
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Dissipação Viscosa em Meios Reológicos 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica 

 

 

Por 

André Ricardo Teixeira Costa 

 

 

Orientadores 

Prof. Doutor Armando da Assunção Soares 

Prof.(a) Doutor(a) Paula Luísa Nunes Braga da Silva 

 

 

 

 

Vila Real, 2016 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Dissipação Viscosa em Meios Reológicos 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica 

 

 

Por 

André Ricardo Teixeira Costa 

 

 

Orientadores 

Prof. Doutor Armando da Assunção Soares 

Prof.(a) Doutor(a) Paula Luísa Nunes Braga da Silva 

 

 

 

 

 

Composição do Júri: 

Prof. Doutor José Manuel Alves Ribeiro 

Prof. Doutor Eliseu Leandro Magalhães Monteiro 

Prof. Doutor Armando da Assunção Soares 

 

Vila Real, 2016  



 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

i 

Agradecimentos 
 

A concretização desta dissertação só foi possível graças ao companheirismo e 

colaboração de várias pessoas, que se mantiveram presentes em todas as fases do trabalho. 

Gostaria assim de manifestar os meus agradecimentos a todos, que de várias formas, 

contribuíram e tornaram possível a realização do presente trabalho: 

 

- Ao Professor Armando Soares, por toda a disponibilidade, apoio incansável, dedicação, 

compreensão e conselhos práticos ao longo de todos os estágios desta dissertação. Elementos 

fulcrais na concretização do presente trabalho. 

 

- À Professora Paula Braga pela atenção e apoio. 

 

- À minha família pelo apoio incondicional, carinho e confiança que demonstraram e que sem 

os quais este trabalho não seria possível. 

 

- Aos amigos pelo incentivo e apoio em momentos bons e menos bons. 

  



 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ii 

Resumo 
 

Usou-se o método dos volumes finitos para investigar numericamente a influência da 

dissipação viscosa na transferência de calor por convecção forçada entre meios reológicos e um 

cilindro isotérmico. Os escoamentos têm comportamento newtoniano e não newtoniano, são 

bidimensionais, incompressíveis e permanentes em regime laminar caracterizados pelos 

números de Reynolds Re = 10 e 40. Os fluidos newtonianos estudados foram o nanofluido 

Al2O3/metanol com concentrações 0%, 0,05% e 0,25%, e a glicerina. Para estes fluidos 

considerou-se a massa volúmica (), a condutividade térmica (k), a viscosidade (η) e a 

capacidade calorífica a pressão constante (cp) dependentes da temperatura. Para os escoamentos 

não newtonianos usaram-se soluções de carboximetilcelulose de sódio (CMC) em água com 

concentrações 0,1%, 0,2% 0,4% e 0,6%. As propriedades termofísicas das soluções de CMC 

são independentes da temperatura e a sua viscosidade descrita pela lei de potência. A influência 

da dissipação viscosa na transferência de calor foi investigada para diferentes valores dos 

números de Brinkman (Br), de Prandtl (Pr) e de Péclet (Pe). São apresentados estudos 

detalhados das linhas isotérmicas em torno do cilindro e dos números de Nusselt médio (Nu) e 

local (Nu) calculados sobre a superfície do cilindro. No geral, os resultados revelaram que para 

as condições estudadas, o efeito de Br na transferência de calor no caso do nanofluido 

(Al2O3/metanol) é desprezável, contudo para a glicerina e para as soluções de CMC não pode 

ser ignorado. O comportamento reofluidificante das soluções de CMC influencia a dissipação 

viscosa, o que consequentemente altera o balanço energético entre o escoamento e o cilindro. 
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Abstract 
 

The viscous dissipation effect on the forced convection heat transfer between an 

isothermal cylinder and the rheological surrounding medium was investigated applying the 

finite volume method. The bidimensional, incompressible, steady and laminar fluid flow, over 

Reynolds numbers between Re = 10 and Re = 40, of Newtonian and non-Newtonian fluids was 

considered. The Newtonian fluids tested were Al2O3/methanol nanofluid, with 0%, 0,05% and 

0,25% of solid fraction, and glycerine. For this fluids, the density (), the thermal conductivity 

(k), the viscosity (η) and the specific heat (cp) were considered temperature dependent. To the 

non-Newtonian flows, sodium carboxymethylcellulose (CMC) dissolved in water, with 

concentrations of 0,1%, 0,2% 0,4% and 0,6% were used. The thermophysical properties of the 

CMC solutions are temperature independent, and the respective viscosity is described as a 

power-law fluid. The effect of the Reynolds number (Re), Prandtl number (Pr) and Péclet 

number (Pe) on the viscous heating have been studied. In this paper are exposed the isothermal 

lines, the average Nusselt number (Nu) and the local Nusselt number (Nu ) above the cylinder 

surface. In the nanofluid case, the results show insignificant effect of Br in the heat transfer for 

the considered conditions. Nevertheless, in the glycerine and CMC flows this effect may not be 

ignored. The shear-thinning behaviour of CMC solutions has important effects on viscous 

dissipation that causes changes in the heat transfer between the flow and the cylinder. 
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1. Introdução 

 

Por ser o capítulo de abertura desta dissertação, o capítulo primeiro começa pela 

contextualização do tema no âmbito científico e industrial. No decorrer da introdução do 

mesmo é esclarecida a motivação e os objetivos deste texto. Procede-se também à descrição 

dos conceitos-chave da presente dissertação: dissipação viscosa, fluidos não newtonianos e 

nanofluidos. Na abordagem a cada um destes conceitos é feita a respetiva revisão 

bibliográfica. 

 

1.1 Introdução e objetivos 

 

Tanto em aplicações de engenharia como no meio que nos circunda podem encontrar-

se processos de transferência de calor e massa. Processos onde existe transferência de calor 

entre um cilindro e um fluido circundante são bastante recorrentes, resultando desse facto o 

interesse científico e tecnológico adjacente a uma grande quantidade de investigações ligadas 

a este problema, que é considerado um problema clássico da Mecânica dos Fluidos. Exemplos 

desta aplicação podem ser encontrados em permutadores de calor, oleodutos/gasodutos, sondas 

de medição, sistemas de refrigeração eletrónicos, entre outros, dos que fazem parte do leque de 

aplicações onde se encontram objetos cilíndricos sujeitos a um escoamento exterior (e.g. Soares 

et al., 2005a,b, 2008, 2010; Bharti et al., 2007a,b; Vegad et al., 2014). 

Este tipo de estudos tem duas vertentes, a hidrodinâmica e a transferência de calor, que 

apesar de serem representadas por uma configuração geométrica simples permitem o estudo 

bastante alargado das variáveis envolvidas no processo. A título de exemplo, o escoamento em 

torno de um cilindro pode ser laminar, transiente ou turbulento, e dentro destes regimes podem-

se ainda incluir os escoamentos estacionários ou transientes. Existe ainda uma grande gama de 

tipos de fluidos com diferentes características térmicas e hidrodinâmicas de interesse industrial. 

Além do mencionado, muitas outras situações se podem aplicar a estes casos de estudo, o que, 

somado aos interesses industrial e económico, permite justificar a quantidade de informação e 

de estudos numéricos, analíticos e experimentais realizados nesta temática. Apesar do grande 

leque de informação disponível na literatura, permanecem dentro deste ramo de estudo, ainda 

algumas variáveis com potencial de exploração e de interesse prático que serão objeto de estudo 

nesta dissertação. Assim, a presente dissertação tem como objetivo o estudo da influência da 
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dissipação viscosa na transferência de calor por convecção forçada entre um cilindro circular, 

a temperatura constante e, o meio reológico envolvente. 

A dissipação viscosa descreve a degradação da energia mecânica em energia térmica 

(Juncu, 2015). Este fenómeno físico está presente em todos os escoamentos, e 

consequentemente em todas as aplicações práticas que envolvem escoamento de fluidos. E, 

mesmo que pequeno, o aquecimento viscoso tem influência na taxa de transferência de calor. 

No entanto, para a maioria dos problemas com escoamento em macro condutas, o efeito do 

aquecimento viscoso é ignorado, salvo os casos de fluidos altamente viscosos escoando a 

velocidades relativamente altas (Koo e Kleinstreuer, 2004; Soares et al., 2014; Juncu, 2015). 

Da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível perceber que o principal interesse da 

comunidade científica quanto ao efeito do atrito viscoso está muito relacionado com 

escoamentos em micro condutas e cavidades (e.g. Koo e Kleinstreuer, 2004; Lelea e Nisulescu, 

2011; Ramiar e Ranjbar, 2011; Bahrami et al., 2012; Sun e Jaluria, 2012; Fani et al., 2015). 

Supõe-se que neste tipo de estruturas, mesmo em regime laminar de baixo número de Reynolds, 

o efeito das forças viscosas seja mais significativo (Koo e Kleinstreuer, 2004). O interesse 

prático do escoamento em micro condutas está, sobretudo, relacionado com o avanço ao longo 

das últimas décadas na tecnologia de computação. Os aparelhos eletrónicos tornaram-se mais 

pequenos, rápidos, com melhor desempenho e, aliado a isso, está um elevado fluxo e geração 

de calor (Ramiar e Ranjbar, 2011; Bahrami et al., 2012) que na maioria dos casos é extraído 

por convecção forçada. Contudo, quando se tratam de milhares de processadores a trabalhar a 

elevada frequência, podem atingir-se temperaturas excessivamente altas para as quais os 

sistemas de arrefecimento convencionais não são adequados (Ramiar e Ranjbar, 2011). De 

forma a contornar o sobreaquecimento destes dispositivos, dos quais a sociedade atual está tão 

dependente e, sem os quais não seria possível, por exemplo, realizar a presente investigação, os 

avanços tecnológicos conduzem-nos aos dissipadores de calor por micro canais (MCHS do 

inglês Microchannel Heat Sink). Esta tecnologia de baixa dimensão e volume tem revelado 

capacidade de gerar elevados coeficientes de transferência de calor (Ramiar e Ranjbar, 2011). 

É de facto evidente a importância que pode ter o aquecimento por dissipação viscosa que, no 

entanto, pode ir muito além das micro tecnologias. Existem, por exemplo, processos industriais 

em que o controlo da homogeneidade térmica dos materiais processados é fundamental para 

que as propriedades do mesmo sejam constantes em toda a peça. É importante por isso perceber 

a influência e em que condições a dissipação viscosa altera os balanços energéticos em sistemas 

sujeitos a escoamento de fluidos. 
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No seguimento do parágrafo anterior, conhecer o modelo da viscosidade do fluido em 

causa é essencial para se obter uma boa precisão e controlo do material em processamento. Ora, 

na maioria dos processos os engenheiros associam, diretamente, os escoamentos a fluidos de 

características newtonianas. É irrefutável a presença de fluidos newtonianos em aplicações de 

engenharia, a água e o ar são o melhor exemplo. Porém, é completamente errado ignorar os 

fluidos de características não newtonianas por serem irrelevantes e raros. Analisando com 

detalhe, é possível perceber que existe uma vasta panóplia de fluidos de características 

reológicas não newtonianas aplicados à indústria e à engenharia: óleos com aditivos de massa 

molecular elevada ou contendo partículas sólidas, petróleo bruto, polímeros fundidos, alguns 

fluidos térmicos, lamas de estações de tratamento de águas residuais, fluidos abrasivos, 

nanofluidos, etc… A lista não acaba aqui, no entanto é possível perceber através destes 

exemplos que é muito fácil encontrar fluidos com graus diferentes de elasticidades, 

plasticidade, tixotropia e reofluidificação (conjunto de características não newtonianas), em 

engenharia (Pinho, 2013). 

Por outro lado os avanços tecnológicos exigem cada vez mais sistemas de refrigeração 

mais eficientes para dispositivos eletrónicos, onde a transferência de calor tem um papel muito 

importante em vários campos da indústria, tais como, transportes, sistemas AVAC, produção 

de energia, etc. Assim, o contínuo progresso de sistemas térmicos com melhor desempenho 

continua a ser uma necessidade constante da engenharia atual. Dentro dos obstáculos ao 

desenvolvimento destas tecnologias, as fracas propriedades de transferência de calor dos 

tradicionais fluidos de trabalho são incontornáveis. Estas limitam o desempenho e 

aplicabilidade dos sistemas térmicos. É indiscutível a importância dos fluidos usados nos 

sistemas de arrefecimento ou aquecimento e, nesse sentido, têm-se reunido esforços para 

ultrapassar essa limitação tecnológica (Sarafraz e Hormozi, 2015). Choi et al. (1995) abriram 

um novo caminho introduzindo os nanofluidos como uma alternativa aos fluidos tradicionais. 

No respetivo artigo, nanofluido designa a mistura de uma fase líquida (geralmente um 

refrigerante tradicional), com uma fase sólida (geralmente de características térmicas 

favoráveis, por exemplo partículas de metais de elevada condutibilidade térmica) de dimensão 

entre 1 e 100 nanómetros, vulgarmente designadas nanopartículas. O potencial desta tecnologia 

passou a ser tão reconhecido e explorado na última década, que durante esse período o número 

de artigos publicados nesse âmbito registou um crescimento quase exponencial (Motta, 2012). 

