficiente de atrito, f, a 

velocidade mássica, G, a densidade do fluido, ρl, e o diâmetro do canal através da 

seguinte equação: 

∆bt�g©�ª = 2���}y rÍ©wgªwt�t©� 5.11 

O coeficiente de atrito tipo Fanning para o regime de escoamento laminar 

plenamente desenvolvido em canais retangulares (lisos) pode ser calculado segundo 

Shah e London (1978) através da seguinte equação:  

�vtÍ©�tghI = 24op �1 − 1,3553� + 1,9467�� − 1,7012�µ + 0,9564�Å
− 0,2537�§� 

5.12 

onde � é o fator de forma dado pela razão entre a largura e a altura do microcanal, sendo 

no caso do presente estudo igual a 0,2. 

Aplicações de microcanais geralmente envolvem comprimentos reduzidos, como é o 

caso do dissipador de calor utilizado neste estudo, portanto efeitos relacionados à 

camada limite hidrodinâmica devem ser contabilizados na estimativa do fator de atrito. 
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Shah e London (1978) propõem a seguinte correlação para o cálculo do �vtÍ©�tg  em 

condições de escoamento não desenvolvido: 

�vtÍ©�tgºI = �· ¦,Ä¦,§s�×,�	¼� + T�vtÍ©�tghIopW�
³K
op  

 

5.13 

onde r�é igual a 0,05 se o comprimento de desenvolvimento, r�x�`©�gª, é inferior ao 

comprimento dos microcanais. Caso contrário, r� é dado por: 

r� = rÍ©wgªwt�t©�y`op  5.14 

r�x�`©�gª = 0,05y`op 5.15 

 

Para o caso que o comprimento de desenvolvimento é superior ao comprimento dos 

microcanais, o coeficiente de atrito médio nos microcanais é dado pela Eq. 5.13, caso 

contrário é dado por: 

� ̅ = r�x�`©�gª�vtÍ©�tgºI + TrÍ©wgªwt�t©� − r�x�`©�gªW�vtÍ©�tghIrÍ©wgªwt�t©�  5.16 

 

No caso do regime de escoamento turbulento, em condição plenamente 

desenvolvida, o coeficiente de atrito pode ser estimado através da correlação de Blasius 

(1911) apud White (1998) para canais lisos dada por: 

��ÎgìÎvx��ªhI = 0,079op¦,�§ 5.17 

O comprimento de desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica para o regime 

turbulento é da ordem de 10 diâmetros de acordo com Shah e Bhatti (1987) apud Shah e 

Sekulic (2003), o que para o caso do dissipador de calor em estudo representa 1,81 mm, 

cerca de 12% do comprimento dos microcanais. Para aplicações em que o comprimento 

do canal é relativamente superior ao do desenvolvimento da camada limite 

hidrodinâmica, estes autores sugerem a utilização de correlações para escoamento 

plenamente desenvolvido, adotado no presente estudo. 

A Figura 5-4 apresenta os coeficientes de atrito obtidos experimentalmente e 

estimados para o escoamento monofásico. Nela, nota-se que o coeficiente de atrito 
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experimental é superior ao valor teórico correspondente considerando o regime de 

escoamento laminar. É especulado na literatura 

apresentam comportamento semelhante ao escoamento turbulent

Reynolds inferiores a 2300. Schlichting e Gersten (2000) indicam fatores que podem 

reduzir o número de Reynolds da transição entre escoamento laminar e turbulento. 

Dentre estes fatores estão

escoamento em questão, efeitos de entrada e saída do canal e elevada rugosidade 

relativa, fatores estes encontrados no presente estudo que, para a maioria dos dados 

experimentais, o escoamento no plenum de entrada é turbulento

elevada rugosidade relativa proveniente do processo de fabricação dos microcanais. 

Figura 5-4 – Coeficientes de atrito obtidos experimentalmente e estimados para o 

Fatores de atrito superiores também foram observados por Peng 

e Petersson (1996) que especulam uma transição laminar

Reynolds entre 200 e 700, e indicam que o número de Reynolds associado a esta 

transição decresce com a redução 

relativamente próximas do presente estudo, com o 

hidráulico de 0,15 mm estes

Reynolds a partir de 200. Estes autore

de atrito superiores com a redução do fator de forma. Embora reportada a semelhança, 

há apenas especulação da presença de escoamento turbulento nos microcanais para 

experimental é superior ao valor teórico correspondente considerando o regime de 

É especulado na literatura que canais de diâmetro reduzido 

apresentam comportamento semelhante ao escoamento turbulento para números de 

Reynolds inferiores a 2300. Schlichting e Gersten (2000) indicam fatores que podem 

reduzir o número de Reynolds da transição entre escoamento laminar e turbulento. 

estão a presença de escoamento turbulento a montante 

escoamento em questão, efeitos de entrada e saída do canal e elevada rugosidade 

, fatores estes encontrados no presente estudo que, para a maioria dos dados 

experimentais, o escoamento no plenum de entrada é turbulento (Re ≥ 2300) 

evada rugosidade relativa proveniente do processo de fabricação dos microcanais. 

Coeficientes de atrito obtidos experimentalmente e estimados para o 
escoamento monofásico. 

periores também foram observados por Peng et al. 

e Petersson (1996) que especulam uma transição laminar-turbulento para números de 

Reynolds entre 200 e 700, e indicam que o número de Reynolds associado a esta 

transição decresce com a redução do fator de forma e do diâmetro. 

relativamente próximas do presente estudo, com o fator de forma de 0,33 e um diâmetro 

estes autores indicam escoamento turbulento para um número de 

Reynolds a partir de 200. Estes autores também observaram a tendência de coeficientes 

de atrito superiores com a redução do fator de forma. Embora reportada a semelhança, 

há apenas especulação da presença de escoamento turbulento nos microcanais para 

experimental é superior ao valor teórico correspondente considerando o regime de 

que canais de diâmetro reduzido 

o para números de 

Reynolds inferiores a 2300. Schlichting e Gersten (2000) indicam fatores que podem 

reduzir o número de Reynolds da transição entre escoamento laminar e turbulento. 

a presença de escoamento turbulento a montante do 

escoamento em questão, efeitos de entrada e saída do canal e elevada rugosidade 

, fatores estes encontrados no presente estudo que, para a maioria dos dados 

≥ 2300) e estima-se 

evada rugosidade relativa proveniente do processo de fabricação dos microcanais.  

 

Coeficientes de atrito obtidos experimentalmente e estimados para o 

et al. (1994) e Peng 

turbulento para números de 

Reynolds entre 200 e 700, e indicam que o número de Reynolds associado a esta 

do fator de forma e do diâmetro. Para condições 

fator de forma de 0,33 e um diâmetro 

escoamento turbulento para um número de 

s também observaram a tendência de coeficientes 

de atrito superiores com a redução do fator de forma. Embora reportada a semelhança, 

há apenas especulação da presença de escoamento turbulento nos microcanais para 
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números de Reynolds inferiores a 2300 e imprecisões na determinação de efeitos de 

entrada e saída do fluido nos microcanais podem levar a tal conclusão.  

 

5.2.2. Coeficiente transferência de calor 

De forma análoga a perda de pressão, procedimentos distintos são utilizados no 

cálculo do coeficiente de transferência de calor de acordo com o regime do escoamento. 

No caso de escoamento laminar desenvolvido, o número de Nusselt apresenta valor 

constante dependendo apenas da geometria do canal e do tipo de aquecimento, isto é, 

fluxo de calor ou temperatura superficial constantes. Já para o regime turbulento, o 

número de Nusselt é dado através de funções dos números de Reynolds e Prandtl, como 

proposto por Dittus-Boelter (1930), podendo ainda incluir o fator de atrito, como em 

Gnielinski (1976) 

Para escoamento laminar plenamente desenvolvido no interior de canais com 

geometria retangular e fator de forma de 0,2, fluxo de calor uniforme e uma das faces do 

canal adiabática, Rosenow et al. (1998) determinou um valor de Nusselt igual a 6,072. 

No presente estudo o comprimento de desenvolvimento da camada limite térmica para o 

escoamento laminar é relevante. Assim, adotou-se a correlação de Sieder e Tate (1936) 

apud Incropera et al. (2008) para estimar o efeito na região de desenvolvimento térmico 

no número de Nusselt. Esta correlação é dada por: 

^_vtÍó�tgºIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = 1,86 Ø opbZsàikémßIQ
Û

³́
° ��õ�ÞM���ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ��õ�ß�lm�lj�j�iÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ±¦,PÅ

 5.18 

onde: r�x��égÍ = 0,05y`opbZ 5.19 

Caso o comprimento de desenvolvimento térmico, r�x��égÍ , seja superior ao 

comprimento dos microcanais, rÍ©wgªwt�t©�, então o valor de r�x��égÍ será igual a rÍ©wgªwt�t©� .  O número de Nusselt médio para os microcanais é dado então pela 

seguinte equação: 

^_vtÍó�tgÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = r�x��égÍ^_vtÍ©�tgºI + TrÍ©wgªwt�t©� − r�x��égÍW^_vtÍ©�tghIrÍ©wgªwt�t©�  (5.20) 
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Conforme anteriormente mencionado, para o regime turbulento e geralmente para 

números de Reynolds superiores a 10000, o número de Nusselt pode ser calculado 

através da correlação de Dittus-Boelter (1930). Segundo Kays e Crawford (1993), para 

aplicações com comprimento do canal superior a 20 diâmetros e regime turbulento, o 

número de Nusselt pode ser aproximado para o valor obtido para o escoamento 

desenvolvido. Assim, no presente estudo para o regime turbulento, o número de Nusselt 

médio nos microcanais foi calculado através da correlação de Dittus-Boelter (1930) 

dado pela seguinte equação: 

^_�ÎgìÎvx��ªÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ = 0,023op¦,ÄbZ¦,Å (5.16) 

A Figura 5-5 apresenta a comparação do número de Nusselt obtido 

experimentalmente com o número de Nusselt teórico para condições similares. Os 

valores para o número de Reynolds são inferiores a 2300, portanto o escoamento é 

laminar. Nesta figura verifica-se que os resultados teóricos subestimam os dados 

experimentais a partir do valor aproximado de 400 para o número de Reynolds. Outros 

autores observaram esta tendência crescente do número de Nusselt e superior aos 

valores teóricos (PENG, PETERSON, 1996; MEHENDALE et al., 2000; RAHMAN, 

2000; LEE et al., 2005; SCHNEIDER et al., 2007; PHILLIPS, 2008), em que há a 

especulação de o escoamento apresentar regime turbulento para valores de número de 

Reynolds inferiores a 2300. Conforme indicado por Schlichting e Gersten (2000), a 

elevada rugosidade, efeitos de entrada e a presença de escoamento turbulento a 

montante dos microcanais resultam em uma antecipação do escoamento turbulento 

mesmo para números de Reynolds inferiores a 2300.  