E, de facto, as conclusões de investigadores nessa área – que podem ser lidas adiante na revisão 

da literatura – referem várias vantagens na utilização de nanofluidos. 
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Pelas necessidades de desenvolvimento que foram referidas, foi fácil para alguns 

investigadores associar micro estruturas de refrigeração com nanofluidos, sendo que já se 

encontram na literatura trabalhos nesse âmbito com foco nos efeitos do aquecimento viscoso 

(e.g. Lelea e Nisulescu, 2011; Ramiar e Ranjbar, 2011; Fani et al., 2015; Khandelwal et al., 

2015; Zhai et al., 2015). Todavia não se podem ignorar estes efeitos noutras aplicações e, desse 

facto, surge a motivação desta dissertação. 

 

1.2. Dissipação viscosa 

 

Para introduzir o conceito de dissipação viscosa é essencial começar por abordar a 

estrutura interna dos fluidos e, os tipos de ligações intermoleculares, já que destes está 

dependente a viscosidade dos fluidos. Uma classificação generalizada das ligações entre 

elementos químicos pode ser feita dividindo em duas classes os tipos de ligações (Nunes, 2007): 

 

 As ligações primárias, ou intramoleculares, onde se agrupam as ligações covalentes 

(entre átomos de uma molécula), ligações iónicas (entre anião e catião de um composto 

iónico), e as ligações metálicas (entre átomos num metal). Estas ligações são 

tipicamente de elevada energia e muitas vezes referidas como ligações químicas. 

 

 E as ligações secundárias, que designam as forças coesivas entre moléculas. Este tipo 

de ligações é menos energético que as anteriores e é vulgarmente definido como 

ligações intermoleculares. 

 

Dentro das forças intermoleculares encontram-se ligações do tipo dipolo permanente - 

dipolo permanente, que ocorrem da atração entre polos opostos de moléculas polares 

adjacentes. Ligações dipolo permanente - dipolo induzido, que resultam da ação de uma 

molécula polar sobre uma molécula apolar. Existem ainda as forças de dispersão de London, 

este tipo de ligações advém de assimetrias momentâneas nas nuvens eletrónicas das moléculas, 

que agem como dipolos fracos instantâneos e, podem ocorrer em moléculas polares e apolares. 

Por fim, existem as ligações de hidrogénio ou pontes de hidrogénio, este tipo de ligação é do 

tipo dipolo permanente-dipolo permanente e ocorre entre átomos de hidrogénio e átomos 

bastante eletronegativos, por exemplo, oxigénio, azoto ou flúor. Este último é o tipo de ligação 

presente entre as moléculas de água no estado sólido e líquido e, é por norma o tipo de ligação 
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intermolecular mais forte (Nunes, 2007). Estes conceitos poderiam ser abordados com maior 

detalhe, no entanto não é do interesse desta dissertação. 

Em grande parte, a estrutura molecular e as propriedades dos fluidos são determinados 

pelas forças coesivas do material. Para além da viscosidade, os estados físicos da matéria, 

tensão superficial, e pressão de vapor, são exemplos (Nunes, 2007). Centrando atenções na 

viscosidade, esta quantifica a resistência de um fluido ao escoamento e é uma medida da 

aderência interna do fluido. Quanto maior a viscosidade dum fluido, mais lento é o escoamento 

(Nunes, 2007; Çengel, 2007). Tipicamente, fluidos que possuem maiores forças 

intermoleculares apresentam maior viscosidade e, sucessivamente maior oposição ao 

escoamento. Isto significa que os fluidos cujas ligações intermoleculares são feitas através de 

pontes de hidrogénio, estão propensos a viscosidades maiores. O que justifica, por exemplo, o 

caso da água ser um fluido mais viscoso que muitos outros com moléculas de maior dimensão. 

Outro excelente exemplo é o glicerol (ver figura 1.1), as ligações entre grupos OH justificam a 

sua elevada viscosidade.  

 

 

 

Figura 1.1. Estrutura do glicerol. 

 

Todos os fluidos exibem viscosidade, e independentemente da sua grandeza, é 

necessário superar a resistência interna do líquido para que ocorra escoamento (Çengel, 2007). 

Esta necessidade é constante durante o escoamento, devido a isso uma fração da energia 

aplicada para promover o movimento do fluido serve para vencer as forças intermoleculares 

que se opõem a ele. Desta forma, o conceito de dissipação viscosa pode ser visto como uma 

conversão de energia mecânica em calor, que é simplificadamente, devido ao atrito das 

moléculas movendo-se entre si (Juncu, 2015; Çengel, 2007). Na literatura este fenómeno é 

frequentemente designado por aquecimento viscoso. 

Assim, em problemas que envolvam escoamentos de fluidos com transferência de calor 

é necessário perceber se é de boa prática ignorar o efeito da dissipação viscosa. 
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1.2.1. Revisão bibliográfica: dissipação viscosa 

 

O efeito da dissipação viscosa no gradiente de temperaturas de escoamentos de água, 

metanol e iso-propanol em microtubos de diferentes tipos de secção foi investigado por Koo e 

Kleinstreuer (2004). Este estudo numérico permitiu aos investigadores concluir que as 

dimensões do canal de escoamento e, os números de Reynolds e Brinkman são determinantes 

no cálculo do impacto da dissipação viscosa. Os investigadores afirmaram que para números 

de Reynolds relativamente baixos, o efeito da dissipação viscosa pode ser significativo em 

fluidos que conjuguem baixo calor específico com elevada viscosidade. Por outro lado, a 

dissipação viscosa revelou-se menor para temperaturas maiores, devido ao efeito da 

temperatura na viscosidade e, maior para canais de dimensões menores. 

Lelea e Nisulescu (2011), e Ramiar e Ranjbar (2011), estudaram também 

numericamente, a influência do aquecimento viscoso em microtubos durante o escoamento em 

regime laminar do nanofluido Al2O3/água. A primeira dupla de investigadores concluiu que 

existe maior transferência de calor junto às paredes do cilindro e, que devido ao efeito da 

viscosidade, a transferência de calor cresce no sentido do escoamento. No segundo caso, os 

resultados levaram os autores a afirmar que os valores do número de Nusselt são afetados pela 

dissipação viscosa, resultando numa redução dos mesmos. Porém, no caso dos nanofluidos o 

efeito é agravado, e a dupla de investigadores dá conta da possibilidade de existir um número 

de Reynolds crítico, abaixo do qual o número de Nusselt médio tem um comportamento 

anormal.  

Bahrami et al. (2012), concluíram, relativamente ao estudo numérico e analítico da 

transferência de calor convectiva, sob o efeito da dissipação viscosa durante o escoamento de 

um gás no interior de um microtubo, que para números de Brinkman diferentes de zero, a 

transferência de calor inverte o sentido no caso do comprimento do canal ser suficientemente 

longo. Revelando que a geração de calor é significativa nos casos em que a relação 

comprimento/diâmetro, do microcanal, é elevada. 

Por seu turno, Kolitawong et al. (2011), que avaliaram o efeito da dissipação viscosa no 

perfil de temperatura num fluido não newtoniano, descrito sob a lei de potência, escoando entre 

dois cilindros isotérmicos excêntricos, indicaram que a temperatura do fluido aumenta sob o 

efeito do atrito viscoso e, com o aumento do índice n da lei de potência. 

O efeito do aquecimento viscoso foi investigado por Soares et al. (2014), na 

transferência de calor entre um cilindro animado de movimento rotacional e o escoamento 
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externo dum fluido newtoniano em torno do cilindro. Os investigadores concluíram que maiores 

números de Brinkman fazem diminuir o número de Nusselt médio na superfície do cilindro. Os 

números de Brinkman e Prandtl têm efeitos opostos no gradiente de temperaturas e, 

consequentemente, no número de Nusselt médio e local. Os investigadores afirmam ainda que 

a taxa de transferência de calor aumenta significativamente com os números de Reynolds e 

Prandtl e, com a diminuição do número de Brinkman e da velocidade de rotação do cilindro. A 

equipa de investigadores finaliza dizendo que através da manipulação dos números de 

Reynolds, Prandtl, Brinkman e da velocidade de rotação do cilindro é possível controlar a 

transferência de calor do processo. 

Juncu (2015), fez o estudo numérico da influência da dissipação viscosa num processo 

de transferência de calor por convecção forçada, entre uma esfera de um fluido não newtoniano 

e o escoamento incompressível dum fluido newtoniano. A estabilidade da temperatura média 

da esfera foi o instrumento de medida do efeito da dissipação viscosa e, com isso Juncu concluiu 

que para números de Brinkman iguais ou superiores a 0,1 a influência da dissipação viscosa 

não é desprezável e, é até inflacionada pelo aumento do número de Reynolds e pela diminuição 

do número de Péclet. 

 

1.3. Reologia dos fluidos 

 

O estudo da reologia dos fluidos divide-se em fluidos newtonianos e não newtonianos, 

cuja importância em engenharia foi já referida na secção 1.1. Neste capítulo são descritos, 

sucintamente, os comportamentos reológicos típicos dos vários tipos de fluidos conhecidos, 

com maior detalhe para os que têm interesse nesta dissertação, nomeadamente, fluidos não 

newtonianos reoespessantes e reofluidificantes. 

 

1.3.1. Fluidos newtonianos 

 

Para que se perceba a distinção reológica entre fluidos newtonianos e não newtonianos, 

comece-se por definir o primeiro. Cientificamente, um fluido de Newton é descrito pela 

seguinte equação constitutiva (Chhabra, 2010; Ferreira, 2006 e Soares, 2006): 

 

y

Vx

xyxy







 ,          (1.1) 
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onde τxy representa a tensão de corte provocada pela aplicação de uma força F


 e pela condição 

de não-deslizamento do fluido nas paredes das placas, η representa a viscosidade do fluido e 

y

Vx

xy







 a taxa de deformação num escoamento de Couette plano (ver figura 1.2). 

 

 
 

Figura 1.2. Escoamento de Couette plano. 

 

A equação 1.1 mostra que existe proporcionalidade direta entre as taxas de deformação 

(ou velocidades de deformação) e as tensões de corte num fluido newtoniano, onde a 

viscosidade é a constante de proporcionalidade. Obviamente, a equação 1.1 e a figura 1.2 

representam o caso mais simples, onde existe apenas uma componente da velocidade não nula, 

Vx, que é função de y. Num caso tridimensional existem seis tensões de corte e três tensões 

normais possíveis (Chhabra, 2010). 

Os fluidos newtonianos são puramente viscosos e, a viscosidade depende unicamente 

da temperatura e pressão. Esta propriedade é ainda facilmente mensurável em condições 

estáveis de pressão e temperatura (Ferreira, 2006). Na prática, um fluido newtoniano representa 

o que habitualmente chamamos de fluido, justificável pelo facto dos fluidos mais abundantes 

na Natureza – a água e o ar – pertencerem a este domínio. 

 

1.3.2. Fluidos não newtonianos 

 

Tendo presente o comportamento dos fluidos de Newton, podem considerar-se não 

newtonianos todos aqueles que não exibam o mesmo tipo de comportamento, i.e., a respetiva 

viscosidade aparente depende de outros fatores além da temperatura e da pressão. Esta é a 

melhor definição geral de fluido não newtoniano, uma vez que existe uma ampla variedade de 

comportamentos reológicos e particularidades dentro desta classe de fluidos (ver figura 1.3). 
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Figura 1.3. Esquema de classificação dos fluidos segundo o comportamento reológico. 

 

Analisando a última figura, os fluidos não newtonianos podem ser classificados 

genericamente em três classes, citando Soares, 2006 e Chhabra, 2010: 

 

(i) fluidos viscoelásticos, cujo comportamento pode exibir características de 

fluido, ou pode ser comparado ao comportamento dum sólido elástico que é 

capaz de recuperar dum estado de deformação, provocado por um estado de 

tensão nele aplicado, para o seu estado inicial quando se anulam as tensões 

sobre ele impostas. 

(ii) fluidos independentes do tempo, os quais apresentam taxas de deformação 

dependentes apenas da tensão de corte num determinado instante. 

(iii) fluidos dependentes do tempo, que se caracterizam por ter viscosidade 

aparente dependente do tempo de aplicação da tensão de corte e da história 

cinemática. 
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Esta é uma forma conveniente de classificar o comportamento reológico dos fluidos, no 

entanto, na maioria dos casos práticos ocorrem combinações de dois ou mais dos 

comportamentos descritos (Chhabra, 2010). 

 

1.3.2.1. Fluidos reoespessantes e reofluidificantes 

 

Um dos objetos de estudo desta dissertação são os fluidos reofluidificantes. Estes 

caracterizam-se por uma viscosidade aparente decrescente com o aumento da taxa de 

deformação a que estão sujeitos. Tal fenómeno ocorre devido à presença de macromoléculas 

suspensas no fluido, e/ou grandes cadeias moleculares, que tendem a alinhar-se na direção do 

escoamento ou da deformação das estruturas formadas devido ao atrito entre as partículas 

sólidas (Soares, 2006 e Pinho, 2013). Geralmente, fluidos desta classe exibem, similarmente 

aos fluidos newtonianos, viscosidade constante quando sujeitos a taxas de deformação muito 

baixas ou muito altas, (ver figura 1.4). Desta forma, o reograma típico destes materiais é 

caracterizado por um patamar de viscosidade elevada e constante a baixas taxas de deformação 

– primeiro patamar newtoniano – sucedendo-se uma diminuição continua até um patamar de 

viscosidade baixa e constante – segundo patamar newtoniano. 

Analogamente, os fluidos reoespessantes são característicos de viscosidades aparentes 

crescentes com as taxas de deformação sofridas, (ver figura 1.4). Este caso é menos comum que 

o anterior, mas reflete por exemplo, o comportamento da areia molhada e de algumas soluções 

poliméricas. O primeiro exemplo pode ser explicado pela atuação da água como lubrificante 

para baixas taxas de deformação, não tendo o mesmo efeito quando estas são elevadas, devido 

a uma ligeira expansão do material que promove maior contacto entre as partículas sólidas e, 

que consequentemente aumenta o atrito e as tensões de corte dentro dos fluido/mistura (Chhabra 

e Richardon, 1999 e Soares, 2006). No caso das soluções poliméricas, o fenómeno pode ser 

explicado pelo facto do escoamento induzir deformação nas macromoléculas. Essa deformação 

provoca a extensão das macromoléculas em grandes cadeias, originando o crescimento da 

viscosidade (Soares, 2006). 



 

Capítulo 1 – Introdução 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

12 

 
 

Figura 1.4. Comportamento viscoso de soluções poliméricas e sua comparação com 

modelos newtoniano e de Carreau. Concentrações em massa de XG (goma de xantano) e 

CMC (carboximetilcelulose) (retirada de Pinho, 2013). 

 

Apenas a título de exemplo e, para que se perceba como as classes se podem combinar 

na realidade, alguns fluidos reofluidificantes possuem uma particularidade, em vez do primeiro 

patamar newtoniano, esses fluidos apresentam, para baixas taxas de deformação, viscosidades 

que aumentam indefinidamente. São fluidos dotados duma estrutura interna com alguma 

rigidez, que dá origem a uma tensão mínima obrigatoriamente transponível para ocorrer 

escoamento, designada tensão de cedência. Assim, até se atingir a tensão de cedência esses 

materiais comportam-se como sólidos, excedendo-a, assumem um comportamento semelhante 

aos fluidos. Pasta dentífrica, maionese, sangue e ainda várias suspensões de partículas, 

sobretudo envolvendo solventes de elevado peso molecular, são exemplos destes fluidos 

(Pinho, 2013) 

Outro exemplo de um fluido com tensão de cedência é a suspensão de laponite, cujo 

comportamento reológico é ilustrado na figura seguinte. 
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Figura 1.5. Comportamento de suspensões de laponite com ajuste de um modelo de 

Herschel-Bulkley (retirada de Pinho, 2013). 

 

Contudo a suspensão de laponite é também um fluido tixotrópico, o que significa que 

apresenta propriedades dependentes do tempo. Portanto, cada ponto da figura 1.5 representa a 

viscosidade aparente em equilíbrio do fluido, após ser solicitado a taxas de deformação 

constantes durante um período de tempo que permita estabilizar a sua viscosidade. O reograma 

seguinte (figura 1.6) mostra o desenvolvimento da viscosidade aparente de uma suspensão de 

laponite em função da taxa de deformação aplicada e do tempo de solicitação. 
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Figura 1.6. Comportamento em ensaio de fluência de suspensão de 1% de laponite 

(retirada de Pinho, 2013). 

 

O comportamento reológico da suspensão de laponite é o exemplo ideal dum fluido que 

combina múltiplas características não newtonianas distintas segundo o esquema de 

classificação de fluidos ilustrado na figura 1.3. Este é um fluido reofluidificante, tixotrópico e 

com tensão de cedência segundo o modelo de Herschel-Bulkley. 

 

1.3.2.2. Modelo da lei de potência para fluidos reoespessantes e reofluidificantes 

 

Segundo os resultados presentes na literatura (e.g. Chhabra e Richardson, 1999; Soares, 

2006), o reograma da viscosidade aparente em função das taxas de deformação pode ser 

representado por uma reta, se uma escala logarítmica for utilizada nos eixos das coordenadas. 

Esta afirmação é convenientemente representada pelo modelo da lei de potência ou modelo de 

Ostwald-De Waele, no qual a tensão de corte é relacionada com a taxa de deformação pela 

seguinte equação: 

 

n

xy xyK  .                (1.2) 
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De igual modo a viscosidade aparente é definida por: 

 

1n

xyK 


 ,                (1.3) 

 

onde K e n são designados, respetivamente, por índice de consistência e índice da lei de 

potência. Valores de n < 1 remetem ao comportamento reofluidificante, enquanto valores de 

n > 1 remetem ao comportamento reoespessante. Quanto menor n, mais reofluidificante é o 

fluido, analogamente, quanto maior n mais reoespessante é o fluido. Quando n = 1 o fluido 

assume comportamento newtoniano. 

Este será o modelo utilizado no presente estudo quando for investigada a influência da 

dissipação viscosa na convecção forçada em fluidos não newtonianos. Porém, este modelo 

apenas é válido para estreitos intervalos de taxa de deformação, onde os parâmetros K e n são 

aproximadamente constantes. Além disso, este modelo não é válido para as taxas de deformação 

características dos patamares newtonianos. Desta forma, quando se pretende avaliar o 

comportamento de fluidos descritos sob a lei de potência, é importante definir criteriosamente 

o intervalo de taxa de deformação a que o fluido estará sujeito (Chhabra, 2010 e Soares, 2006). 

 

1.3.2.3. Outras características de fluidos não newtonianos 

 

Por outro lado, fluidos de características reológicas não newtonianas podem exibir um 

comportamento elástico – fluidos viscoelásticos. Este comportamento, já descrito atrás, é 

comparado ao comportamento dum sólido elástico que é capaz de recuperar dum estado de 

deformação, é bem ilustrado no seguinte exemplo apresentado em Ferreira (2006): 

 

Considere-se entreposto entre dois discos rígidos: (i) um disco sólido perfeitamente 

elástico, (ii) uma camada dum fluido viscoso, (iii) uma camada dum fluido viscoelástico. Um 

dos discos é animado por um suave movimento de rotação de amplitude   mantendo-se o outro 

fixo (figura 1.7). Como consequência da libertação do disco móvel, no primeiro caso o sólido 

recuperará da deformação sofrida até ao ponto de repouso inicial; no caso do fluido newtoniano 

(ii) toda a energia e tensões geradas pela rotação do disco são dissipadas, assim quando o 

movimento é interrompido o fluido fica instantaneamente em equilíbrio permanecendo nesse 

estado após a libertação do disco; no último caso é registada uma recuperação parcial inferior 
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a θ que depende da elasticidade do fluido. No entanto, a capacidade do fluido viscoelástico 

recuperar parte da deformação sofrida está também dependente do fator tempo, se o movimento 

rotacional for suficientemente lento ou o disco permanecer em repouso tempo suficiente o 

comportamento do fluido será semelhante ao fluido newtoniano. Esta condição está relacionada 

com o tempo de relaxação das tensões, que é uma característica intrínseca do material. 

 

 
 

Figura 1.7. Ilustração do comportamento de um fluido viscoelástico entreposto em dois 

discos rígidos num escoamento de corte simples: (a) posição inicial dos discos; (b) posição 

no final da rotação. (Retirada de Ferreira, 2006). 

 

Desta forma, a classificação destes materiais pode ser vista em relação ao tempo de 

relaxação, com o sólido a apresentar um tempo de relaxação tão elevado que torna apenas 

percetível a sua resposta elástica. Pela mesma ordem de ideias um fluido puramente viscoso 

(newtoniano) pode ser entendido como um material com tempo de relaxação tendencialmente 

nulo capaz de atingir o equilíbrio instantaneamente (Ferreira, 2006). 

Poderiam ser descritas ainda diversas propriedades características de fluidos não 

newtonianos, como o coeficiente da primeira diferença de tensões normais, o coeficiente da 

segunda diferença das tensões normais, os módulos de conservação e dissipação, a viscosidade 

extensional e elongacional, entre outros. Características que conferem aos fluidos não 

newtonianos comportamentos, que na ótica newtoniana (devido à relevância dos fluidos 

newtonianos tendemos a prever o comportamento dos fluidos segundo a lei constitutiva 

newtoniana), são antagónicos, como o «efeito de Weissenberg», a «dilatação de jato» e a 

«retração elástica» (Pereira, 2010). No seguimento deste tema e com particular interesse na 

transferência de calor por convecção forçada em escoamentos externos a cilindros, é 

apresentada, de seguida, a revisão literária respetiva. 
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1.3.3. Revisão bibliográfica: fluidos não newtonianos. 

 

Soares et al. (2005b), investigaram numericamente o comportamento térmico e 

hidrodinâmico de fluidos não newtonianos descritos sob a lei de potência. O escoamento 

incompressível e estacionário em torno de um cilindro aquecido não confinado foi o caso de 

estudo. A investigação foi feita na gama de números de Reynolds entre 5 e 40, números de 

Prandtl entre 1 e 100 e índices de lei de potência (n) entre 0,5 e 1,4. Foram estudados casos 

considerando fluxo de calor constante na parede do cilindro e, cilindro isotérmico. Sendo que 

no último caso foram menos pronunciados os efeitos do índice de lei de potência. Os resultados 

mostraram também que o valor máximo do número de Nusselt ocorreu perto do ponto de 

estagnação do escoamento cujo valor se evidenciou maior quanto menor o índice de lei de 

potência n. O número de Nusselt médio calculado ao longo da superfície do cilindro mostrou 

ser uma função decrescente do índice n, embora para menores números de Péclet (Pe = Re × Pr) 

a dependência seja menos acentuada. O decrescimento rápido do campo de temperatura para os 

maiores números de Reynolds e baixos valores de n sugerem que existe redução da camada 

limite térmica sob as condições mencionadas. 

Também Bharti et al. (2007), estudaram numericamente a influência de números de 

Reynolds entre 5 e 40, números de Prandtl entre 1 e 100 e índice de lei de potência entre 0,6 e 

2, no número Nusselt, num escoamento incompressível e estacionário de um fluido não 

newtoniano descrito sob a lei de potência em torno de um cilindro circular. Todas estas variáveis 

foram testadas para condições de cilindro isotérmico e/ou fluxo de calor constante na superfície 

do cilindro. A investigação permitiu concluir que o valor do número de Nusselt a montante do 

cilindro diminui à medida que o escoamento se torna reoespessante e/ou diminui o valor do 

número de Prandtl independentemente do número de Reynolds e da condição de fronteira do 

cilindro. O mínimo do número de Nusselt local foi registado perto do ponto de separação do 

escoamento sendo crescente até à zona de vórtices. Este parâmetro apresentou fraca 

dependência do índice de lei de potência no ponto de estagnação a montante, ao contrário do 

que aconteceu a jusante. Os escoamentos de características reofluidificantes mostraram maior 

transferência de calor em relação aos demais. Ainda se concluiu que o número de Nusselt médio 

aumenta com o aumento do número de Reynolds e Prandtl independentemente do 

comportamento reológico do fluido. 

De forma análoga Bharti et al. (2008), analisaram a transferência de calor por convecção 

forçada em torno de cilindros de secção elíptica considerando um fluido descrito sob a lei de 
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potência num escoamento incompressível, laminar e permanente. Neste estudo foram 

considerados números de Reynolds entre 0,01 e 40, números de Prandtl entre 1 e 100, índice de 

lei de potência entre 0,2 e 1,8 e fator de forma (quociente entre o raio elíptico na direção do 

escoamento e o raio elíptico na direção normal ao escoamento) entre 0,2 e 5. As conclusões dos 

autores acerca do trabalho dão conta de que, independentemente do fator de forma do cilindro, 

o número de Nusselt médio é influenciado pelos valores dos números de Reynolds, Prandtl e 

índice da lei de potência. E ainda, que fluidos reofluidificantes podem atingir um aumento da 

transferência de calor de 100%, por outro lado, fluidos reoespessantes podem exibir reduções 

até 15% na transferência de calor. 

No âmbito do escoamento, em torno de cilindros, de fluidos não newtonianos Chaitanya 

e Dhiman (2012) desenvolveram numericamente o estudo do escoamento e da transferência de 

calor em torno dum par de cilindros colocados lado a lado, para números de Reynolds entre 1 

e 40, índices de lei de potência entre 0,4 e 1,8 e, para o quociente da distância de afastamento 

entre os cilindros e o seu diâmetro numa gama de valores entre 1,5 e 4,0. O número de Prandtl 

manteve-se constante igual a 50. No que respeita à transferência de calor, os autores concluíram 

que fluidos reofluidificantes apresentam maiores valores de Nusselt médios, registando-se um 

aumento de 42% na transferência de calor nas condições Re = 40, n = 0,4 e quociente de 

afastamento de 1,5. 