Embora os dados experimentais do presente estudo e de outros autores da literatura 

apresentem tendências similares às apresentadas por correlações para escoamentos 

turbulentos nada pode-se concluir quanto à natureza do escoamento. Efeitos de entrada 

atuam de forma a intensificar o coeficiente de transferência de calor e a elevada 

rugosidade relativa, estimada devido ao processo de fabricação dos microcanais, eleva a 

área de contato da parede do canal com o fluido. Consequentemente, este incremento da 

troca de calor para o escoamento laminar pode induzir a semelhança com a tendência do 

regime turbulento. Segundo Celata (2008), o incremento do número de Nusselt para 

números de Reynolds inferiores a 2300 em microcanais é atribuído erroneamente à 

possível turbulência do escoamento. Este autor indica que a dissipação viscosa, 



 

 

comprimento de desenvolvimento térmico e a condução axial (transferência de calor 

conjugada) se tornam mais relevantes n

incremento do número de Nusselt em escoamentos laminares no interior de microcanais. 

Uma simulação numérica é recomendada de forma a capturar possíveis fenômenos 

responsáveis por esta intensificação, tanto no número 

atrito. 

Figura 5-5 - Comparação entre o número de Nusselt médio obtido experimental e 
teoricamente em função do número de Reynolds.

5.2.3. Repetitividade dos experimentos

Com o objetivo de avaliar a repeti

foram levantas em condições similares separadas por períodos distintos. A 

ilustra a comparação destes resultados para uma velocidade mássica de 1500 

temperatura de subresfriamento 

ebulição apresentadas nesta figura foram levantas com intervalo 

semanas e indicam resultados semelhantes

de 10 semanas foi levantada após a manutenção da seção de testes 

reposição do anel de vedação

similares, validando a bancada experimental quanto a

robustez dos resultados em relação a

comprimento de desenvolvimento térmico e a condução axial (transferência de calor 

conjugada) se tornam mais relevantes na micro-escala e são responsáveis pelo 

incremento do número de Nusselt em escoamentos laminares no interior de microcanais. 

Uma simulação numérica é recomendada de forma a capturar possíveis fenômenos 

responsáveis por esta intensificação, tanto no número de Nusselt quanto no fator de 

Comparação entre o número de Nusselt médio obtido experimental e 
teoricamente em função do número de Reynolds. 

itividade dos experimentos 

vo de avaliar a repetição dos dados experimentais, curvas de ebulição 

foram levantas em condições similares separadas por períodos distintos. A 

ilustra a comparação destes resultados para uma velocidade mássica de 1500 

temperatura de subresfriamento na entrada da seção de testes de 10 °C.

ebulição apresentadas nesta figura foram levantas com intervalo de tempo de 4 dias e 10 

semanas e indicam resultados semelhantes, sendo que a curva de ebulição com

de 10 semanas foi levantada após a manutenção da seção de testes 

reposição do anel de vedação. A Figura 5-6 indica resultados levantados em cond

similares, validando a bancada experimental quanto ao aspecto da repetitividade e da 

dos resultados em relação a manutenções. 
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comprimento de desenvolvimento térmico e a condução axial (transferência de calor 

escala e são responsáveis pelo 

incremento do número de Nusselt em escoamentos laminares no interior de microcanais.  

Uma simulação numérica é recomendada de forma a capturar possíveis fenômenos 

de Nusselt quanto no fator de 

 

Comparação entre o número de Nusselt médio obtido experimental e 

ão dos dados experimentais, curvas de ebulição 

foram levantas em condições similares separadas por períodos distintos. A Figura 5-6 

ilustra a comparação destes resultados para uma velocidade mássica de 1500 kg/m²s e 

de 10 °C. As curvas de 

de tempo de 4 dias e 10 

, sendo que a curva de ebulição com intervalo 

de 10 semanas foi levantada após a manutenção da seção de testes que incluiu a 

indica resultados levantados em condições 

specto da repetitividade e da 
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Figura 5-6 - Comparação entre curvas de ebulição para G=1500 kg/m²s e 
temperatura de subresfriamento de 10 °C.

5.3.ANÁLISE DE INCERTEZAS

Para determinar os erros dos parâmetros 

pelos instrumentos de medição

por Moffat (1988). No cálculo do erro dos instrumentos 

durante a execução deste estudo,

(1973), descrito no Apêndice A.

A Tabela 5.1 traz os erros associados às medidas e aos parâmetros experimentais 

estimados. As incertezas analisadas são apresentadas 

Tabela 5.1: Erros associados às medidas 

Parâmetro IncertezaD 6,G 76 kg/m²sh 0,07kW/m²°C
�Í©wgªwt�tv 5 µmrÍ©wgªwt�t©� 5 µmP 5 kPa¾′′ 0,4 kW/m²

 

Comparação entre curvas de ebulição para G=1500 kg/m²s e 
temperatura de subresfriamento de 10 °C. 

 

ERTEZAS 

Para determinar os erros dos parâmetros estimados a partir de resultados levantados 

instrumentos de medição, utilizou-se o método de perturbação sequ

cálculo do erro dos instrumentos calibrados no laborató

durante a execução deste estudo, utilizou-se o procedimento de Abernethy e Thompson 

no Apêndice A. 

os erros associados às medidas e aos parâmetros experimentais 

incertezas analisadas são apresentadas nesta tabela em valores absoluto

: Erros associados às medidas e a parâmetros experimentais

estimados. 

Incerteza Parâmetro Incerteza
6,4 µm T 0,

76 kg/m²s �̧ vÎó�ªÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,2
0,07kW/m²°C �Íówgªwt�tó�ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,4

5 µm qÍ©wgªwt�tv 
5 µm ∆P 0,2
5 kPa ∆�ÏÏÏÏ 0,4

4 kW/m² ∆Tsub 0,3

 

Comparação entre curvas de ebulição para G=1500 kg/m²s e 

estimados a partir de resultados levantados 

erturbação sequencial descrito 

calibrados no laboratório 

bernethy e Thompson 

os erros associados às medidas e aos parâmetros experimentais 

valores absolutos. 

parâmetros experimentais 

Incerteza 
0,15 °C 
0,2 °C 
0,4 °C 
5 µm 

0,2 kPa 
0,4 °C 
0,3 °C 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1.INTRODUÇÃO 

Este capítulo trata da descrição e discussão dos resultados experimentais levantados 

neste estudo. Inicialmente, os resultados são apresentados segundo curvas de ebulição, 

relacionando o fluxo específico de calor, ¾′′, e a diferença entre as temperaturas médias 

do fluido e da superfície do dissipador de calor, ∆�ÏÏÏÏ . Curvas descrevendo os 

comportamentos do coeficiente de transferência de calor e a perda de pressão são 

apresentadas em seguida. Além disso, os resultados levantados neste estudo são 

comparados com os métodos para a previsão do coeficiente de transferência de calor, h, 

e perda de pressão, ∆P, descritos no Capítulo 2. Finalmente, com base no máximo fluxo 

de calor dissipado, é discutida a aplicação deste dissipador de calor no resfriamento de 

microprocessadores. 

Visando a análise dos efeitos do fluxo de calor, subresfriamento do fluido 

refrigerante na entrada da seção de testes e velocidade mássica, foram elaboradas curvas 

ilustrando a variação do coeficiente de transferência de calor, CTC, e perda de pressão 

com o fluxo de calor. A ocorrência de escoamento bifásico em parcela do dissipador de 

calor caracteriza-se em relação à presença apenas de escoamento monofásico pela 

alteração na inclinação destas curvas com a variação do fluxo de calor. Nestas curvas, i 

representa os dados experimentais obtidos através do incremento gradual do fluxo de 

calor e d com o decréscimo progressivo do fluxo de calor. Tal procedimento permite 

avaliar o superaquecimento médio da superfície do dissipador de calor necessário para o 

início da ebulição e a histerese caracterizada pelas diferenças entre as curvas de 

elevação e redução do fluxo de calor. 

6.2.ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

Os ensaios experimentais foram realizados segundo procedimento padrão 

desenvolvido para este estudo e descrito neste item. Os ensaios tinham início com a 

imposição da temperatura no reservatório da solução de etileno-glicol e água, descrito 

no item 4.2.2. A partir daí, desloca-se o fluido de trabalho através da bomba de 
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engrenagens e aguarda-se a condição em que o visor de líquido a jusante do medidor de 

vazão tipo Coriolis indique a passagem apenas de líquido. Aciona-se então, o sistema de 

controle de vazão através do programa em LabView impondo-se a vazão desejada. A 

partir daí, a temperatura e a pressão com que o fluido adentra a seção de testes são 

ajustadas, respectivamente, pela potência aplicada ao pré-aquecedor e pela válvula de 

agulha II a jusante da seção de testes. O programa em LabView, através de dados de 

saturação do fluido de trabalho, indica ao operador da bancada experimental a condição 

de subresfriamento na entrada da seção de testes, ∆Tsub. Uma vez estabelecida a 

condição de entrada na seção de testes, iniciam-se os testes experimentais elevando-se 

gradualmente a potência aplicada à resistência elétrica da seção de testes através da 

fonte de corrente contínua. Foi estabelecida uma potência máxima de 100 W de forma a 

evitar uma possível danificação da seção de testes. Uma vez alcançada a potência 

máxima e realizado o ensaio para esta condição, o valor da potência de aquecimento era 

progressividade reduzida.  

Os dados experimentais foram obtidos em condições de regime permanente, 

caracterizado por variações nos parâmetros medidos inferiores as suas incertezas 

experimentais por período superior a 2 minutos. Para o caso de oscilações de pressão 

devido a efeitos de instabilidades relacionados à ebulição no interior dos canais em 

condições confinadas, considera-se para avaliação uma condição de regime permanente 

baseada no valor médio dos 200 últimos dados obtidos (período de 2 segundos para uma 

taxa de aquisição de 100 Hz). Os dados experimentais são então armazenados em um 

arquivo para posterior análise. Durante os testes experimentais, manteve-se a 

temperatura ambiente em torno de 22°C, valor próximo à temperatura de saturação na 

seção de testes. Tal procedimento foi adotado de forma a minimizar perdas para o 

ambiente. Diferenças de temperatura elevadas resultam no incremento da transferência 

de calor para o ambiente. Além disso, uma temperatura do fluido de 22 °C corresponde, 

para as condições de teste deste estudo, em temperaturas médias do dissipador entre 22 

e 30 °C, reduzindo a probabilidade de condensação de água na superfície do dissipador 

de calor em condições típicas de operação. 

A Tabela 6.1 apresenta as condições em que os testes experimentais foram 

realizados. 

 



 

 

Tabela 

Parâmetro

Fluido de trabalho

Número de canais

Deq 

Dh 

Pressão

Velocidade mássica

Temperatura de saturação∆��Îì
x 

Fluxo de calor na base

Fluxo de calor nos microcanais

 
 

6.2.1. ANÁLISE DOS DADOS APRESENTADOS SEGUNDO 
EBULIÇÃO 

As Figuras 6-1 a 6-5 apresentam curvas de ebulição para distintas velocida

mássicas. 

Figura 6-

Tabela 6.1: Condições experimentais 

Parâmetro Condição 
Fluido de trabalho R134a 
Número de canais 50 

252 µm 
181 µm 

Pressão 670 a 750 kPa 
Velocidade mássica 400; 500; 600; 1000 e 1500 kg/m²s

Temperatura de saturação 25 a 29 °C 
 5; 10 e 15 °C 

Até 0,35 
Fluxo de calor na base Até 310 kW/m² 

nos microcanais Até 85 kW/m² 

ANÁLISE DOS DADOS APRESENTADOS SEGUNDO 

5 apresentam curvas de ebulição para distintas velocida

1- Curvas de ebulição para G=400 kg/m²s 
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400; 500; 600; 1000 e 1500 kg/m²s 

ANÁLISE DOS DADOS APRESENTADOS SEGUNDO CURVAS DE 

5 apresentam curvas de ebulição para distintas velocidades 
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Figura 6-2

Figura 6-3

Figura 6-4 

 

2 - Curvas de ebulição para G=500 kg/m²s.

 

3 - Curvas de ebulição para G=600 kg/m²s.

 

 - Curvas de ebulição para G=1000 kg/m²s.

de ebulição para G=500 kg/m²s. 

 

de ebulição para G=600 kg/m²s. 

de ebulição para G=1000 kg/m²s. 



 

 

Figura 6-5 

Para os dados levantados segundo condições de incremento progressivo

calor (símbolos “preenchidos

superaquecimento mínimo para que ocorra o início da ebulição (

boiling, ONB). Com o estabelecimento da ebulição em parcela do dissipador de calor, o 

coeficiente de transferência de calor se eleva e o superaquecimento do dissipador para 

um fluxo de calor fixo se reduz. Tal comportamento está relacionado à necessidade de 

um maior superaquecimento para a ativação das cavidades existentes na superfície do 

dissipador. No caso dos dados para a redução progressiva do fluxo de calor (símbolos 

vazados) verifica-se uma redução contínua do superaquecimento da superfície com o 

decréscimo do fluxo de calor. Este comportamento 

cavidades da superfície já encontrarem

anteriormente nota-se a sobreposição das curvas obtidas 

do fluxo de calor, indicando que a histerese do sistema quanto ao aquecimento

estabelecida a ebulição, pode ser desprezada. 

caso de um novo aquecimento da superfície

calor nulo, resulta em uma curva de ebulição similar a levantada durante o processo de 

redução do fluxo de calor. Tal comportamento ocorre devido à existência de núcleos de 

vapor remanescentes do processo de aquecimento anterior.

Infelizmente não foi possível verificar a 

para o caso do dissipador permanecer inundado sem aquecimento e em repouso por 

período prolongado de tempo, o que implicaria na inundação e desativação das

cavidades. Tal fato decorreu da necessidade de retirar o fl

 

 - Curvas de ebulição para G=1500 kg/m²s.

levantados segundo condições de incremento progressivo

preenchidos”), observa-se nas Figuras 6-1 a 6-3 a necessidade de um 
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redução do fluxo de calor. Tal comportamento ocorre devido à existência de núcleos de 

vapor remanescentes do processo de aquecimento anterior.  

Infelizmente não foi possível verificar a necessidade de um maior superaquecimento 

para o caso do dissipador permanecer inundado sem aquecimento e em repouso por 

período prolongado de tempo, o que implicaria na inundação e desativação das

cavidades. Tal fato decorreu da necessidade de retirar o fluido refrigerante na fase 

111 

g/m²s. 

levantados segundo condições de incremento progressivo do fluxo de 

3 a necessidade de um 

onset of nucleate 

). Com o estabelecimento da ebulição em parcela do dissipador de calor, o 

coeficiente de transferência de calor se eleva e o superaquecimento do dissipador para 

um fluxo de calor fixo se reduz. Tal comportamento está relacionado à necessidade de 

m maior superaquecimento para a ativação das cavidades existentes na superfície do 

dissipador. No caso dos dados para a redução progressiva do fluxo de calor (símbolos 

se uma redução contínua do superaquecimento da superfície com o 

relacionado ao fato das 

Através das figuras apresentadas 

o incremento e decréscimo 

lor, indicando que a histerese do sistema quanto ao aquecimento, uma vez 

Embora não ilustrado nestas figuras, no 

logo após a imposição de um fluxo de 

ta em uma curva de ebulição similar a levantada durante o processo de 

redução do fluxo de calor. Tal comportamento ocorre devido à existência de núcleos de 

necessidade de um maior superaquecimento 

para o caso do dissipador permanecer inundado sem aquecimento e em repouso por 

período prolongado de tempo, o que implicaria na inundação e desativação das 

uido refrigerante na fase 



112 
 

 

líquida da seção de testes e pré-aquecedor após a realização dos ensaios, pois se 

houvesse a presença somente de líquido, condição de reduzida compressibilidade, um 

ligeiro aumento da temperatura do fluido, com a variação de sua densidade aumentaria 

significativamente a pressão no interior da seção de testes, danificando seu sistema de 

vedação. 

Curiosamente, as Figuras 6-4 e 6-5 as curvas de incremento e redução progressiva 

do fluxo de calor são semelhantes e a necessidade de um maior superaquecimento para 

o início da ebulição não se verifica. Com o aumento da velocidade mássica ocorre a 

redução na espessura da camada limite térmica e os gradientes de temperatura junto à 

superfície se elevam. Logo, apenas bolhas com diâmetros inferiores apresentam 

condições de nucleação, as quais estas necessitam um superaquecimento da superfície 

superior para seu crescimento. Assim, especula-se que a ausência de superaquecimento 

mínimo necessário para o início da ebulição pode ser justificado pela elevada perda de 

pressão na região monofásica para as velocidades mássicas de 1000 e 1500 kg/m²s 

facilitando a formação de núcleos ativos para a ebulição através do efeito de redução de 

pressão relacionada a efeitos dissipativos elevados, conhecido na literatura inglesa como 

flashing. 

Através da análise das Figuras 6-1 a 6-5, verifica-se o deslocamento para a direita da 

curva de ebulição com o aumento do grau de subresfriamento do refrigerante na entrada 

da seção de testes. Este comportamento está relacionado ao incremento do 

subresfriamento do refrigerante na entrada da seção de testes resultar em um maior 

comprimento ao longo dos canais para que as condições necessárias para o 

estabelecimento da ebulição se verifiquem. Desta forma, tem-se uma área do dissipador 

inferior sob efeito de ebulição, resultando em um maior superaquecimento médio da 

superfície. Com o aumento do fluxo de calor nota-se que as curvas para diferentes graus 

de subresfriamento tendem a convergir. Este comportamento está relacionado à redução 

da parcela da região sob efeito apenas de convecção forçada e, assim, com o dissipador 

predominantemente sob efeitos de ebulição e submetido a um fluxo de calor similar, os 

valores de superaquecimento do dissipador tendem a convergir.  

Efeitos relacionados à parcela relativa do dissipador de calor sob condições de 

ebulição afetam também a perda de pressão conforme ilustrado na Figura 6-6, que 



 

 

ilustra a variação do coeficiente de transferência de calor e 

variação do fluxo de calor. 

Figura 6-6 - Efeito da variação do fluxo de calor aplicado para G=500 kg/m²s e 
subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes de 10°C.

Nesta figura verifica-se um sal

transferência de calor médio com o estabelecimento de escoamento bifásico resultante 

do aumento do fluxo de calor. Na região das curvas em que há apenas escoamento 

monofásico, verifica-se o decréscimo d

incrementa o fluxo de calor. Tais reduções se relacionam às variações das propriedades 

de transporte do fluido com o aumento de sua temperatura média ao longo do 

dissipador.  

 

6.2.2. EFEITO DA VARIAÇÃO
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aparato experimental.  
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Infelizmente, para velocidades mássicas de 400, 500 e 600 
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Figura 6-7 – Resultados experimentais 

Figura 6-8 - Resultados experimentais 

Figura 6-9 - Resultados experimentais 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
para G=400 kg/m²s. 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
para G=1000 kg/m²s. 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
para G=1500 kg/m²s. 

 

para o coeficiente de transferência de calor 

 

para o coeficiente de transferência de calor 

 

para o coeficiente de transferência de calor 
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Através das Figuras 6-7 a 6-9 nota-se que, para velocidade mássica e fluxo de calor 

fixos na região em que ocorre somente escoamento monofásico, o coeficiente de 

transferência de calor e a perda de pressão tem seus valores pouco afetados pelo 

subresfriamento do fluido na entrada da seção de testes. As diferenças verificadas, ainda 

que reduzidas, estão relacionadas principalmente aos efeitos da temperatura do fluido 

nas propriedades de transporte, já que os resultados foram levantados para pressões na 

entrada da seção de testes próximas. Já para resultados em que se verifica escoamento 

bifásico para condições similares de velocidade mássica e fluxo de calor, o coeficiente 

de transferência de calor e a perda de pressão se elevam com a redução do grau de 

subresfriamento. Este comportamento é devido ao fato que para um subresfriamento de 

entrada inferior, o comprimento dos microcanais em que há escoamento monofásico é 

reduzido, resultando em uma parcela superior do dissipador sob efeito de ebulição. 

Como o escoamento bifásico proporciona coeficientes de transferência de calor e perda 

de pressão superiores quando comparado ao escoamento monofásico (excluindo 

condições em que ocorre a secagem de parede), é evidente que, com uma parcela maior 

de escoamento bifásico, o dissipador de calor apresente coeficientes médios e perdas de 

pressão superiores. Verifica-se também uma redução na região das Figuras 6-7 a 6-9 em 

que efeitos de ebulição ocorrem com o incremento do subresfriamento do fluido 

refrigerante. Tal comportamento se relaciona ao fato de fluxos de calor superiores se 

tornarem necessários para que as condições de ebulição se verifiquem ao longo do 

dissipador com o aumento do grau de subresfriamento. 