Nejat et al. (2012) realizaram o estudo numérico de escoamentos incompressíveis em 

torno de dois cilindros elípticos em paralelo, de fluidos não newtonianos descritos pela lei de 

potência. O estudo foi compreendido para números de Reynolds entre 1 e 40, Prandtl entre 1 e 

100, índice de lei de potência entre 0,2 e 1,8, coeficientes de bloqueio entre 0,25 e 2 e quocientes 

de afastamento dos cilindros entre 1,25 e 20 (valores adimensionais). Após a investigação, a 

equipa constatou que o número de Nusselt médio é maior para coeficientes de bloqueio baixos 

e, menor para índices de lei de potência elevados. Assim, os coeficientes de bloqueio 

conjugados com fluidos reofluidificantes permite maximizar a transferência de calor. 

Por outro lado, Matin e Khan (2013) fizeram o estudo numérico, bidimensional, da 

convecção natural de fluidos descritos pela lei de potência entre dois cilindros concêntricos e 

horizontais a temperaturas diferentes e constantes. Foi considerada uma gama de números de 

Rayleigh entre 103 e 105, números de Prandtl entre 10 e 103 e índice de lei de potência entre 0,6 

e 1,4. Do trabalho realizado os investigadores concluíram que meios reofluidificantes 

apresentam maiores números de Nusselt, ao passo que, meios reoespessantes apresentam 

menores. No melhor caso, foi obtida uma taxa de transferência de calor 170% maior para um 
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fluido reofluidificante (n = 0,6), relativamente a um fluido newtoniano (n = 1). Analogamente, 

foi obtida uma taxa de transferência de calor 43% menor em fluidos reoespessantes (n = 1,4), 

relativamente aos newtonianos. Constatando-se que fluidos reofluidificantes e reoespessantes 

são, respetivamente, melhores condutores e isoladores de calor que fluidos newtonianos. Foi 

observado que este efeito é agravado com o aumento do número de Rayleigh, ou seja, é 

aumentada a transferência de calor em reofluidificantes e diminuída em reoespessantes. Por 

outro lado, conclui-se que o efeito do número de Prandtl é pouco significativo em fluidos 

descritos sob a lei de potência. 

Considerando um cilindro semicircular confinado, Kumar et al. (2015) investigaram 

numericamente a convecção forçada, em seu torno, utilizando fluidos descritos sob a lei de 

potência. Foram feitas investigações para o número de Reynolds entre 1 e 40, índice de lei de 

potência entre 0,2 e 1,8, número de Prandtl constante igual a 50 e uma taxa de confinamento de 

25%. Como é sabido, quanto maior o número de Reynolds do escoamento, maior a transferência 

de calor, nesse aspeto os investigadores concluíram que para um dado número de Reynolds, o 

número de Nusselt médio diminui com o índice de lei de potência n. Registando-se um máximo 

de aumento na transferência de calor em fluidos de comportamento reofluidificante (n < 1) de 

47%, relativamente a fluidos newtonianos (n = 1) nas mesmas condições. Também com 

interesse na análise da transferência de calor, observou-se que para valores de número de 

Reynolds constantes, o tamanho dos vórtices a jusante do cilindro semicircular diminui para 

índices n maiores. 

 

1.4. Nanofluidos 

 

Os nanofluidos têm despertado na última década o interesse de vários investigadores 

devido às suas propriedades térmicas e aplicabilidade em processos que envolvam transferência 

de calor (Vegad et al., 2014). No geral, os nanofluidos são constituídos por uma mistura de 

nanopartículas sólidas (tamanho entre 10 a 100nm) e um fluido base. Por ser uma mistura 

insolúvel, as nanopartículas formam uma suspensão coloidal no fluido base, e devido às suas 

dimensões (e consequentemente massa), o tempo de sedimentação é elevado (Behi e 

Mirmohammadi, 2012). Assim, é possível considerar que em todas as aplicações que envolvem 

a transferência de por convecção forçada, o nanofluido não atinge o ponto de sedimentação 

devido ao movimento constante do fluido. 
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A ideia que está na base do conceito dos nanofluidos foi introduzida nos finais do século 

XIX por Maxwell (Maxwell, 1873), que adicionou pequenas partículas a fluidos com o objetivo 

de aumentar a respetiva condutibilidade térmica. No entanto, e apesar de as dimensões das 

partículas usadas por Maxwell serem à escala micro e milimétrica, citando Behi e 

Mirmohammadi (2012), a experiência revelou as seguintes limitações: 

 

 sedimentação rápida das partículas; 

 entupimento de equipamentos; 

 abrasão/erosão das superfícies; 

 aumento das perdas de carga. 

 

Desde da publicação da obra de Maxwell foram feitas inúmeras investigações focadas na 

condutibilidade térmica de misturas de partículas micro e milimétricas com fluidos (Choi e 

Eastman, 1995). Contudo, só na década de 90 do século passado surgiu o conceito de 

nanofluidos, abordado pela primeira vez por Choi e Eastman (1995). Desde então os 

nanofluidos, devido às suas potencialidades, assumem o interesse de muitos investigadores. E 

segundo a pesquisa de Behi e Mirmohammadi (2012), a utilização dos nanofluidos apresenta 

as seguintes vantagens: 

 

 maior tempo de sedimentação (maior estabilidade); 

 maior área de superfície do nanofluido; 

 maior relação área de superfície/volume (1000 vezes maior); 

 maior condutibilidade térmica; 

 menor erosão e entupimento; 

 menor perda de carga; 

 poupança de energia. 

 

Do ponto de vista térmico, os estudos feitos ao longo dos anos mostram que a utilização de 

nanofluidos em detrimento dos fluidos refrigerantes tradicionais acarreta várias vantagens, 

sendo as seguintes as mais significantes (Behi e Mirmohammadi, 2012): 
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 aumento da eficiência de permutadores de calor; 

 redução do tamanho de sistemas de refrigeração; 

 fornecimento de maiores margens de segurança; 

 redução de custos. 

 

Apesar das pesquisas feitas no âmbito da transferência de calor e dos nanofluidos, estes ainda 

ostentam margem de progressão uma vez que os métodos de sintetização e produção 

influenciam as suas propriedades e desempenho térmicos (Behi e Mirmohammadi, 2012). 

Dentro das várias combinações de nanofluidos encontradas em estudos as mais 

frequentes são formadas por bases de água, metanol e alguns dos líquidos refrigerantes 

tradicionais com nanopartículas de alumina, óxido de cobre, prata entre outros. Geralmente, o 

objetivo é unir um fluido base com propriedades de transferência de calor favoráveis a 

nanopartículas também de características térmicas benéficas. Na próxima secção são 

apresentados alguns estudos que abordam a temática dos nanofluidos dentro do interesse desta 

dissertação. 

 

1.4.1. Revisão bibliográfica: nanofluidos 

 

Valipour e Ghadi (2011) fizeram o estudo numérico da transferência de calor e do 

escoamento em torno dum cilindro circular, para o nanofluido cobre/água dentro de números 

de Reynolds e números de Péclet entre 1 e 40 e, para gamas de concentração de nanopartículas 

entre 0% e 0,05%. Os resultados mostraram que quanto maior a fração sólida da mistura, maior 

a velocidade mínima dentro do redemoinho e do comprimento do mesmo, contudo o ângulo de 

separação diminui (mais perto do ponto de estagnação). Foi constatado ainda que para um 

determinado número de Reynolds, a adição de nanopartículas de cobre no fluido base (água) 

gera um aumento no número de Nusselt médio e local. 

O escoamento e transferência de calor em torno de um cilindro, não confinado, de secção 

quadrada foram investigados em modelação numérica por Etminan-Farooji et al. (2012). Um 

escoamento em regime permanente e laminar (Re < 45) foi estabelecido e, o estudo 

desenvolvido para números de Péclet entre 25 e 200. Foram considerados quatro tipos de 

nanofluidos, constituídos por alumina ou óxido de cobre (nanopartículas) misturados com água 

ou uma mistura de glicol-etileno mais água numa proporção 60:40 (fluidos base). Foi ainda 

avaliada a influência do diâmetro das partículas sólidas (30 nm e 100 nm) e da concentração 
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das mesmas (0-4%). Os resultados permitiram aos investigadores concluir que para o número 

de Péclet igual a 200, por exemplo, é mais significativa a melhoria do comportamento térmico 

dos nanofluidos com base de glicol-etileno-água do que com base de água. Ficou também 

concluído que o comportamento térmico melhora quanto maior for o número de Péclet e a 

concentração de nanopartículas, mas piora com o aumento do diâmetro das mesmas, no entanto 

é mais significativo o efeito da concentração do que do diâmetro. Por fim, consideraram que 

existe um valor ideal entre a concentração e o diâmetro das partículas que otimiza o coeficiente 

de transferência de calor. 

Também por métodos numéricos, Nazififard et al. (2012) investigaram a transferência 

de calor por convecção forçada em regime turbulento e estacionário com recurso a nanofluidos. 

A Alumina, com concentrações de 1% e 4%, diluída em água, foi o líquido de trabalho 

considerado. O escoamento foi simulado para a geometria de um reator nuclear, considerado 

em torno de uma barra combustível e parte das barras adjacentes (segundo os autores: “single-

bare subchannel”). Concluiu-se que tanto a transferência de calor como as perdas de carga 

aumentam relativamente ao fluido base, sendo mais pronunciadas quanto maior a concentração 

de Alumina. 

Em âmbito experimental, Aghayari et al. (2014) testaram a eficiência da utilização de 

nanofluidos num permutador de calor tubular duplo em contracorrente. A mistura estudada foi 

Al2O3/água, com nanopartículas de 20 nanómetros de diâmetro e frações entre 0,001% e 

0,002%. O regime de escoamento turbulento foi o considerado. O objetivo era perceber a 

influência da temperatura e da concentração de nanopartículas na transferência de calor do 

sistema. As conclusões dos autores do artigo centram-se na melhoria da transferência de calor 

do nanofluido, relativamente ao líquido base, para regimes turbulentos e laminares, verificando 

o seu crescimento com o aumento da concentração de nanopartículas. Os investigadores 

referem que as propriedades da superfície das nanopartículas, a sua forma e a concentração têm 

um papel importante na melhoria das propriedades de transferência de calor do fluido. É 

levantada ainda a hipótese de ocorrer um fluxo migratório das nanopartículas em direção às 

paredes do permutador de calor, que consequentemente irá provocar o aumento do fluxo de 

calor e do atrito entre o fluido e as paredes. 

Por sua vez Ternik e Rudolf (2014) analisaram numericamente a influência da 

concentração de nanopartículas (entre 0 e 10%) de diversos elementos (Au, Al2O3, Cu, TiO2) 

misturadas em água. Foi considerado o escoamento incompressível, em regime permanente, 

dos nanofluidos transversalmente a um cilindro aquecido e não confinado para número de 
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Reynolds entre 1 e 20. No fim da investigação foi possível concluir que a adição de 

nanopartículas na água, faz diminuir o número de Prandtl e aumentar a condutibilidade térmica, 

esse aumento provoca a redução de gradientes de temperatura e consequentemente o aumento 

da espessura da camada limite térmica, que induz uma redução do número de Nusselt local e 

médio na superfície do cilindro. Observaram ainda que com o aumento do número de Reynolds 

do escoamento, o número de Nusselt médio aumenta, no entanto, para as maiores frações de 

nanopartículas este valor é menor comparativamente com o obtido para o fluido base puro. Por 

fim, os autores afirmam que a taxa de transferência de calor é tanto maior quanto maior for a 

concentração de nanopartículas e a sua condutibilidade térmica. 

Vegad et al. (2014) investigaram, numericamente, o processo de transferência de calor 

para baixo número de Reynolds (10 e 40) durante o escoamento, transversal a um cilindro 

aquecido, do nanofluido cobre/água. Os autores concluíram que o aumento da fração de 

nanopartículas provoca o aumento do coeficiente de transferência de calor e uma diminuição 

dos gradientes de temperatura ao longo da direção normal à superfície do cilindro. Com a adição 

de nanopartículas é provocado também um aumento da condutibilidade térmica do fluido, que, 

segundo os autores, justifica o aumento do número de Nusselt. A transferência de calor local 

diminui ao longo da parede do cilindro até à parte posterior do mesmo, no entanto, a 

transferência de calor é maior com a utilização do nanofluido, que é também influenciada 

positivamente com velocidades de escoamento maiores. Por último, os autores afirmam que 

desprezando o efeito da impulsão, o ângulo de separação do escoamento não é afetado pela 

presença de nanopartículas. 