 

6.2.3. EFEITO DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE MÁSSICA 

As Figuras 6-10 a 6-12 ilustram o efeito do incremento da velocidade mássica nas 

relações do coeficiente de transferência de calor médio e da perda de pressão com o 

fluxo de calor. Na região destas figuras em que o dissipador de calor se encontra apenas 

sob condições de escoamento monofásico, o coeficiente de transferência de calor e a 

perda de pressão se elevam com o incremento da velocidade mássica. Constata-se 

também nestas figuras o incremento do fluxo de calor necessário para a verificação de 

efeitos de ebulição convectiva com a elevação da velocidade mássica. 
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Figura 6-10 - Resultados experimenta
e perda de pressão para o 

 

Figura 6-11 - Resultados experimentais para 
e perda de pressão para o 

Figura 6-12 - Resultados experimentais para 
e perda de pressão para o 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
e perda de pressão para o subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 

de 5 °C. 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
e perda de pressão para o subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 

de 10 °C. 

 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor 
pressão para o subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 

de 15°C. 

 
o coeficiente de transferência de calor 

subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 

 
ferência de calor 

subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 

 
o coeficiente de transferência de calor 

subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes 
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Para condições em que o escoamento bifásico se verifica, o comportamento é 

oposto, isto é, o coeficiente de troca de calor e a perda de pressão se elevam com a 

redução da velocidade mássica. Este comportamento é devido ao fato do comprimento 

dos microcanais em que há apenas escoamento monofásico ser inferior para  

velocidades mássicas inferiores. Apesar do incremento do coeficiente de transferência 

de calor com a velocidade mássica em condições em que apenas o escoamento 

monofásico se verifica, o incremento da vazão resulta em fluxos de calor superiores 

para o início da ebulição. Assim, a parcela do dissipador sujeita a ebulição convectiva 

caracterizada por coeficientes de transferência de calor superiores ao monofásico 

decresce. Tais comportamentos resultam em coeficientes superiores para vazões 

inferiores. Já a perda de pressão na região bifásica se eleva com o incremento da 

velocidade mássica, comportamento semelhante ao observado para monofásico, porém 

com acentuação superior. 

6.2.4. EFEITO DA VARIAÇÃO DO TÍTULO MÉDIO DE VAPOR  

As Figuras 6-13 e 6-14 apresentam os efeitos da variação do coeficiente de 

transferência de calor e da perda de pressão com a variação do título de vapor médio. 

Para esta análise, as figuras apresentam respectivamente, condições fixas de velocidade 

mássica e subresfriamento na entrada na seção de testes. O título de vapor médio na 

seção de testes é representado pela média aritmética dos valores do título de vapor de 

equilíbrio termodinâmico na entrada e saída da seção de testes, definido como: 

�̅ = �xâ�xgÍª�©�âÍ©wª,h¹ + �xâ�xgÍª�©�âÍ©wª,hï2  6.1 

O título de vapor de equilíbrio termodinâmico é definido como: 

�xâ�xgÍª�©�âÍ©wª = �vªwtv − �v©â�t�
�vS  6.2 

Através da Figura 6-13 observa-se que o incremento do subresfriamento de entrada 

desloca para a esquerda o início da ebulição. Tais aspectos justificam também o fato de, 

em condições de escoamento bifásico para um mesmo valor de título de vapor médio, o 

coeficiente de transferência de calor e a perda de pressão se elevarem com o incremento 

do grau de subresfriamento do fluido na entrada na seção de testes. Já na Figura 6-14 

observa-se que, para um título de vapor médio fixo, o coeficiente de transferência de 
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calor e a perda de pressão são superiores para vazões elevadas. Nota

perda de pressão apresenta tendências mais acentuadas de incremento com o aumento 

do título de vapor médio para velocidades mássicas elevadas. 

CTC e perda de pressão estão relacionados 

de título de vapor médio para vazões elevadas, é necessário o incremento do fluxo de 

calor.  

Figura 6-13 – Resultados
calor e perda de pressão para a 

Figura 6-14 – Resultados
calor e perda de pressão para o 

 

6.2.5. COMPARAÇÃ

Os métodos para estimativa

pressão durante a ebulição convectiva apresentados no C

utilizando-se EES (2003) e

calor e a perda de pressão são superiores para vazões elevadas. Nota-se também que a 

de pressão apresenta tendências mais acentuadas de incremento com o aumento 

do título de vapor médio para velocidades mássicas elevadas. Tais comportamentos do 

CTC e perda de pressão estão relacionados ao fato de que para obter um mesmo valor 

vapor médio para vazões elevadas, é necessário o incremento do fluxo de 

Resultados experimentais para o coeficiente de transferência de 
calor e perda de pressão para a velocidade mássica de 1000 kg/m²s.

 

Resultados experimentais para o coeficiente de transferência de 
calor e perda de pressão para o subresfriamento de entrada do fluido na seção de 

testes de 5 °C. 
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Os métodos para estimativa do coeficiente de transferência de calor e perda de 
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EES (2003) e seus resultados comparados aos dados experiment
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condições similares. Estes métodos foram implementados, com base em procedimentos 

de regressão de dados apresentados no Capítulo 5, obtendo-se o valor médio do 

coeficiente de transferência de calor e a perda de pressão total ao longo do dissipador 

considerando as parcelas sob condições de escoamento monofásico e bifásico. 

A comparação entre resultados experimentais e estimados se dá inicialmente através 

de figuras relacionando, através de seus eixos coordenados, os dados experimentais e os 

correspondentes calculados. Vale destacar que métodos preditivos além de serem 

precisos em termos de resultados médios, necessitam capturar as tendências dos 

resultados experimentais. Desta forma foram também elaboradas figuras comparando os 

comportamentos dos resultados experimentais e calculados com a variação de 

parâmetros do escoamento. Os métodos de previsão também foram avaliados 

quantitativamente em relação às suas capacidades de preverem o presente banco de 

dados experimentais. Para isto adotou-se como parâmetros a parcela de dados em 

relação ao total prevista com erro entre ±30% e o erro absoluto médio, η, definido 

como:   

� �%� = ∑ ��à�dàmnßà�kjMU�kàómnl�
�à�dàmnßà�kjM �º�õP ^  100 6.3 

onde N é o número de dados e y o parâmetro em análise. 

6.2.5.1.PERDA DE PRESSÃO 

Neste item a perda de pressão total, considerando apenas a região bifásica dos 

dados experimentais submetidos à regressão de dados descrita no Capítulo 5, foi 

comparada com os resultados proporcionados pelo modelo homogêneo, Lockhart e 

Martinelli (1949) e a correlação de Müller-Steinhagen e Heck (1986). A Tabela 6.2 

apresenta as avaliações estatísticas da previsão apresentada por cada correlação. Apesar 

do erro médio elevado, através desta avaliação nota-se que o modelo homogêneo é o 

que melhor prevê os dados experimentais. 

A Figura 6-15 ilustra a comparação dos resultados experimentais com os estimados 

segundo os métodos acima mencionados. Nela constata-se que de maneira geral, os 

métodos subestimam os resultados experimentais. Este resultado também foi observado 

no Capítulo 5 no item relacionado a validação dos resultados experimentais. Desta 
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forma, é coerente considerar que para o escoamento bifásico este aumento também 

ocorra. 

Tabela 6.2 - Avaliação estatística das correlações para a previsão de perda de 

Correlação

Modelo homogêneo
Correlação de Lockhart e 

Martinelli (1949)
Correlação de Mü

Steinhagen e Heck (1986)

 

Figura 6-15 - Comparação entre 
região bifásica dos 

 
As Figuras 6-16 e 6-17 ilustram as tendências dos métodos para 

de pressão bifásica com relação aos dados experimentais obtidos no presente estudo. 

Observa-se que a tendência da perda de pressão bifásica dos três métodos embora com 
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pressão e escoamentos com direção contrária ao fluxo principal, causando inte

entre os microcanais através dos plenuns de alimentação e drenagem. Os métodos de 
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previsão implementados não incluem efeitos de interação entre os microcanais, assim, 

fica evidente a necessidade de melhor compreensão do comportamento da perda de 

pressão de escoamentos no interior de geometrias compostas por multi-microcanais, 

incluindo efeitos dos plenuns. 

 

 

Figura 6-16 - Perda de pressão na região bifásica dos dados experimentais para 
G=400 kg/m²s e subresfriamento de 5°C e correlações da literatura. 

 

Figura 6-17 - Perda de pressão na região bifásica dos dados experimentais para 
G=1000 kg/m²s e subresfriamento de 5°C e correlações da literatura. 
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6.2.5.2.COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados dos parâmetros estatísticos utilizados nas 

comparações entre os métodos de previsão do coeficiente de transferência de calor e os 

dados levantados no presente estudo. Estes métodos encontram-se descritos no Capítulo 

2 e tiveram sua utilização indicada por estudos da literatura para a aplicação em 

microcanais. A comparação apresenta os valores médios considerando apenas a região 

bifásica, estimados segundo o procedimento descrito no Capítulo 5. Segundo esta 

tabela, o modelo de três zonas de Thome et al. (2004) fornece previsões satisfatórias dos 

resultados experimentais levantados no presente estudo. Este modelo se baseia no 

padrão de escoamento segundo bolhas alongadas, o qual se verifica para títulos de vapor 

reduzidos e desta forma condizentes ao presente estudo, pois os resultados 

experimentais foram levantados para títulos de vapor locais inferiores a 0,35. Vale 

destacar ainda que Thome et al. (2004) utilizaram para o ajuste do seu método dados 

experimentais envolvendo bancos de dados contendo resultados experimentais para 

multi-microcanais. Desta forma, possíveis efeitos relacionados a instabilidades térmicas 

estariam incorporados ao método através de suas constantes empíricas.  

Os métodos de Liu e Winterton (1991) e Tibiriçá (2011), baseados em resultados 

experimentais para um único canal também apresentam resultados satisfatórios. O 

método de Liu e Winterton (1991) apresenta erro médio inferior aos demais com 86% 

dos dados previstos dentro de uma margem de ±30%, enquanto o método de Tibiriçá 

prevê 62% dos resultados com erro inferior a 30%. Tais resultados, relativamente 

satisfatórios, verificam-se apesar de Tibiriçá (2011) envolver resultados para diâmetros 

entre 1,0 e 2,3 mm e Liu e Winterton (1991) para a faixa de 2,95 a 32 mm, desta forma, 

superiores ao diâmetro equivalente dos canais considerados neste estudo de 0,252 mm. 

Tabela 6.3 - Avaliação estatística das correlações para previsão do coeficiente de 
transferência de calor para a região bifásica. 

Correlação 
Erro médio,             
η (%) 

Erro inferior a 
30%, ζ(%) 

Correlação Liu e Winterton (1991) 15 86 
Modelo de Thome et al. (2004) 22 92 

Correlação Tibiriçá (2011) 27 62 
 

A Figura 6-18 ilustra a comparação dos resultados experimentais com os estimados 

segundo os métodos acima mencionados. Nela constata-se que de maneira geral, o 



 

 

método de Tibiriçá (2011) 

de três zonas apresenta uma tendência de subestimá

Winterton (1991) não apresente evidente tendência, a maioria dos dados 

são subestimados por este método

Figura 6-18 - Comparação entre o coeficiente de transferência de calor 
experimental e teórico para a região bifásica

Apesar da análise estatística 

30% indicar que o modelo de três zonas de Thome 

resultados, o método de Liu e Winterton (1991) apresentar erro médio inferior aos 

demais, com o objetivo de verificar se os métodos avaliados capturam também as 

tendências dos resultados experimentais, 

partir delas, verifica-se que apesar de subestimar os valores experimentais, o modelo de 

três zonas de Thome et al.

Assim, com base nas análises rea

zonas para a previsão do coeficiente de transferência de calor em dissipadores de calor 

submetidos a ebulição convectiva

reduzidos. 

de Tibiriçá (2011) superestima os resultados experimentais, enquanto o modelo 

uma tendência de subestimá-los. Embora o método de 

não apresente evidente tendência, a maioria dos dados 

são subestimados por este método. 

Comparação entre o coeficiente de transferência de calor 
experimental e teórico para a região bifásica dos dados experimentais

e estatística quanto à parcela de dados prevista com erro inferior a 

indicar que o modelo de três zonas de Thome et al. (2004) proporciona

o método de Liu e Winterton (1991) apresentar erro médio inferior aos 

de verificar se os métodos avaliados capturam também as 

tendências dos resultados experimentais, foram elaboradas as Figuras 6

se que apesar de subestimar os valores experimentais, o modelo de 

et al. (2004) acompanha as tendências dos dados experimentais. 

Assim, com base nas análises realizadas neste estudo é possível indicar o método de três 

zonas para a previsão do coeficiente de transferência de calor em dissipadores de calor 

convectiva em microcanais sob condições de títulos de vapor 
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Figura 6-19 - Coeficiente de transferência de calor da região bifásica dos dados 
experimentais para G=400 kg/m²s e subresfriamento de e

Figura 6-20 - Coeficiente de transferência de calor da região bifásica dos dados 
experimentais para G=1000 kg/m²s e subresfriamento de entrada de 5 °C
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6.2.5.3.AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 

Com o objetivo de comparar as necessidades da indústria de microprocessadores 

com os resultados alcançados pelo dissipador desenvolvido e avaliado no presente 

estudo elaborou-se a Figura 6-21. Nela, encontram-se indicadas as necessidades de 

resfriamento dos processadores Intel e o máximo fluxo de calor dissipado de 360 kW/m² 

(com referência à máxima potência aplicada à resistência elétrica, relativa à área de 

aquecimento do dissipador de calor) levantado neste estudo e ilustrado anteriormente na 

Figura 6-1. Verificou-se este fluxo máximo para uma velocidade mássica de 400 kg/m²s 

em condições de subresfriamento do fluido na entrada da seção de testes de 5 °C, 

superaquecimento médio do dissipador com relação ao fluido de 8,7 °C, perda de 

pressão no dissipador de calor de 15,3 kPa, temperatura média do dissipador de calor de 

34 °C, com coeficiente de transferência de calor médio de 35 kW/m²K. 

Embora o máximo fluxo de calor dissipado neste trabalho apresente valor inferior à 

necessidade de alguns modelos de processadores, é importante ressaltar que testes para 

fluxos de calor superiores aos valores apresentados não foram realizados devido às 

limitações da bancada experimental, com o intuito de não comprometer a vedação do 

sistema e integridade de seus componentes. No caso de um dissipador constituído de 

uma peça única, tais limitações seriam eliminadas. Vale ressaltar ainda que para o 

coeficiente de transferência de calor obtido, considerando um superaquecimento médio 

do dissipador duas vezes superior ao observado, ter-se-ia um fluxo de calor dissipado de 

720 kW/m², inferior ao fluxo crítico de calor de 981 kW/m² estimado a partir do método 

de Tibiriçá et al. (2012), para uma temperatura média do dissipador de calor inferior a 

45 °C. Tal temperatura é razoavelmente inferior a 80 °C, valor recomendado pela 

indústria para a operação satisfatória de microprocessadores. Assim, é possível concluir 

que dissipadores de calor baseados na ebulição convectiva em microcanais possuem as 

características necessárias para o gerenciamento térmico de microprocessadores, isto é, 

elevado coeficiente de transferência de calor, reduzido superaquecimento e perda de 

pressão relativamente reduzida. No entanto, diversos aspectos ainda necessitam de 

melhores compreensões e estudos futuros, como é o caso de instabilidades proveniente 

da ebulição no interior dos microcanais. 
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Figura 6-21: Máximo fluxo de calor dissipado no presente estudo comparado aos 
dissipados pelos microprocessadores da Intel.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

PARA TRABALHOS FUTUROS 

Um estudo teórico-experimental envolvendo dissipadores de calor baseados na 

ebulição convectiva em microcanais foi efetuado. Para isto, uma extensa revisão da 

literatura foi realizada. Um dissipador de calor foi projetado e fabricado e dados 

experimentais para o coeficiente de transferência de calor e perda de pressão durante a 

ebulição convectiva do R134a levantados. Estes resultados foram criteriosamente 

analisados e comparados a métodos de previsão disponíveis na literatura. Com base 

neste estudo o presente capítulo apresenta as conclusões e recomendações extraídas a 

partir de seus resultados.  

7.1.CONCLUSÕES 

As principais conclusões extraídas deste estudo são: 

• O número de Nusselt médio experimental para escoamento monofásico e 

número de Reynolds superiores a 400 apresentou valores superiores aos 

estimados pelas correlações utilizadas para escoamento laminar em 

desenvolvimento e desenvolvido. Comportamento similar, porém para valores 

diferentes do número de Reynolds foram verificados por Peng e Peterson (1996), 

Rahman (2000), Lee et al. (2005), Schneider et al. (2007) e Phillips (2008). 

Especula-se que tal comportamento pode estar relacionado a efeitos de entrada e 

a elevada rugosidade relativa; 

• Para escoamentos monofásicos, o coeficiente de transferência de calor médio se 

eleva com a velocidade mássica e apresenta ligeiro decréscimo com o 

incremento do fluxo de calor. No caso do coeficiente de transferência de calor, 

efeitos significativos do subresfriamento do fluido na entrada do dissipador não 

foram constatados; 

• Em condições em que se verificam efeitos de ebulição em parcela do dissipador, 

o coeficiente de transferência de calor médio eleva-se com a redução da 

velocidade mássica, do subresfriamento do fluido na entrada da seção de testes e 
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com o incremento do fluxo de calor. Tais comportamentos estão relacionados ao 

incremento da parcela do dissipador sob condições de escoamento bifásico, 

caracterizados por coeficientes de transferência de calor locais superiores ao 

observados em condições monofásicas. Já, para condições com títulos de vapor 

médios fixos e com ebulição nos microcanais, o coeficiente de transferência de 

calor se eleva com o incremento da velocidade mássica e do grau de 

subresfriamento do fluido na entrada da seção de testes; 

• Os fatores de atrito médios para o escoamento monofásico, estimados a partir de 

resultados experimentais para perda de pressão, apresentam valores 

razoavelmente superiores aos obtidos através de correlações da literatura; 

• Para o escoamento monofásico, a perda de pressão se eleva com o aumento da 

velocidade mássica e apresenta um tênue decréscimo com o aumento do fluxo de 

calor em velocidades mássicas reduzidas. No caso de velocidades mássicas 

superiores a 1000 kg/m²s, este comportamento inverte-se e a perda de pressão se 

eleva com o incremento do fluxo de calor; 

• Conforme esperado, para condições em que parcela dos microcanais encontra-se 

submetida a condições de ebulição convectiva a perda de pressão se eleva com o 

incremento da velocidade mássica e do fluxo de calor. Efeitos da variação do 

subresfriamento de entrada do fluido na seção de testes na perda de pressão 

foram desprezíveis; 

• Uma vez estabelecida a ebulição convectiva em parcela do dissipador, efeitos de 

histerese nas curvas de ebulição, isto é, diferenças no superaquecimento para um 

mesmo fluxo de calor entre as curvas de elevação e decréscimo da potência de 

aquecimento são desprezíveis. Superaquecimentos superiores aos verificados 

para a curva de decréscimo de fluxo de calor foram necessários para o início da 

ebulição em condições de velocidades mássicas inferiores a 1000 kg/m²s; 

• Nenhum dos métodos avaliados para a previsão da perda de pressão durante 

condições de ebulição convectiva apresentou resultados razoáveis quando 

comparados aos dados levantados no presente estudo. O modelo homogêneo que 

proporcionou melhores resultados previu apenas 7% dos dados experimentais 

com erro inferior a 30%. Especula-se que tal resultado está relacionado não 

apenas à imprecisão dos métodos avaliados, mas também à ocorrência de 

instabilidades térmicas e, consequentemente, escoamentos reversos ao fluxo 
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principal relacionados a flutuações na pressão. Efeitos de perda de pressão locais 

como na entrada e saída dos canais não capturados adequadamente pelo método 

de regressão de dados e uma rugosidade relativa elevada também contribuem 

para tal resultado. Os efeitos do diâmetro hidráulico e do fator de forma em 

canais retangulares são avaliados na literatura e é especulado um incremento do 

coeficiente de atrito com o decréscimo destes dois parâmetros, porém há a 

necessidade de uma melhor compreensão dos fenômenos em micro-escala para 

que uma razão apropriada possa ser indicada; 

• O modelo de três zonas para o coeficiente de transferência de calor durante a 

ebulição convectiva em canais de reduzido diâmetro proposto por Thome et al. 

(2004) proporciona resultados satisfatórios dos dados levantados no presente 

estudo, prevendo com erro médio aproximado de 22%, sendo que  92% dos 

dados experimentais são estimados com erro inferior a 30%; 

• Com base no fato de o modelo de Thome et al. (2004) ter apresentado melhores 

previsões dos dados experimentais e incluir em seu modelo o ajuste a dados para 

multi-microcanais, permite especular que este incorpora efeitos de  interações 

entre os canais e que, desta forma, modelos desenvolvidos com dados para 

canais únicos não se aplicam para geometrias de multi-microcanais. 