Já na vertente dos escoamentos internos e, para o caso de um cilindro elíptico, Dawood 

et al. (2015) estudaram a hidrodinâmica e transferência de calor. Nanopartículas de Al2O3; 

CuO; SiO2 e ZnO adicionadas em água, com concentrações entre 0,5% e 4% e de diâmetros 

desde 25 nanómetros até 80 nanómetros, foram os nanofluidos considerados num estudo 

numérico numa malha de três dimensões. Foram estudados escoamentos laminares 

(200 ≤ Re ≤ 1500) e turbulentos (4000 ≤ Re ≤ 10000). Ao longo do processo foi observado 

pelos investigadores que o nanofluido contendo SiO2 dá o maior número de Nusselt, seguindo-

se, respetivamente, os que contêm nanopartículas de Al2O3, ZnO e CuO. Constatou-se também 

que aumentando a fração de nanopartículas e o número de Reynolds, aumenta o número de 

Nusselt, que diminui com o aumento de diâmetro das partículas. Por fim, foram ainda testados 

vários líquidos misturados com as nanopartículas de SiO2. O nanofluido SiO2/glicerina obteve 
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o maior número de Nusselt seguido de SiO2/óleo lubrificante (óleo de motor), SiO2/EG, e por 

último a SiO2/água. 

Também na ótica dos escoamentos internos, foi investigado por Karimzadehkhouei et 

al. (2015), a transferência de calor em microtubos hipodérmicos utilizando nanofluidos. Para o 

estudo experimental adicionaram-se, a uma base de água destilada desionizada, nanopartículas 

de alumina ou dióxido de titânio com diâmetro médio de 20 nanómetros. A influência da 

concentração de sólidos na mistura (entre 0,01% e 3%) e do número de Reynolds, foi analisada. 

Na conclusão do trabalho, os investigadores referem que existem efetivamente vantagens 

térmicas com o uso dos nanofluidos, no entanto, só para valores de Reynolds superiores a 1200 

se tornam detetáveis, o facto é justificado com o argumento que em regime turbulento se tem 

melhor mistura das fases do nanofluido. No fim deixam ainda uma nota quanto à estabilidade 

do nanofluido, dizendo que o tempo de sedimentação pode ser acelerado com a repetibilidade 

do processo e com temperaturas elevadas. Segundo os autores, através da consideração de 

propriedades térmicas dos nanofluidos e de correlações apropriadas é possível prever os valores 

experimentais do fator de atrito e da transferência de calor dentro de um erro de 10% e 15%, 

respetivamente. 

Mehrali et al. (2015) investigaram experimentalmente o modo como são influenciados 

o coeficiente de transferência de calor convectivo, o fator de desempenho térmico e a geração 

de entropia da água destilada com adição de nanoplaquetas de grafeno. Foi considerado um 

escoamento laminar interno num cilindro circular (Re entre 290 e 2300) com velocidade 

constante e fluxo de calor constante nas paredes. As conclusões apontam para um aumento do 

coeficiente de transferência de calor, que é mais pronunciado quanto maior a quantidade de 

grafeno e a velocidade. Apontam também um aumento da performance térmica e ainda uma 

diminuição, de forma geral, na geração de entropia. 

O trabalho experimental desenvolvido por Sarafraz e Hormozi (2015) revela que 

adicionar à mistura de glicol-etileno com água, numa proporção de 50:50, nanopartículas de 

origem biológica (obtidas através de folhas de chá verde) e nitrato de prata, consegue-se melhor 

eficiência térmica. O caso estudado foi de um permutador de calor de duplo cilindro em 

contracorrente e, obteve-se um aumento na eficiência térmica do mesmo na ordem dos 22%; 

36% e 67% para concentrações de nanopartículas de 0,1%, 0,5% e 1% respetivamente. A 

utilização do nanofluido faz alterar o regime do escoamento antecipadamente, tanto de laminar 

para transiente, como de transiente para turbulento e, a dupla de investigadores observou ainda 

que a mistura provoca maiores perdas de pressão e maiores valores de fator de atrito. 
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Ainda em âmbito experimental, Zhai et al. (2015) mediram a influência da concentração 

de nanopartículas (0,1% a 1%) e do número de Reynolds (100 a 700) no número de Nusselt e 

na resistência térmica considerando o nanofluido Al2O3/água como refrigerante num micro 

dissipador de calor de estrutura complexa. Os resultados obtidos foram comparados com outros 

provenientes de modelação numérica, concluindo a equipa de investigação que o modelo 

numérico de uma única fase não traduz com precisão a realidade experimental. E ainda, que 

existe um aumento do número de Nusselt relacionado com o aumento da concentração de 

nanopartículas e o número de Reynolds. Finalizando, a resistência térmica do nanofluido é 

menor quando comparada nas mesmas condições para água num micro dissipador simples. 
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2. Fundamentos teóricos e equações de governo 

 

Neste capítulo descrevem-se os princípios físicos associados à dinâmica de fluidos e 

transferência de calor em torno de corpos cilíndricos. Inicia-se o capítulo com a abordagem 

teórica dos fundamentos da convecção forçada externa, e conclui-se com a apresentação das 

equações fundamentais que regem o movimento dum fluido e dos grupos adimensionais 

aplicáveis ao caso de estudo. 

 

2.1. Escoamentos sobre cilindros 

 

Os fundamentos teóricos que dizem respeito ao escoamento em torno de um cilindro 

são complexos, por isso, este subcapítulo divide-se por alíneas que descrevem e exemplificam 

os conceitos relacionados com a transferência de calor convectiva forçada. 

 

2.1.1. Camada limite hidrodinâmica e camada limite térmica 

 

Qualquer escoamento externo, não confinado, está dividido em escoamento viscoso e 

não viscoso, nesse ponto os conceitos de camada limite hidrodinâmica e camada limite térmica 

são fundamentais para se entender a distinção. Os fluidos são considerados meios contínuos, 

porém, podem ser vistos como camadas de moléculas sobrepostas. Durante o escoamento as 

várias camadas movem-se entre elas dando origem a forças de atrito, onde as camadas mais 

lentas retardam as mais rápidas. Essa resistência interna é quantificada pela viscosidade do 

fluido, que é uma medida do atrito interno do mesmo. Todos os escoamentos sofrem influência 

da viscosidade já que não existem fluidos de viscosidade zero, então a distinção entre 

escoamento viscoso e não viscoso baseia-se na importância das forças viscosas na dinâmica do 

fluido (Pereira, 2010; Çengel, 2007). Para melhor compreensão destes conceitos, considere-se, 

por simplicidade, o escoamento paralelo de um fluido sobre uma placa plana. Define-se o eixo 

x ao longo da superfície, medido a partir do bordo de ataque da placa e, o eixo y na direção 

normal do escoamento, medido a partir da superfície da placa. O escoamento alcança a placa 

no bordo de ataque (x = 0) com velocidade uniforme V∞, como esquematizado na figura 2.1 

(Çengel, 2007). 
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Figura 2.1. Formação de escoamento viscoso e escoamento não viscoso sobre uma 

superfície plana (retirada de Çengel, 2007, e adaptada). 

 

Quando o escoamento sofre a influência da placa, a velocidade das partículas da 

primeira camada adjacente à superfície é nula, devido à interferência da rugosidade com as 

partículas do líquido (condição de não deslizamento). Devido às forças de atrito internas do 

fluido, a camada imóvel retarda a camada adjacente, que sucessivamente retarda a camada 

seguinte. A perturbação causada pela superfície é sentida até uma distância δ (x), a partir da 

qual a velocidade do escoamento permanece praticamente inalterada. Como resultado, o perfil 

da velocidade Vx (y) terá valores Vx (0) = 0 e Vx (δ) = V∞. A região do escoamento até à linha 

y = δ é chamada camada limite hidrodinâmica e, a distância δ (x), que designa a espessura da 

camada limite, é geralmente definida como a distância em y até que se obtém a igualdade 

Vx = 0,99 V∞. Dentro da camada limite hidrodinâmica o escoamento define-se como viscoso, 

fora dessa região, onde a influência do atrito viscoso não é percetível, define-se escoamento 

não viscoso (Çengel, 2007). Analogamente à camada limite hidrodinâmica, a camada limite 

térmica desenvolve-se quando um fluido a uma temperatura especificada uniforme T∞, escoa 

sobre uma superfície isotérmica com temperatura Ts. A camada em contacto com a superfície 

atinge o equilíbrio térmico igualando a sua temperatura a Ts, posteriormente essas partículas 

irão trocar energia com as partículas circundantes criando um fluxo de calor. Como resultado 

surge um perfil de temperatura que varia entre Ts na superfície e T∞ à distância δt (x). O valor 

δt (x) é medido na direção normal à superfície e representa a distância em que se verifica a 

igualdade T – Ts = 0,99 (T∞ – Ts). A região entre a superfície e δt (x) é designada camada limite 

térmica, e a sua espessura aumenta na direção do escoamento pois os efeitos da transferência 

de calor são sentidos a distâncias maiores no escoamento a jusante da superfície (Çengel, 2007). 
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2.1.2. Escoamento laminar e turbulento na camada limite 

 

Na camada limite hidrodinâmica o escoamento pode ser em regime laminar ou 

turbulento. Inicialmente começa por ser laminar, mas para superfícies suficientemente longas 

torna-se turbulento a uma distância crítica caracterizada por um número de Reynolds (Re) 

crítico. A transição do regime laminar para turbulento depende do gradiente de pressão, 

rugosidade da superfície, transferência de calor, velocidade do escoamento a montante, tipo de 

fluido, entre outros (Çengel, 2007 e Pereira, 2010). Na figura seguinte mostra-se o 

desenvolvimento do escoamento desde laminar até turbulento na camada limite hidrodinâmica 

sobre uma placa plana. 

 

 
 

Figura 2.2. Evolução do escoamento na camada limite (retirada de Pereira, 2010, e 

adapatada). 

 

Como mostra a figura 2.2 o escoamento na camada limite é inicialmente laminar até à 

distância crítica a jusante do bordo de ataque. Nesse instante, o escoamento entra em fase de 

transição até se desenvolver completamente turbulento. 

 

2.1.3. Escoamento em torno de cilindros 

 

Quando se introduz um corpo cilíndrico, paralelamente a um escoamento, a interação 

da sua superfície com o fluido terá o mesmo efeito da placa e formará uma camada limite em 

sua volta, como ilustrado na figura 2.3. 
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Figura 2.3. Interferência dum corpo cilíndrico num escoamento transversal. Situação ideal 

(retirada de White, 1999). 

 

Tal como no exemplo da placa, devido à condição de não deslizamento, o fluido adquire 

a velocidade do cilindro junto à superfície e cria uma camada limite em seu redor. Da mesma 

forma, o escoamento na camada limite em torno de um cilindro submerso, desenvolve-se dentro 

do regime laminar até que atinge o número de Reynolds crítico. A partir desse ponto ocorre a 

fase de transição para regime turbulento, que depende de vários fatores (e.g. rugosidade da 

superfície, condições do escoamento livre) (Çengel, 2007 e Pereira, 2010). Porém, quando se 

trata de um escoamento turbulento fora da camada limite, os perfis deste apresentam-se bem 

mais complexos (ver figura 2.4). Apenas para números de Reynolds muito baixos (Re ≤ 1) a 

corrente se une na parte posterior do cilindro de forma organizada e estável descrevendo um 

escoamento laminar. 
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Figura 2.4. Interferência dum corpo cilíndrico num escoamento transversal. Situação real 

(retirada de White, 1999). 

 

Quando o escoamento encontra como obstáculo um cilindro o fluido divide-se no ponto 

de estagnação – local de pressão máxima e velocidade de escoamento nula – envolvendo o 

corpo. No barlavento do cilindro a camada limite é fina, onde a pressão decresce ao longo da 

superfície (gradiente de pressão favorável, ver figura 2.5). Mas no sotavento a camada limite 

encontra uma pressão crescente (gradiente de pressão adverso) e separa-se da superfície do 

cilindro formando uma zona de separação – esteira – caracterizada pela formação periódica de 

vórtices e pressões elevadas, que são contudo, mais baixas que no ponto de estagnação (Çengel, 

2007 e White, 1999). Nesta zona o escoamento é defletido pela esteira como mostra a figura 

2.4. 

A figura 2.5 mostra a sequência típica de fenómenos que se sucedem na camada limite 

até ocorrer a separação. Numa situação de gradiente favorável (figura 2.5a), o fluido move-se 

naturalmente já que não existem perturbações além da placa. Não existe ponto de inflexão e os 

escoamentos laminares tendem a resistir à transição para regime turbulento. Num escoamento 

sem gradiente (figura 2.5b), o ponto de inflexão situa-se na superfície, é o caso similar à placa 

plana e, pode ocorrer transição do regime de escoamento se for atingido o número de Reynolds 

crítico. Em condições de gradiente adverso o ponto de inflexão ocorre dentro da camada limite 

e, a sua distância em relação à superfície aumenta com o grau de adversidade. Quanto mais 

adverso se torna o gradiente de pressão, mais perto do ponto de separação está o escoamento, 

este ponto ocorre quando as tensões entre a camada limite e a superfície são nulas e a partir 

deste ponto a ocorrência de refluxo está eminente (White, 1999). 
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Figura 2.5. Efeito do gradiente de pressão no perfil de velocidade dentro da camada limite. 

O ponto PI identifica o ponto de inflexão, (retirada de White, 1999, e adaptada). 

 

Quando existe formação de esteira torna-se bastante difícil prever e avaliar, 

analiticamente, o comportamento do fluido, portanto, nestes casos os estudos são feitos 

experimental ou numericamente com recurso a CFD’s (Computacional Fluid Dynamics). Nesse 

sentido, como já foi referido neste texto, muitos investigadores têm-se dedicado à 

caracterização de escoamentos em torno de cilindros. Com efeito, é abundante na literatura a 

quantidade de informação relacionada com a hidrodinâmica e transferência de calor em 

cilindros submersos. Convém referir, que os resultados mostram que a região da esteira é 

menor, quando a camada limite se torna turbulenta. As rápidas flutuações do fluido na direção 

transversal permitem que a camada limite se prolongue junto à superfície do cilindro antes da 

separação, resultando em esteiras mais estreitas (Çengel, 2007). 
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2.1.4. Transferência de calor 

 

Todo o complexo padrão do escoamento sobre um cilindro influencia fortemente a 

transferência de calor. A variação do número de Nusselt local (Nuθ), em torno do perímetro do 

cilindro submetido a um escoamento cruzado de ar é dada na figura seguinte: 

 

 
 

Figura 2.6. Variação do número de Nusselt local ao longo da superfície circular dum 

cilindro para escoamento transversal de ar para Re < 40. (retirado de Sunden, 2011). 

 

Analisando a figura 2.6, para todos os casos o valor de Nuθ é relativamente elevado no 

ponto de estagnação (θ = 0°) e, diminui com o aumento de θ, por consequência do aumento da 

espessura da camada limite laminar. O decrescimento contínuo e suave entre θ = 0° e θ ≈ 140° 

evidencia um desenvolvimento laminar na camada limite sem transição, a partir θ ≈ 140° pode 

assumir-se que ocorre separação da camada limite da superfície do cilindro formando uma zona 

de esteira na parte posterior do mesmo. A mistura intensa característica desta zona justifica o 

aumento de Nuθ na parte posterior do cilindro (Çengel, 2007). 
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2.2. Equações de governo 

 

Através da lei da conservação de massa (equação da continuidade) e das equações de 

Navier-Stokes é possível caracterizar qualquer escoamento. Contudo, são feitas geralmente 

considerações que simplificam e adequam as equações ao caso de estudo. Nesse sentido, as 

equações que são a seguir apresentadas representam a simplificação das equações de Navier-

Stokes para escoamentos incompressíveis, estacionários, bidimensionais e viscosos, na 

formulação diferencial: 

 

-Equação da continuidade: 

 

0
yx
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      (2.1) 

 

-Componente em x da equação da quantidade de movimento: 
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-Componente em y da equação da quantidade de movimento: 
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-Equação da energia 
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Onde, 
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Φ  é a função que representa a dissipação viscosa para escoamentos incompressíveis. 

Seguem-se os grupos adimensionais que ajudam a interpretar o escoamento e, a 

quantificar a influência das variáveis de estudo para o caso do escoamento de um fluido não 

newtoniano, descrito pela lei de potência, em torno dum cilindro isotérmico. O número de 

Reynolds (Re), representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas características 

do escoamento. Valores de Re relativamente elevados, evidenciam o domínio das forças de 

inércia no escoamento, que geralmente resulta em regimes de escoamento turbulento. Valores 

de Re relativamente baixos, são típicos de escoamentos dominados pelas forças viscosas dos 

fluidos, e usualmente caraterizam escoamentos laminares. Não se pode falar concretamente de 

números de Reynolds altos ou baixos, uma vez que são bastante dependentes da geometria do 

escoamento, do tipo de fluido, entre outros. Para um escoamento externo, de um fluido não 

newtoniano descrito sob a lei de potência, em torno dum cilindro, o número de Reynolds é 

expresso por (Chhabra et al., 2004): 

 

2 n nV d
Re

K

 

 ,      (2.4) 

 

onde  é a massa específica do fluido, V∞ a velocidade do escoamento livre, d o comprimento 

característico do corpo submetido ao escoamento, neste caso o diâmetro do cilindro. K e n 

representam, respetivamente, o índice de consistência e o exponencial da lei de potência para 

fluidos não newtonianos, enunciada na secção 1.2. 

O número de Prandtl (Pr), descreve a espessura relativa entre as camadas limite térmica 

e hidrodinâmica e, representa a razão entre a difusibilidade molecular de quantidade de 

movimento e a difusibilidade molecular de calor. Quando existe transferência de calor entre 

uma superfície e um escoamento, a taxa de transferência de calor por convecção é definida pelo 

perfil de temperatura na camada limite térmica do escoamento, consequentemente influenciada 

pelo desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica (Çengel, 2007). Este grupo 

adimensional é expresso da seguinte forma para fluidos descritos sob a lei de potência (Soares 

et al., 2005b): 
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onde cp é o calor específico a pressão constante e k a condutibilidade térmica do fluido. 

Tendo em conta as equações (2.4) e (2.5) podemos definir o número de Péclet (Pe), que 

representa a razão entre a transferência de calor por convecção e a transferência de calor por 

condução, dado por: 

 

pV d c
Pe Re Pr

k

 
  .           (2.6) 

 

Note que Pe é independente do índice da lei de potência n, o que facilita a análise de resultados 

por eliminar uma variável da mesma. 

O número de Brinkman (Br), representa a razão entre o termo da dissipação viscosa e o 

termo da difusão térmica do fluido. Isto é o quociente entre o calor produzido por dissipação 

viscosa e o calor transportado por condução. Quanto maior for Br menor será a condução do 

calor produzido por dissipação viscosa. Este número adimensional pode ser definido da 

seguinte forma (Chhabra et al., 2007): 
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,        (2.7) 

 

onde Tw e T são, respetivamente, as temperaturas da superfície do cilindro e do fluido livre. 

Neste estudo os valores de Br foram determinados a partir das propriedades K e k do fluido 

livre, os valores de V e d (0,01 m ou 0,001 m) foram determinados de modo a fixar o valor de 

Re em 10 ou 40. Para a glicerina a diferença de temperatura (Tw - T∞) foi determinada sempre 

dentro da gama das temperaturas válidas para do modelo das propriedades da glicerina usado 

no presente estudo, com (Tw - T∞) a variar entre 1 e 20 K. Para as soluções não newtonianas de 

carboximetilcelulose de sódio (CMC) em água escolheram-se diferenças para (Tw - T∞) de 0,1; 

0,01 e 0,001 K com T igual à temperatura (≈318 K) a que foram determinadas as propriedades 

reológicas (K, n) da solução de CMC por Baptista et al. (1997). 

Por fim, o número de Nusselt (Nu), que é bastante utilizado em estudos de transferência 

de calor por convecção, é a forma adimensional comum do coeficiente de transferência de calor 

h. Quanto maior for o número de Nusselt mais eficaz é a transferência de calor por convecção. 

A definição deste parâmetro é então: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carboximetilcelulosa


 

Capítulo 2 – Equações de governo 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

38 

hd
Nu

k
 .             (2.8) 

Para o modelo não newtoniano de lei de potência, os componentes do tensor extra das 

tensões 
ij , estão relacionados com o segundo invariante do tensor taxa de deformação 

2I  da 

seguinte forma (Soares, 2006): 

 

ij ij  ,            (2.9a) 
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,     (2.9c) 

 

onde  é a viscosidade e
ij  são as componentes do tensor taxa de deformação e está relacionado 

com o campo de velocidade. Para um escoamento simples temos: 

 

xy xy  ,            (2.10a) 

2

2 xyI  .          (2.10b) 

 

Donde resulta 

 

( 1)n

xyK   ,             (2.11a) 

n

c xyK  ,            (2.11b) 

 

onde xy  é a taxa de deformação e xy  a tensão de corte. 
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3. Descrição do problema e método numérico 

 

Uma vez que o estudo desta dissertação será desenvolvido numericamente, é necessário 

definir as condições do problema e o método numérico que melhor traduza virtualmente o caso 

de estudo que aqui se trata. Desta forma, neste capítulo são enunciados alguns métodos 

conhecidos para esse efeito, é descrito e justificado o método por nós utilizado e no final é 

apresentada a respetiva validação. 

 

3.1. Métodos de discretização 

 

Os métodos de discretização permitem interpretar o domínio de resolução do problema 

como um conjunto de pontos, aplicando a cada par de pontos vizinhos relações lineares 

definidas por meio de equações algébricas. Estas equações resultam da discretização das 

equações de governo e, são resolvidas sequencialmente para cada variável de estudo por 

processos iterativos. No final de todo o processo obtém-se um valor aproximado das variáveis 

em cada ponto e a qualidade da aproximação é tanto melhor quanto maior for o número de 

pontos em que é discretizado o domínio. 

Na vertente computacional da Mecânica do Fluidos foram desenvolvidos vários 

métodos de discretização para a resolução das equações governativas, o método das diferenças 

finitas (MDF), o método dos elementos finitos (MEF) e o método dos volumes finitos (MVF). 

Para o desenvolvimento desta dissertação usou-se o software comercial ANSYS Fluent, que está 

baseado no MVF. Este método conservativo tem-se mostrado bastante eficiente na aproximação 

de resultados em diversas áreas da engenharia, que se regem por sistemas conservativos (Sousa, 

2013).  

Dada uma geometria, o primeiro passo do MVF é subdividi-la em elementos de volume 

finitos (células), aplicando-lhe uma malha. Dentro destes volumes é garantida a conservação de 

massa, da quantidade de movimento e da energia. Os pontos de interceção das linhas da malha 

são designados por centroides (nós) e, neles estão alojadas as variáveis e as propriedades do 

fluido. Em torno de cada centroide é criado um volume de controlo (VC) que é delimitado pelos 

centros geométricos das células circundantes (figura 3.1), (Ansys User’s Guide, 2013). 
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Figura 3.1. Ilustração da discretização espacial da geometria (retirado de Ansys User’s 

Guide, 2013, e adaptado). 

 

O passo seguinte é integrar a forma diferencial das equações de governo em todos os VC, 

recorrendo ao Teorema de Gauss para resolver divergências e gradientes. Os integrais de 

volume e superfície, que resultam deste processo são resolvidos segundo formas de interpolação 

adotadas, dando origem a equações algébricas que envolvem as variáveis dos centroides. São 

chamadas equações de discretização e, expressam as leis governativas para as variáveis dentro 

do volume de controlo. Pelo facto dos integrais de superfície serem iguais e opostos nas faces 

partilhadas dos volumes de controlo, estes são garantidamente conservativos (Ansys User’s 

Guide, 2013 e Pereira, 2010) 

 

3.2. Geometria e malha 

 

Neste trabalho, foram concebidas várias geometrias para a execução da modelação 

numérica da convecção forçada em torno de um cilindro, todas elas através da ferramenta Ansys 

DesignModeler. Inicialmente utilizou-se um cilindro com diâmetro de 1 m. Mas este, revelou-

se inadequado para os objetivos desta dissertação que se restringem a escoamentos laminares, 

por não permitir estudar números de Brinkman (Br) superiores a 1, nem apresentar resultados 

onde fosse visível o efeito da dissipação viscosa nas condições estudadas. Assim, optou-se por 

diminuir o diâmetro do cilindro, criando cilindros de diâmetro 0,01 e 0,001 m. Convém salientar 

que ambos respeitam as proporções enunciadas na secção 3.3 e ilustradas na figura 3.4. 
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Posteriormente, para a discretização do domínio de computação recorreu-se ao Ansys 

Meshing para gerar malhas no domínio pretendido. De início foi construída uma malha não 

estruturada em todo o domínio de computação, com 46278 nós (ver figura 3.2). À partida os 

resultados obtidos para esta malha pareciam válidos, já que em comparação com outros 

resultados presentes na literatura, os valores do número de Nusselt médio (Nu) e do coeficiente 

de resistência (CD) obtidos se mostravam em boa concordância (e.g. Zdravkovich, 2003; 

Chabbra et al., 2004; Soares et al., 2008, 2014). No entanto após uma análise mais refinada, 

por exemplo na análise do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro, 

deu-se conta de que os valores deste parâmetro estavam em discordância com os resultados 

disponíveis na literatura. 

 

a)  b)  

 
Figura 3.2 Malha não estruturada: a) visão global da malha em todo o domínio; b) visão 

local da malha em torno do cilindro. 

 

Para resolver este problema, optou-se por criar uma malha estruturada junto à superfície do 

cilindro com uma espessura de 0,4 d, mantendo os parâmetros de construção anteriores para a 

malha não estruturada. Na figura 3.3 apresenta-se o exemplo duma malha utilizada para as 

simulações efetuadas. No caso da geometria de 0,001 m a malha tem 44673 nós, ao passo que 

na geometria de 0,01 m a malha tem 44983 nós. 
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Figura 3.3 Visão local da malha em torno do cilindro com d = 0,001m. 

 

3.3 Condições de fronteira 

 

Após criar o domínio computacional (geometria e malha) onde serão desenvolvidas as 

simulações, é necessário fornecer ao sistema os inputs – condições de fronteira – que permitam 

a recriação e solução do problema em análise.  