• O dissipador de calor estudado apresenta elevado potencial para aplicação no 

resfriamento de microprocessadores, com vantagens em relação ao escoamento 

monofásico, da redução dos gradientes de temperatura ao longo do dissipador, 

reduzida temperatura média do dissipador de calor, coeficientes de transferência 

de calor elevados e possibilidade de operação com perda de pressão inferior para 

um mesmo fluxo de calor dissipado. 

 

7.2.RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base no estudo realizado, as seguintes sugestões para trabalhos futuros são 

apontadas: 

• Ampliação do banco de dados para velocidades mássicas além dos avaliados 

neste estudo; 

• Ampliação do banco de dados para diferentes fluidos; 
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• Ampliação do banco de dados para diferentes geometrias da seção transversal, 

de distribuição dos microcanais e geometria dos plenuns; 

• Avaliação dos efeitos de entrada do fluido nos microcanais e da rugosidade 

relativa no coeficiente de transferência de calor e na perda de pressão através de 

programas de simulação numérica; 

• Análise visual das imagens obtidas com câmera de elevada taxa de aquisição de 

imagens no que diz respeito à uniformidade de distribuição de fluido entre os 

microcanais, ebulição “explosiva”, presença de escoamento reverso e validação 

do comprimento monofásico; 

• Avaliação da rugosidade e análise de erro das dimensões dos microcanais 

através de ensaios destrutivos; 

• Adequação da seção de testes para a avaliação do fluxo crítico de calor, sem que 

comprometa a vedação do sistema e a integridade das peças envolvidas. 
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9. APÊNDICE A – CALIBRAÇÃO DOS 

TERMOPARES 

Os termopares utilizados foram calibrados para uma faixa de temperaturas entre 5 e 

57,5 °C, utilizando como referência termômetros de imersão de precisão, 0,05 °C (com 

rastreabilidade NIST). No processo de calibração, inseriram-se os termopares e o 

termômetro em um banho termostático da marca Haake modelo C35. Este banho 

termostático apresenta variações máximas de 0,01°C para o controle de temperatura. 

Deste modo, levantou-se, para a faixa de temperaturas de ensaio, as diferenças entre as 

temperaturas medidas nos termopares, determinadas através do conjunto termopar, 

sistema de aquisição de dados e computador pessoal, e a fornecida pelo termômetro que 

foi considerada como sendo a temperatura real. Foram levantadas curvas de calibração 

partindo de 5 °C até 57,5 °C. Após atingir a temperatura de 57,5 °C, reduzia-se seu 

valor até 5 °C. As diferenças entre as temperaturas indicadas pelos termopares e a dos 

termômetros foram determinadas dentro desta faixa a cada intervalo de 7,5 °C. 

Seguindo este procedimento foram levantadas 5 curvas de calibração. 

Com base nestes dados, a regressão linear da curva Ttermopar vs Ttermômetro forneceu a 

seguinte relação: 

��xgÍªutg = OÀ + O¡��xgÍôÍx�gª 9.1 

onde Cl e Ca são, respectivamente, o coeficiente de correção linear e angular, 

determinados para cada canal de aquisição de temperatura.  

A Tabela 9.1 apresenta os resultados de Cl e Ca obtidos. 

As incertezas relativas às medidas foram determinadas através do procedimento 

sugerido por Abernethy e Thompson (1973), resultando para um intervalo de confiança 

de 95% igual a ±0,15 °C. 

Tal procedimento consistiu em levantar distintas curvas de calibração com elevação 

gradual do parâmetro de leitura até um máximo seguido de sua redução até o valor 
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inicial. Este procedimento, segundo os autores, objetiva incorporar ao processo de 

determinação das incertezas efeitos de não linearidade e histerese relacionados a 

efetuação da medida. Com base nos resultados levantados experimentalmente 

determinou-se o desvio padrão para cada nível da temperatura, si , definido como: 

�© = z∑ T��� − �ÏW��õP\ − 1  9.2 

onde n é o número de curvas de calibração levantadas, �Ï é a média aritmética de todas 

as temperaturas medidas naquele nível de temperatura e para a j curva de calibração 

tem-se: 

��� = ��xÍutgtgÎgt wÎg�t �x ©�wgxÍx��ª + ��xÍutgtgÎgt wÎg�t �x �xwgé�w©Íª2  9.3 

 O desvio padrão total foi então determinado por: 

� = �®� �©�a
©õP  9.4 

onde k é o número de níveis de temperatura. 

O número de graus de liberdade para determinação do valor do t de student foi 

obtido segundo o método de Welch-Satterthwaite, através da seguinte equação: 

|À = T∑ �©�a©õP W�
∑ �n Svna©õP  9.5 

onde |À©  é o número de graus de liberdade em cada nível de temperatura dado pelo 

número de curvas levantadas menos 1. 

Finalmente, conhecendo-se o número de graus de liberdade total, determina-se o 

valor do t de student obtendo-se a incerteza total da medida da temperatura com o 

intervalo de confiança de 95% dada por t95 s. 
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Tabela 9.1 – Constantes de calibração dos termopares. 

Canal de aquisição Ca Cl 

00 1,004 0,678 
01 1,003 0,772 
02 1,002 0,586 
03 1,003 0,469 
04 1,004 0,631 
05 1,004 0,477 
06 1,003 0,451 
07 1,003 0,407 
08 1,003 0,961 
09 1,003 0,889 
10 1,003 0,782 
12 1,003 0,864 
11 1,003 0,654 
12 1,003 0,683 
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10. APÊNDICE B – DADOS 

EXPERIMENTAIS 

Tdissipador T2 T3 ∆P å�  Pentrada Q 
[°C] [°C] [°C] [kPa] [g/s] [kPa] [W] 
23,6 20,5 23,0 3,3 1 677 3,6 

26,9 20,6 25,7 3,3 1 677 7,7 

27,8 20,6 25,9 3,4 1 681 10,2 

27,6 20,6 25,5 3,9 1 677 11,5 

28,1 20,4 25,6 4,6 1 678 15,3 

28,6 20,6 25,6 5,5 1 677 19,1 

29,1 20,6 25,6 6,3 1 678 23,0 

29,6 20,4 25,6 7,0 1 677 26,8 

30,0 20,6 25,6 7,9 1 678 30,6 

30,6 20,7 25,7 8,5 1 678 34,4 

30,9 20,5 25,6 9,3 1 677 38,3 

31,4 20,5 25,5 9,9 1 677 42,1 

31,9 20,6 25,6 10,6 1 677 45,9 

32,2 20,7 25,6 11,5 1 678 49,7 

32,6 20,5 25,6 12,1 1 677 53,6 

33,2 20,6 25,6 12,9 1 677 57,4 

33,2 20,4 25,4 13,7 1 677 61,2 

33,6 20,5 25,4 14,4 1 677 65,0 

34,0 20,7 25,4 15,3 1 678 68,9 

33,6 20,4 25,6 14,3 1 677 65,0 

33,2 20,5 25,4 13,7 1 677 61,2 

32,9 20,3 25,5 12,9 1 677 57,4 

32,6 20,6 25,6 12,2 1 678 53,6 

32,1 20,3 25,6 11,3 1 677 49,7 

31,9 20,7 25,7 10,7 1 677 45,9 

31,5 20,4 25,8 9,9 1 676 42,1 

31,0 20,6 25,7 9,3 1 677 38,3 

30,5 20,5 25,6 8,5 1 677 34,4 

30,1 20,6 25,8 7,8 1 676 30,6 

29,7 20,5 25,7 7,1 1 677 26,8 

29,1 20,6 25,6 6,5 1 677 23,0 

28,5 20,4 25,6 5,7 1 677 19,1 

28,0 20,5 25,6 4,9 1 677 15,3 

27,4 20,6 25,5 4,2 1 677 11,5 

26,4 20,4 25,2 3,4 1 677 6,8 

24,1 20,5 23,5 3,2 1 676 4,3 

19,0 15,9 18,5 3,7 1 683 3,7 
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22,2 15,8 21,1 3,7 1 683 7,4 

25,6 15,9 23,7 3,6 1 683 11,0 

27,9 15,9 25,6 3,7 1 685 13,6 

28,8 16,1 26,1 4,1 1 685 19,1 

29,2 15,8 26,0 4,8 1 684 23,0 

29,8 15,9 26,2 5,4 1 686 26,8 

30,4 15,7 26,3 5,9 1 685 30,6 

30,9 16,0 26,3 6,6 1 684 34,4 

31,6 15,9 26,4 7,2 1 684 38,3 

31,8 15,7 26,2 7,9 1 684 42,1 

32,4 16,0 26,3 8,6 1 683 45,9 

32,8 16,0 26,2 9,2 1 686 49,7 

33,2 16,0 26,2 9,9 1 684 53,6 

33,5 15,9 26,0 10,6 1 684 57,4 

33,9 15,9 26,0 11,3 1 684 61,2 

34,4 16,3 26,2 12,0 1 684 65,0 

34,8 16,1 26,1 12,7 1 685 68,9 

34,4 16,0 26,1 12,0 1 683 65,0 

34,0 15,8 26,0 11,4 1 684 61,2 

33,7 16,0 26,2 10,7 1 684 57,4 

33,1 15,6 26,1 9,9 1 684 53,6 

32,9 15,9 26,3 9,4 1 685 49,7 

32,4 15,9 26,2 8,8 1 683 45,9 

31,9 15,7 26,2 8,1 1 684 42,1 

31,5 16,0 26,3 7,5 1 685 38,3 

31,0 15,8 26,3 6,8 1 684 34,4 

30,4 15,7 26,2 6,2 1 682 30,6 

29,9 15,7 26,2 5,5 1 683 26,8 

29,4 15,8 26,3 4,9 1 685 23,0 

28,6 15,7 26,0 4,3 1 682 19,1 

27,7 15,6 25,7 3,7 1 683 14,2 

26,2 15,9 24,5 3,4 1 684 12,1 

22,9 15,6 21,7 3,4 1 684 8,5 

19,8 15,8 19,2 3,4 1 685 4,8 

23,0 20,2 22,4 2,7 1,25 671 3,8 

25,7 20,2 24,4 2,7 1,25 671 7,4 

28,7 20,3 26,7 2,8 1,25 672 11,5 

27,0 20,3 24,9 3,9 1,27 675 12,3 

27,3 20,5 24,9 4,1 1,25 676 13,4 

27,8 20,6 25,1 4,4 1,25 677 15,3 

28,2 20,6 25,2 4,7 1,25 678 17,2 

28,6 20,6 25,3 5,0 1,25 679 19,1 

29,3 20,6 25,5 5,5 1,25 681 23,0 

30,1 20,8 25,7 5,9 1,25 683 26,8 

30,7 20,8 25,8 6,4 1,25 684 30,6 

31,1 21,0 26,0 7,9 1,25 687 34,4 

31,7 21,1 26,0 8,6 1,25 689 38,3 



147 
 

 

32,2 21,3 26,1 9,3 1,25 691 42,1 

32,7 21,3 26,2 10,0 1,25 693 45,9 

32,3 21,2 26,2 9,3 1,25 692 42,1 

31,8 21,1 26,2 8,6 1,25 691 38,3 

31,6 21,2 26,1 9,5 1,25 690 38,3 

31,1 21,2 26,0 8,9 1,25 688 34,4 

30,4 20,8 25,8 8,2 1,25 684 30,6 

29,6 20,6 25,5 7,4 1,25 680 26,8 

29,1 20,7 25,6 6,5 1,25 681 23,0 

28,3 20,5 25,2 5,6 1,25 676 19,1 

27,8 20,4 25,1 4,9 1,25 675 17,2 

27,4 20,3 24,9 4,3 1,25 673 15,3 

26,9 20,2 24,7 3,8 1,25 672 13,4 

26,5 20,2 24,6 3,0 1,25 671 11,5 

26,0 20,2 24,4 2,4 1,25 670 9,6 

25,4 20,2 24,1 1,8 1,25 670 7,7 

24,5 20,2 23,4 1,8 1,25 671 5,8 

23,2 20,3 22,5 1,9 1,25 673 4,0 

18,1 15,4 17,5 4,8 1,25 677 3,6 

21,1 15,6 19,8 4,8 1,25 678 7,4 

23,9 15,8 22,0 4,8 1,25 679 11,0 

26,6 15,6 24,0 4,7 1,25 678 14,8 

29,4 15,6 26,1 4,7 1,25 680 19,1 

32,2 15,6 28,2 4,7 1,25 680 23,0 

29,5 15,7 25,8 6,2 1,25 679 26,8 

30,2 15,8 25,9 7,0 1,25 681 30,6 

30,6 15,6 25,8 7,8 1,25 680 34,4 

31,1 15,7 25,9 8,6 1,25 678 38,3 

31,6 15,6 25,9 9,3 1,25 679 42,1 

32,0 15,5 25,8 10,2 1,25 679 45,9 

32,4 15,5 25,7 10,9 1,25 679 49,7 

33,0 15,7 25,8 11,8 1,25 679 53,6 

33,2 15,7 25,9 12,5 1,25 679 57,4 

33,5 15,6 25,8 13,2 1,25 679 61,2 

33,2 15,7 25,9 12,5 1,25 680 57,4 

32,6 15,5 25,8 11,7 1,25 679 53,6 

32,4 15,5 25,7 11,0 1,25 679 49,7 

32,0 15,6 25,8 10,2 1,25 678 45,9 

31,6 15,6 25,9 9,5 1,25 679 42,1 

31,1 15,7 25,9 8,8 1,25 679 38,3 

30,6 15,6 25,9 8,0 1,25 678 34,4 

30,0 15,6 25,9 7,2 1,25 679 30,6 

29,5 15,6 25,9 6,5 1,25 678 26,8 

28,8 15,5 25,7 5,8 1,25 679 23,0 

28,0 15,6 25,4 5,1 1,25 678 17,2 

26,9 15,6 24,5 4,7 1,25 678 15,6 

24,5 15,5 22,5 4,6 1,25 678 12,3 
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21,8 15,7 20,6 4,6 1,25 679 8,5 

18,8 15,5 18,2 4,6 1,25 679 4,6 

22,0 19,6 21,4 4,8 1,5 659 3,7 

24,5 19,7 23,2 4,8 1,5 660 7,4 

27,1 19,8 25,1 4,7 1,5 662 11,5 

28,5 19,9 26,1 4,7 1,5 665 13,4 

29,9 20,0 27,1 4,7 1,5 667 15,3 

28,0 20,1 24,9 6,2 1,5 667 17,2 

28,5 20,1 25,0 6,5 1,5 670 19,1 

29,1 20,2 25,1 7,3 1,5 670 23,0 

29,6 20,0 25,0 8,2 1,5 668 26,8 

30,1 20,0 24,9 8,9 1,5 667 30,6 

30,5 20,0 24,8 9,6 1,5 666 34,4 

30,5 20,1 24,8 12,4 1,5 668 38,3 

31,1 20,1 24,9 13,3 1,5 671 42,1 

31,4 20,1 24,8 13,8 1,5 670 45,9 

31,9 20,2 24,9 14,7 1,5 672 49,7 

32,5 20,5 25,2 15,5 1,5 678 53,7 

33,1 20,8 25,3 16,4 1,5 682 57,4 

33,5 20,8 25,3 17,3 1,5 682 61,2 

32,5 20,0 24,3 18,5 1,5 663 61,2 

31,9 20,0 24,5 16,6 1,5 666 53,5 

31,0 20,0 24,5 14,6 1,5 665 45,9 

30,3 20,0 24,6 12,5 1,5 665 38,3 

29,3 19,9 24,7 10,6 1,5 665 30,6 

28,2 19,9 24,6 8,8 1,5 664 23,0 

27,0 19,9 24,5 6,8 1,5 665 15,3 

24,9 19,8 23,6 5,2 1,5 663 7,9 

22,4 19,8 21,8 5,2 1,5 663 4,1 

19,2 16,8 18,5 4,7 1,5 702 3,7 

21,9 16,9 20,5 4,7 1,5 704 7,5 

24,4 16,9 22,3 4,7 1,5 704 11,3 

27,0 17,0 24,2 4,6 1,5 706 15,0 

29,5 17,0 25,9 4,6 1,5 708 18,8 

30,8 17,0 26,8 4,5 1,5 708 20,7 

32,1 17,1 27,8 4,5 1,5 709 23,0 

30,6 17,4 26,7 5,8 1,5 716 24,9 

31,0 17,5 26,9 6,1 1,5 715 26,8 

31,6 17,4 27,0 6,6 1,5 714 30,6 

32,3 17,4 27,2 7,2 1,5 717 34,4 

32,8 17,4 27,2 7,8 1,5 715 38,3 

33,3 17,4 27,3 8,4 1,5 716 42,1 

33,6 17,4 27,2 9,2 1,5 716 45,9 

34,0 17,4 27,2 10,0 1,5 715 49,7 

33,8 17,4 27,3 10,1 1,5 716 49,7 

34,4 17,6 27,5 10,9 1,5 720 53,6 

34,6 17,6 27,3 12,1 1,5 718 57,4 
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34,7 18,0 27,8 12,5 1,51 728 53,6 

33,8 17,5 27,2 12,5 1,5 715 49,7 

33,5 17,4 27,4 11,8 1,5 718 45,9 

32,9 17,4 27,2 11,5 1,5 715 42,1 

32,5 17,4 27,3 10,8 1,5 718 38,3 

32,0 17,4 27,2 10,1 1,5 717 34,4 

31,3 17,4 27,1 9,4 1,5 715 30,6 

30,7 17,4 27,0 8,7 1,5 716 26,8 

30,0 17,4 26,7 7,9 1,5 715 23,0 

29,0 17,3 26,1 7,2 1,5 715 18,6 

28,3 17,3 25,5 7,0 1,5 713 17,3 

27,4 17,4 24,7 6,7 1,5 716 15,5 

25,1 17,4 23,0 6,8 1,5 715 11,9 

22,6 17,4 21,2 6,6 1,5 718 8,0 

20,0 17,4 19,3 4,8 1,5 717 4,0 

22,7 21,0 22,0 9,5 2,5 687 3,5 

24,4 20,9 23,0 9,5 2,5 686 7,4 

26,1 20,9 24,1 9,5 2,51 686 11,2 

27,9 21,0 25,2 9,5 2,5 688 15,0 

29,1 21,2 25,8 9,9 2,5 690 19,1 

29,8 21,2 25,9 11,1 2,5 691 23,0 

30,3 21,3 25,9 12,7 2,5 691 26,8 

30,9 21,3 25,8 13,7 2,5 692 30,6 

31,4 21,2 25,8 14,8 2,5 692 34,4 

31,9 21,2 25,7 16,0 2,5 692 38,3 

32,3 21,2 25,7 17,0 2,5 691 42,1 

32,7 21,3 25,6 18,2 2,5 691 45,9 

33,0 21,3 25,6 19,8 2,5 693 49,7 

33,5 21,4 25,7 20,9 2,5 696 53,6 

34,1 21,6 25,9 22,3 2,5 700 57,4 

34,6 21,8 26,0 23,3 2,5 704 61,2 

34,6 22,0 26,0 24,5 2,5 705 61,3 

34,4 22,1 26,2 23,4 2,5 708 57,4 

33,7 21,7 26,0 22,5 2,5 702 53,6 

32,9 21,3 25,6 21,7 2,5 694 49,7 

32,5 21,3 25,5 20,6 2,5 693 45,9 

32,0 21,2 25,6 19,6 2,5 692 42,1 

31,4 21,2 25,5 18,1 2,5 690 38,2 

31,0 21,3 25,5 17,0 2,5 691 34,4 

30,4 21,2 25,5 15,6 2,5 690 30,6 

29,8 21,1 25,5 14,2 2,5 689 26,8 

29,2 21,1 25,5 13,0 2,5 689 23,0 

28,4 21,0 25,5 11,6 2,5 687 19,1 

27,5 21,0 25,1 10,6 2,5 685 14,6 

26,0 20,8 24,2 10,3 2,5 683 11,9 

24,2 20,8 23,0 10,3 2,5 682 7,7 

22,5 20,8 21,9 10,4 2,5 684 3,8 
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18,3 16,6 17,7 10,6 2,5 700 3,8 