O estudo apresentado nesta dissertação restringe-se ao escoamento bidimensional de 

fluidos incompressíveis newtonianos e não newtonianos, descritos sob a lei de potência, em 

regime permanente e na direção transversal ao eixo de um cilindro circular, não confinado, 

isotérmico de diâmetro d. As fronteiras externas do domínio de computação são definidas pelos 

lados de um quadrado de lado 71 d. O cilindro de diâmetro d está localizado no centro do 

quadrado (figura 3.4). Por comparação com estudos presentes na literatura, a distância do 

cilindro às fronteiras externas é suficiente para garantir a independência dos parâmetros 

estudados (Nu, Nuθ, e CD) em relação à posição das mesmas. Nesse sentido, podemos considerar 

o escoamento como sendo não confinado. A temperatura do cilindro é representada por Tw e, a 

temperatura e velocidade do escoamento livre (nas fronteiras externas) por T∞ e V∞, 

respetivamente. Na figura 3.4 a velocidade do escoamento dentro do domínio foi 

adimensionalizada segundo a expressão V / V∞ e a temperatura por (T – T∞) / (Tw – T∞). 
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Figura 3.4. Esquema do escoamento transversal a um cilindro circular não-confinado 

(retirada de Bharti et al., 2007a,b e adaptada). 

 

As condições de fronteira, fisicamente realistas, na forma adimensional para o problema 

em estudo, podem então ser escritas como se segue: 

 

a) Na entrada impôs-se um escoamento estacionário com velocidade e temperatura 

uniformes. Na forma adimensional estas condições são dadas por: 

 

1xV  , 0yV  , 0T            (3.1) 

 

b) Na saída foram impostas as condições homogéneas de Neumann, dadas por: 

 

0xV

x





, 0

yV

x





, 0

T

x





             (3.2) 

 

c) A superfície do cilindro considerou-se isotérmica e estacionária, e o escoamento 

sob a condição de não-deslizamento. Numericamente e, na forma adimensional 

traduz-se por: 

0xV  , 0yV  , 1T        (3.3) 
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d) As paredes superior e inferior consideraram-se isotérmicas à mesma temperatura 

do fluido na entrada. Nessa zona o escoamento foi imposto sob a condição de 

deslizamento 

 

0xV

y





, 0yV  , 1xV  , 0T            (3.4) 

 

3.4. Método numérico 

 

Os métodos utilizados pelos softwares de Dinâmica de Fluidos Computacional, 

referidos frequentemente como CFD (Computacional Fluid Dynamic), permitem a análise de 

sistemas que envolvem movimento de fluidos e transferência de calor, que de forma analítica 

são difíceis ou impossíveis de tratar. Esta técnica é transversal a várias áreas da engenharia, já 

que permite a modelação numérica dos mais variados fenómenos físicos. Contudo, focando na 

área de interesse desta dissertação, os métodos de CFD têm revelado um papel importante na 

compreensão dos fenómenos que ocorrem durante a transferência de calor por convecção 

forçada em torno de cilindros, o que tem resultado numa vasta e crescente quantidade 

bibliográfica disponível acerca deste tópico (e.g. Zdravkovich 1997, 2003; Soares et al., 2010; 

etc.). 

 

3.4.1. Discretização espacial 

 

Em CFD existem dois tipos de discretização – espacial e temporal. Ambas representam 

subdivisões dos domínios de estudo. A discretização espacial subdivide o domínio físico e/ou 

geométrico em volumes de controlo e, a discretização temporal, o domínio do tempo em 

intervalos temporais. Em situações como o presente caso de estudo, em que o regime de 

escoamento é admitido estacionário, ou seja, invariável com o tempo, dispensa-se a 

discretização temporal. Por outro lado, qualquer estudo numérico tem inerente a discretização 

espacial. Para o efeito, o software de modelação numérica utilizado neste estudo oferece vários 

métodos de discretização das equações de Navier-Stokes, em que todos apresentam vantagens 

e desvantagens para cada tipo de problema. Por predefinição é aplicado o método Upwind de 

Segunda Ordem (Second-Order Upwind Scheme) que satisfaz os requisitos da presente 

investigação. Este método é mais preciso do que o método Upwind de Primeira Ordem, pois 
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resolve os termos convectivos das equações governativas através de expansões das series de 

Taylor de segunda ordem. A utilização deste algoritmo gera gradientes que por defeito são 

resolvidos pelo método dos Mínimos Quadrados (Least Squares Cell Based). Este método por 

sua vez discretiza os gradientes considerando uma variação linear entre células (Ansys User’s 

Guide, 2013). 

 

3.4.2. Algoritmo de acoplamento pressão-velocidade 

 

São também disponibilizados, pelo software mencionado, vários algoritmos para 

resolver o acoplamento pressão-velocidade das equações de Navier-Stokes (fluido 

incompressível). O algoritmo aplicado é o SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked 

Equations), aconselhado para problemas de escoamentos estacionários adequa-se e satisfaz as 

necessidades do presente estudo (Ansys User’s Guide, 2013). Os procedimentos deste método 

podem ser resumidamente descritos da seguinte forma, cintando Sousa (2013): 

 

i. Inicialização do processo atribuindo para a primeira iteração valores semi-

arbitrários às variáveis de pressão *p  e velocidade *

xv , 
*

yv  e *

zv , nas iterações 

seguintes estes valores tomarão a forma * 1np p  , * 1n

x xv v  , 
* 1n

y yv v   e 

* 1n

z zv v  , onde n representa o número da iteração corrente e n-1 a iteração 

anterior; 

ii. Na iteração corrente, a equação da quantidade de movimento discretizada é 

resolvida para determinar novos valores dos parâmetros de velocidade; 

iii. A equação de correção de pressão é resolvida para determinar o campo das 

pressões corrigidas; 

iv. Os valores da pressão e velocidade são corrigidos e usados parâmetros de 

subrelaxação. Dentro dos limites residuais estas equações conservam a massa e 

a quantidade de movimento; 

v. O ciclo iterativo é interrompido quando é atingida a convergência e os critérios 

de paragem definidos pelo utilizador 
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3.4.3. Critérios de paragem 

 

Como referido, as equações da continuidade, de Navier-Stokes e da energia são 

resolvidas iterativamente fornecendo os valores das propriedades no centro de cada célula. No 

fim de cada iteração, a soma dos resíduos de cada variável conservativa é calcula e armazenada, 

guardando o registo de convergência. No Fluent, usam-se entre outros modelos, a 

monitorização da soma dos resíduos de cada uma das equações de governo após cada iteração 

como critério de paragem. Em computadores com precisão mais elevada, os resíduos tenderão 

para zero enquanto a solução convergir. Num computador comum, os resíduos decaem para um 

patamar de valores mais baixos, onde estabilizam e deixam de variar. Nesta dissertação as 

equações de governo são resolvidas com o Pressure-Based Solver, pelo que a equação da 

conservação para uma variável geral   numa célula P, pode ser escrita como: 

 

P P nb nb

nb

a a b   ,          (3.5) 

 

onde ap é o coeficiente central, anb são os coeficientes das células vizinhas e, b é a contribuição 

da parte constante do valor inicial da variável e das condições de fronteira. Na equação 3.5, 

 

P nb p

nb

a a S  ,        (3.6) 

 

o resíduo R , calculado pelo Pressure-Based Solver, é a soma da diferença entre os termos dos 

lados direito e esquerdo da equação 3.5 em todas as células P do domínio computacional e, 

pode ser escrito como: 

 

nb nb P P

cells P nb

R a b a      .     (3.7) 

 

De um modo geral, é difícil avaliar a convergência examinando os resíduos definidos pela 

equação 3.7, já que não é aplicada escala alguma. Isto é sobretudo verdade para escoamentos 

em sistemas fechados, como a convecção natural numa sala onde não há entrada de escoamento 

com o qual se possa comparar o resíduo. O Fluent faz a normalização dos resíduos através de 
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dois fatores de escala, representativos do fluxo   através do domínio. Os fatores são designados 

por “global scaling” e “local scaling”. O primeiro método foi o utilizado no decorrer deste 

trabalho e, é definido por: 

 

nb nb P P

cells P nb

P P

cells P

a b a

R
a



 



 



 


.      (3.8) 

 

Para a equação da quantidade de movimento o termo do denominador 
P Pa   é substituído por 

apvp, onde vp é o valor da velocidade na célula P. Os resíduos normalizados são o indicador de 

convergência mais apropriado para a maioria dos problemas. No método “global scaling”, a 

equação da continuidade é tratada da seguinte forma: 

 

5

C

iteration N

C

iteration

R

R
.             (3.9) 

 

O denominador é o maior valor absoluto do resíduo da equação da continuidade nas primeiras 

5 iterações. Esta equação (3.9) é um bom indicador da convergência da solução. Neste trabalho 

definiu-se que a convergência é obtida quando os resíduos das equações da continuidade, da 

quantidade de movimento e da energia foram simultaneamente menores do que 1010 . 

 

3.5. Formulação do problema 

 

A transferência de calor por convecção forçada em torno de um cilindro isotérmico 

aquecido, assumindo o efeito da dissipação viscosa, é o foco de análise da presente 

investigação. Seguindo esse propósito, de forma a perceber de que modo o aquecimento gerado 

por dissipação viscosa altera o comportamento térmico de fluidos com diferentes propriedades 

reológicas, foram efetuadas simulações numéricas para os três fluidos seguintes: (i) nanofluido, 

obtido por mistura de nanopartículas de Al2O3 com metanol; (ii) glicerina; (iii) soluções de 

carboximetilcelulose de sódio (CMC) com água. A descrição detalhada de cada modelo é 

apresentada nas secções seguintes. 
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3.5.1 Nanofluido (Al2O3/metanol) 

 

Do trabalho de Mostafizur et al. (2015), especificamente figuras 3, 5, 7 e 9 foram obtidas 

respetivamente, a condutibilidade térmica (k), a viscosidade (η), a massa volúmica (ρ) e o calor 

específico a pressão constante (cp) do nanofluido (Al2O3/metanol) em função da temperatura. 

O nanofluido foi caracterizado pelos autores entre o intervalo de temperatura mínima e máxima 

de 5°C (≈ 278 K) e 25°C (≈ 298 K) para concentrações de nanopartículas de Al2O3 (8 nm de 

diâmetro e 50nm de comprimento) entre 0,00% e 0,25%. Os dados experimentais apresentados 

por Mostafizur et al. (2015) foram digitalizados com recurso ao software DAGRA. Essa 

informação foi exportada para um ficheiro Excel, onde foram criadas as funções de dependência 

das propriedades do nanofluido com a temperatura por ajuste linear dos pontos experimentais 

para cada uma das concentrações de nanopartículas (ver figura 3.5 – 3.7).  

 

 

 
 

Figura 3.5. Ajustes lineares das propriedades do fluido base sem adição (Metanol) de 

nanopartículas: a) calor específico a pressão constante (cp); b) condutibilidade térmica (k); 

c) massa volúmica (ρ); d) viscosidade (η). 
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Figura 3.6. Ajustes lineares das propriedades do nanofluido com 0,05% de concentração 

de nanopartículas: a) calor específico a pressão constante (cp); b) condutibilidade térmica 

(k); c) massa volúmica (ρ); d) viscosidade (η). 
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Figura 3.7. Ajustes lineares das propriedades do nanofluido com 0,25% de concentração 

de nanopartículas: a) calor específico a pressão constante (cp); b) condutibilidade térmica 

(k); c) massa volumica (ρ); d) viscosidade (η). 

 

Para este estudo, o ajuste linear revela-se aceitável, pois os erros associados ao processo 

de digitalização das figuras do artigo de Mostafizur et al. (2015) são muito inferiores ao erro 

experimental assumido pelos autores no trabalho referido. Adiante neste texto, os resultados 

apresentados para este nanofluido são obtidos da aplicação das funções descritas nas figuras 

3.5-3.7 para o escoamento em torno de um cilindro com 0,001 m de diâmetro à temperatura de 

298 K. A temperatura (T) do nanofluido na entrada varia entre 278 K e 297 K onde foram 

impostas as velocidades (V) de modo a obtermos os valores de Re = 10 e 40, para cada uma 

das concentrações enunciadas (0%, 0,05% e 0,25%). A aplicação destas condições resultam em 

valores de número de Prandtl (Pr) entre 3,59 e 5,62. A grandeza destes números adimensionais 

foram obtidas a partir das equações (2.4) e (2.5) considerando as propriedades do nanofluido à 

temperatura imposta na fronteira de entrada do domínio computacional, ver figura 3.4. Os 

expressivos resultados na literatura, quanto ao aumento da transferência de calor resultante da 

utilização de nanofluidos contendo alumina e, também o aparente aumento da viscosidade com 

o incremento da concentração dessas partículas, tornam válida a escolha do nanofluido Al2O3 

com metanol, pelo interesse em perceber a influência da dissipação viscosa no comportamento 

térmico deste nanofluido. 
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3.5.2. Glicerina 

 

O modelo do fluido (ii), glicerina, é o mesmo que Al-Mubaiyedh et al. (2002) utilizaram 

na sua pesquisa. Na tabela 1 do referido artigo encontram-se escritas as funções da viscosidade, 

massa volúmica, calor específico a pressão constante e condutibilidade térmica dadas por: 

 

0

0

1 1
( ) ( )exp 7417T T

T T
 

  
   

  

;       (3.10) 

 

( ) 0,6089 1442,4T T    ;              (3.11) 

 

( ) 6,4289 501,42pc T T  ;              (3.12) 

 

5( ) 9,05 10 0,2584k T T   .               (3.13) 

 

Onde η é a viscosidade em Pa s, ρ a densidade em kg m-3, cp o calor específico em J kg-1 K-1, k 

a condutibilidade térmica em W m-1 K-1, T a temperatura da glicerina e T0 a temperatura de 

referência, que neste caso se definiu 298,15 K. À temperatura de referência η(T0) = 0,94 Pa s. 