20,1 16,6 18,8 10,7 2,5 701 7,5 

21,8 16,7 20,0 10,7 2,5 701 11,4 

23,6 16,8 21,1 10,6 2,5 701 15,2 

25,4 16,8 22,3 10,7 2,5 702 19,2 

27,2 16,9 23,4 10,7 2,5 705 23,0 

28,2 17,0 24,1 10,7 2,5 707 24,9 

29,1 17,0 24,7 10,7 2,5 709 26,9 

30,2 17,2 25,4 10,7 2,5 710 28,8 

31,1 17,2 25,9 10,7 2,5 712 30,7 

31,9 17,3 26,5 10,7 2,5 712 32,5 

31,2 16,8 25,7 11,4 2,5 703 34,4 

31,7 17,0 26,0 11,7 2,5 708 36,5 

31,9 17,0 26,3 12,2 2,5 708 38,3 

32,5 17,1 26,5 13,3 2,5 710 42,0 

33,0 17,1 26,4 14,3 2,5 708 45,9 

33,5 17,1 26,5 15,2 2,49 709 49,7 

33,9 17,2 26,5 16,5 2,5 711 53,6 

34,6 17,2 26,3 18,8 2,5 708 61,2 

35,3 17,2 26,3 20,9 2,5 708 68,9 

34,9 17,0 26,1 22,5 2,5 706 68,9 

34,0 16,9 26,1 20,2 2,5 704 61,2 

33,2 16,8 26,2 18,3 2,5 705 53,6 

32,2 16,9 26,1 16,1 2,5 703 45,9 

31,2 16,8 26,1 13,9 2,5 704 38,3 

29,6 16,7 25,3 12,7 2,5 703 30,1 

29,1 16,8 25,0 12,6 2,5 701 28,8 

28,4 16,8 24,5 10,4 2,5 702 27,0 

27,1 16,7 23,4 10,2 2,5 702 23,4 

23,8 16,8 21,3 10,3 2,5 702 15,9 

20,2 16,8 19,0 10,5 2,5 702 7,7 

18,6 16,8 17,9 10,5 2,5 703 4,0 

12,7 11,0 12,1 9,9 2,5 686 3,9 

14,4 10,9 13,1 9,9 2,5 685 7,6 

16,2 11,0 14,3 9,9 2,5 685 11,3 

18,0 11,0 15,4 9,9 2,5 685 15,1 

19,9 11,1 16,6 9,8 2,5 686 18,9 

21,7 11,1 17,7 9,9 2,5 687 22,9 

23,5 11,1 18,8 9,9 2,5 687 26,7 

25,4 11,2 20,0 9,9 2,5 689 30,6 

27,3 11,2 21,1 9,8 2,5 690 34,3 

28,8 11,0 22,0 9,9 2,5 688 38,1 

30,1 10,9 22,7 10,0 2,5 684 40,8 

30,8 11,0 23,5 10,3 2,5 687 43,7 

31,3 11,1 24,4 11,2 2,5 688 49,7 

32,0 11,0 24,7 11,8 2,5 688 53,6 

32,7 11,2 25,1 12,6 2,49 691 57,4 
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33,2 11,2 25,2 13,6 2,5 691 61,2 

33,7 11,2 25,3 14,2 2,5 692 65,0 

34,2 11,2 25,5 15,0 2,5 693 68,9 

35,2 13,0 26,9 16,0 2,49 722 68,9 

34,9 13,0 27,0 15,1 2,51 724 65,0 

34,6 13,1 27,1 14,1 2,5 730 61,2 

33,9 13,0 26,8 13,5 2,5 727 57,4 

33,4 13,0 26,6 12,8 2,5 725 53,6 

32,0 12,9 25,8 11,5 2,5 727 45,1 

30,0 12,9 24,1 10,6 2,5 726 39,3 

26,9 12,7 21,8 10,6 2,5 724 31,5 

23,4 12,6 19,6 10,6 2,5 722 24,0 

19,8 12,5 17,2 10,7 2,5 719 16,1 

16,2 12,4 14,8 10,8 2,5 716 8,4 

14,3 12,3 13,6 10,8 2,5 712 4,4 

22,1 21,1 21,7 24,0 3,75 690 3,3 

23,4 21,1 22,5 24,3 3,75 689 7,0 

24,7 21,1 23,2 24,4 3,75 690 10,9 

25,9 21,0 23,9 25,1 3,75 689 15,4 

27,1 21,0 24,5 25,3 3,75 690 19,0 

28,1 20,9 25,1 25,5 3,75 689 23,0 

29,3 21,3 25,6 26,3 3,75 692 26,8 

29,8 21,0 25,4 27,3 3,75 689 30,6 

30,4 20,9 25,3 28,3 3,75 689 34,4 

31,0 20,8 25,3 30,0 3,75 688 38,3 

31,5 21,1 25,2 32,3 3,75 690 42,1 

31,9 21,1 25,0 34,5 3,75 690 45,9 

32,6 21,3 25,1 36,3 3,75 694 49,7 

32,8 21,2 24,8 38,7 3,75 690 53,6 

33,2 21,1 24,7 40,3 3,75 691 57,4 

33,7 21,3 24,9 42,4 3,75 691 61,3 

33,8 21,0 24,5 44,4 3,75 690 65,0 

33,3 21,1 24,5 42,8 3,75 690 61,2 

32,8 21,0 24,5 40,7 3,75 689 57,4 

32,4 21,1 24,6 39,2 3,75 688 53,5 

32,0 21,1 24,6 37,2 3,75 687 49,7 

31,6 21,1 24,7 35,2 3,75 689 45,9 

31,0 20,9 24,8 32,9 3,75 687 42,1 

30,6 20,9 24,9 30,9 3,75 687 38,3 

30,0 21,0 25,0 29,2 3,75 688 34,4 

29,5 21,2 25,1 27,4 3,75 689 30,6 

28,7 20,9 25,1 25,8 3,75 689 26,8 

28,0 21,1 25,1 24,7 3,75 688 23,0 

27,2 21,2 24,8 24,0 3,75 689 18,7 

26,0 21,1 24,0 23,5 3,75 688 15,4 

24,9 21,2 23,4 23,4 3,75 688 11,6 

23,6 21,1 22,5 23,2 3,75 688 7,8 
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22,3 21,1 21,8 23,1 3,75 688 4,1 

18,8 18,2 18,6 22,0 3,75 733 1,8 

19,4 18,2 18,9 21,8 3,75 733 3,6 

20,1 18,3 19,3 21,7 3,75 733 5,5 

20,7 18,2 19,7 21,9 3,75 734 7,5 

21,3 18,2 20,0 21,4 3,75 733 9,4 

22,0 18,2 20,4 21,4 3,75 733 11,3 

22,7 18,3 20,8 21,4 3,75 733 13,2 

23,2 18,2 21,1 21,4 3,75 733 15,2 

24,0 18,3 21,6 20,5 3,75 733 17,2 

24,6 18,3 22,0 20,2 3,75 733 19,3 

25,7 18,2 22,6 20,3 3,75 733 22,9 

26,9 18,2 23,3 22,1 3,75 733 26,7 

28,1 18,2 24,0 22,3 3,75 734 30,4 

29,5 18,3 24,8 22,5 3,75 733 34,3 

30,6 18,2 25,5 22,2 3,75 734 38,3 

31,8 18,3 26,2 21,9 3,75 735 42,1 

32,6 18,4 26,7 22,0 3,75 736 46,0 

33,3 18,5 27,0 22,5 3,75 738 50,0 

33,9 18,6 27,2 23,5 3,75 741 53,8 

34,6 18,6 27,4 24,7 3,75 743 57,7 

35,2 18,7 27,5 25,8 3,75 745 61,6 

35,7 18,8 27,6 26,9 3,75 748 65,1 

36,2 19,1 27,8 28,6 3,75 751 67,7 

35,7 18,9 27,7 27,7 3,75 749 65,0 

35,2 19,0 27,7 26,9 3,75 748 61,7 

34,6 18,8 27,6 25,8 3,75 747 58,6 

34,0 18,7 27,5 24,8 3,75 745 54,6 

33,4 18,9 27,4 24,1 3,75 744 50,6 

32,6 18,7 27,2 23,2 3,75 743 47,2 

31,8 18,7 26,7 22,6 3,75 743 43,3 

30,8 18,6 26,1 22,0 3,75 742 39,6 

29,8 18,6 25,4 21,6 3,75 742 35,9 

28,7 18,6 24,6 21,7 3,75 741 31,8 

27,5 18,5 23,9 21,5 3,75 741 28,1 

26,4 18,6 23,2 21,5 3,75 742 24,2 

25,2 18,6 22,5 21,5 3,75 742 20,4 

23,9 18,6 21,7 21,5 3,75 742 16,5 

22,4 18,4 20,8 21,5 3,75 742 12,4 

21,3 18,6 20,2 21,5 3,75 742 8,6 

20,1 18,6 19,5 21,5 3,75 742 4,7 

12,1 10,9 11,6 23,5 3,75 685 3,4 

13,4 10,9 12,3 24,2 3,75 686 7,4 

14,6 10,9 13,0 24,5 3,75 686 11,0 

15,9 10,9 13,8 24,7 3,75 686 14,8 

17,2 10,9 14,5 24,9 3,75 686 18,6 

18,5 10,9 15,3 25,1 3,75 686 22,6 
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19,9 11,1 16,2 25,2 3,75 686 26,5 

21,0 11,0 16,8 25,3 3,75 686 30,4 

22,2 10,9 17,5 25,5 3,75 686 34,3 

23,5 10,9 18,3 25,6 3,75 686 38,3 

24,9 11,1 19,2 25,6 3,75 686 42,1 

26,2 11,1 20,0 25,7 3,75 686 46,0 

27,3 11,0 20,6 25,8 3,75 686 50,0 

28,5 11,0 21,3 25,9 3,75 686 53,8 

29,8 11,0 22,1 26,0 3,75 686 57,7 

30,9 10,9 22,7 26,0 3,75 687 61,6 

32,1 11,1 23,5 26,3 3,75 687 65,1 

32,8 11,0 23,9 26,5 3,75 686 67,7 

33,0 11,1 23,9 28,3 3,75 687 66,4 

33,6 11,4 24,4 29,3 3,75 686 67,8 

34,1 11,1 24,5 30,0 3,75 687 69,9 

33,2 11,0 24,3 29,3 3,75 688 69,5 

32,5 10,9 24,0 28,4 3,75 686 68,8 

31,7 11,0 23,8 27,8 3,75 687 67,0 

31,3 11,0 23,4 27,0 3,75 686 65,0 

30,5 11,0 22,8 26,5 3,75 687 61,7 

29,6 11,2 22,4 25,9 3,75 687 58,6 

28,3 10,8 21,3 25,3 3,75 687 54,6 

27,3 11,0 20,7 25,0 3,75 687 50,6 

26,2 11,0 20,1 24,7 3,75 687 47,2 

24,9 11,0 19,3 24,6 3,75 688 43,3 

23,8 11,1 18,7 24,3 3,75 689 39,6 

22,3 10,8 17,7 24,2 3,75 687 35,8 

21,3 11,1 17,2 24,0 3,75 687 31,7 

20,1 11,1 16,5 23,9 3,75 687 28,0 

18,8 11,1 15,7 23,7 3,75 687 23,9 

17,5 11,1 15,0 23,6 3,75 688 20,0 

16,1 10,9 14,0 23,5 3,75 688 16,1 

14,9 11,1 13,4 23,5 3,75 687 12,0 

13,8 11,1 12,7 23,5 3,75 687 8,4 

12,3 11,1 11,9 23,4 3,75 687 4,2 

 