Posteriormente as equações 3.10-3.13 foram transcritas integralmente num programa em 

linguagem C e inseridas no programa de modelação numérica para posterior simulação. Neste 

caso o escoamento foi simulado em torno dos cilindros com diâmetro 0,001 m e 0,01 m. Para 

este fluido o valor de Pr estudado varia entre 8746,89 e 46041,35, dependendo da temperatura 

de entrada do escoamento (entre 278 K e 297 K). Por outro lado, fixou-se novamente Re = 10 

e Re = 40 através da velocidade de entrada para cada um dos diâmetros do cilindro estudados. 

A escolha deste fluido justifica-se pela sua elevada viscosidade, que prevê um efeito 

significativo da dissipação viscosa e pela sua grande aplicabilidade industrial, nomeadamente 

em, medicamentos, tintas, vernizes, lubrificantes, etc… 
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3.5.3 Soluções de carboximetilcelulose de sódio (CMC) com água 

 

Baptista et al. (1997) realizaram uma investigação no âmbito da transferência de calor 

onde utilizaram soluções de carboximetilcelulose de sódio (CMC) com água cujas propriedades 

se descrevem pelas equações 3.14-3.15 e pela tabela 3.1: 

 

 2 3( , ) 326,575 1,0412 0,00337 0,796 0,009346 10k T W T T W                    (3.14) 

 

( ) 1,675 0,025pc W W               (3.15) 

 

Tabela 3.1. Parâmetros reológicos de solução de água com CMC a 45°C (≈ 318 K) 

(retirado de Baptista et al.,1997) 

 

CMC (%) K (Pa sn) n 

0,10 0,320±0,002 0,75±0,03 

0,20 0,10±0,01 0,69±0,02 

0,40 0,50±0,03 0,59±0,01 

0,60 1,06±0,06 0,55±0,01 

 

Onde k em kJ kg-1 ºC-1 e cp em W m-1 ºC-1 são, respetivamente, a condutibilidade térmica e o 

calor específico a pressão constante da solução, que dependem dos parâmetros T e W, 

respetivamente, temperatura do fluido e percentagem de água da solução. Para o estudo 

efetuado com este fluido as propriedades não foram consideradas variáveis com a temperatura, 

pelo que a equação 3.14 apenas serve para determinar a condutibilidade térmica do fluido na 

fronteira de entrada para a temperatura imposta, no entanto mantendo-se independente da 

temperatura ao longo do escoamento. Este fluido possui um comportamento reológico descrito 

sob a lei de Ostwald-de Waele (lei de potência), assim, na tabela 3.1 apresentam-se as 

propriedades reológicas K (índice de consistência) e n (índice de lei de potência), a 45°C 

(≈ 318 K) com diferentes percentagens de CMC. Para a gama de concentrações de CMC que 

se considera, a massa volúmica da solução é igual à da água, ou seja, 1000 kg m-3, 

independentemente da temperatura do escoamento. Este foi o modelo utilizado na investigação 
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levada a cabo na presente dissertação. Para este fluido, consideraram-se escoamentos com Pr a 

variar entre 92,43 e 419,14 e, Br entre 0 e 283,85, enquanto que Re foi fixado em 10 e 40. A 

gama de Br referida é obtida por manipulação da diferença Tw – T∞ (cujo valor mínimo 

considerado nesta dissertação, que corresponde a valores de Br mais elevados, é de 0,001 K), 

já que os restantes parâmetros que constam do cálculo de Br (eq. 2.9) são fixos pelas 

características do fluido e do escoamento (Re = 10 e 40). Para este fluido, alguns resultados 

serão tratados através do número de Péclet (Pe) por ser independente do índice de lei de 

potência n, que de acordo com os números de Prandtl e Reynolds já referidos, varia entre 

1283,18 e 12705,86. Todos os escoamentos estudados foram em torno de um cilindro de 

diâmetro 0,001 m. O interesse da investigação da transferência de calor em CMC apresentada 

deve-se ao facto de apresentar um comportamento reológico típico de fluidos não-newtonianos 

reofluidificantes encontrados em muitas aplicações de engenharia que envolvem o 

processamento de fluidos utilizados na indústria alimentar, farmacêutica, petrolífera etc. 

 

3.6. Validação  

 

Antes da apresentação dos resultados é necessário validar as malhas geradas e o método 

numérico utilizado no desenvolvimento do trabalho de investigação. A validação providencia 

uma estimativa do erro associado à aproximação dos resultados numéricos. Previamente às 

simulações com os fluidos em análise, a validação do método numérico e da discretização do 

domínio foi feita por comparação de valores obtidos, para condições de fronteira genéricas, 

com trabalhos de outros autores que apresentam resultados para a transferência de calor por 

convecção forçada em torno de um cilindro. Na tabela 3.2 é apresentada a comparação para 

escoamentos sob regime de Re = 10 e Re = 40 e, Pr = 0,715 (valor característico do ar) obtidas 

para as malhas dos cilindros de diâmetro 0,001 m e 0,01 m. 
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3.6.1. Fluidos newtonianos 

 

Tabela 3.2. Comparação dos valores do coeficiente de resistência (CD) e número de Nusselt 

médio (Nu) com os valores obtidos por outros autores, para fluidos newtonianos, número 

de Prandtl 0,715 e número de Brinkman 0. 

 

Re CD Nu Autores 

10 

2,81 1,86 Presente* 

2,76 1,86 Soares et al. (2005b) 

2,846 - Dennis e Chang (1970) 

- 1,86 Mandhani et al. (2002) 

2,8 1,81 Lange et al. (1999) 

    

40 

1,52 3,27 Presente* 

1,49 3,20 Soares et al. (2005b) 

1,522 - Dennis e Chang (1970) 

1,4980 - Fornberg (1985) 

1,5a 3,28b Lange et al. (1999) 

a
 Obtido da figura 8 de Lange et al. (1999)  

b
 Obtido da equação 18 de Lange et al. (1999) 

* Valores idênticos para ambas as malhas estudadas (0,01 e 0,001 m) 

 

Esta tabela permite ter uma primeira apreciação da qualidade da aproximação da solução 

obtida com o método de cálculo e malhas utilizados, para os números de Reynolds sobre a qual 

incidirá este trabalho. No entanto, a gama de números de Prandtl estudada varia entre grandezas 

de uma unidade e grandezas de dezenas de milhares de unidades. Assim, os resultados 

numéricos para o número de Nusselt médio também são comparados com os valores dados por 

correlações existentes na literatura que são consideradas válidas para as gamas de Pr e Re 

estudadas. As correlações empíricas (Incropera e DeWitt, 2001) usadas para comparação são: 

 

0,385 1/30,911 , para 0,7e 4 40Nu Re Pr Pr Re    ,         (3.16) 

 

0,466 1/30,683 , para 0,7e 40 4000Nu Re Pr Pr Re    ,          (3.17) 
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4/5
5/81/2 1/3

1/4
2/3

0,62
0,3 1 , para 0,2

2820001 (0,4 / )

Re Pr Re
Nu RePr

Pr

  
     

       

.         (3.18) 

 

As equações empíricas 3.16 e 3.17 foram apresentadas por Hipert (1933). A equação 3.18, 

conhecida como correlação de Churchill e Bernstein (1977). As figuras 3.8-3.11 mostram as 

comparações dos nossos resultados numéricos com as correlações (eq 3.16 e 3.18), para o 

nanofluido e para a glicerina dentro das condições estudadas. 

 

 
 

Figura 3.8. Comparação entre correlações (linha) propostas pela literatura e os valores 

obtidos para o nanofluido. Re = 10 e Pr = [3,54;5,62]: a) correlação de Hilpert, eq. 3.16; b) 

correlação de Churchill-Bernstein, eq. 3.18. 

 

 
 

Figura 3.9. Comparação entre correlações (linha) propostas pela literatura e os valores 

obtidos para o nanofluido. Re = 40 e Pr = [3,54;5,62]: a) correlação de Hilpert, eq. 3.16; b) 

correlação de Churchill-Bernstein, eq. 3.18. 
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Na figura 3.8 a) o desvio médio do valores de Nu em relação aos valores previstos pela 

correlação (eq. 3.6) é de 10,2% com máximo de 12,2% e, em 3.8 b) o desvio médio é de 2,7% 

registando-se um máximo de 4,5%. Analogamente, em 3.9 a) tem-se um desvio médio de 2,3% 

e em 3.9 b) de 6,4%, com os respetivos máximos de 4,0% e 8,9%. 

 

 
 

Figura 3.10. Comparação entre correlações (linha) propostas pela literatura e os valores 

obtidos para a glicerina. Re = 10 e Pr = [8746,89; 46041,35]: a) correlação de Hilpert, eq. 

3.16; b) correlação de Churchill-Bernstein, eq. 3.18. 

 

 
 

Figura 3.11. Comparação entre correlações (linha) propostas pela literatura e os valores 

obtidos para a glicerina. Re = 40 e Pr = [8746,89; 46041,35]: a) correlação de Hilpert, eq. 

3.17; b correlação de Churchill-Bernstein, eq. 3.18. 

 

Neste caso o desvio médio é de 11,5% com máximo de 19,8% na figura 3.10 a), sendo 

em 3.10 b) o desvio médio de 14,8% registando-se com máximo de 28,5%. Para o escoamento 

sob Re = 40 (figura 3.11) tem-se um desvio médio de 20,0%, relativamente à equação 3.17, 
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com o seu máximo em 23,4%; em relação à equação 3.18 registam-se desvios médio e máximo 

de 17,1% e 20,6%, respetivamente. 

Note-se que o desvio entre os valores numéricos obtidos e as correlações cresce com o 

valor de Pr. No entanto, uma vez que as correlações se aplicam num intervalo de Re e Pr muito 

amplo e atendendo aos erros associados a este tipo de correlações os desvios encontrados estão 

dentro do aceitável neste tipo de estudos. 

 

3.6.2. Fluidos não newtonianos 

 

O estudo da transferência de calor em fluidos não newtonianos descritos sob a lei de 

potência é um tema que tem sido bastante desenvolvido nas últimas décadas, como tal, é 

possível avaliar o método numérico e a qualidade da malha para problemas que envolvem o 

escoamento de fluidos não newtonianos por comparação dos presentes resultados com 

resultados da literatura. Na tabela 3.3 são comparados os nossos resultados dentro da gama de 

Re, Pr e n, estudados com resultados disponíveis na literatura. 
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Tabela 3.3. Comparação dos valores do coeficiente de resistência (CD) e do número de 

Nusselt (Nu) para Re = 10 e 40 com Pr = 1 e Br = 0, obtidos por diferentes autores. 

 

n 
Re = 10  Re = 40 

Autores 
CD Nu  CD Nu 

0,6 

2,94 2,22  1,35 4,07 Presente* 

- 2,2117  - 4,0545 R.P. Bharti et al 2008 

2,909 -  1,3368 - P. Sivakumar et al. 2007 

0,8 

2,87 2,13  1,44 3,84 Presente* 

- 2,116  - 3,736 Soares et al. 2005b 

- 2,227  - 3,992 R.P. Bharti et al 2007 

- 2,1234  - 3,8296 R.P. Bharti et al 2008 

1,0 

2,81 2,07  1,52 3,67 Presente* 

- 2,058  - 3,570 Soares et al. 2005b 

- 2,087  - 3,703 R.P. Bharti et al 2007 

- 2,0597  - 3,6534 R.P. Bharti et al 2008 

2,7652 -  1,5013 - P. Sivakumar et al. 2007 

* Valores idênticos para ambas as malhas estudadas (0,01 m e 0,001 m) 

 

Todos os resultados obtidos, tanto do valor de Nusselt médio como do coeficiente de 

resistência estão em excelente concordância com os resultados disponíveis na literatura 

apresentados na tabela 3.3, com um desvio máximo entre eles de 4,4%.  
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4. Apresentação e discussão de resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo da dissipação viscosa num 

processo de transferência de calor por convecção forçada, em torno de um cilindro isotérmico 

aquecido, para os fluidos enunciados no capítulo anterior. Começa-se por apresentar os 

resultados do nanofluido, alumina com metanol, seguindo-se a glicerina e terminando com as 

soluções de CMC e água. Para cada fluido é apresentada a variação do número de Nusselt 

médio à superfície do cilindro em função das variáveis do problema, seguindo-se o estudo do 

número de Nusselt local ao longo da superfície do cilindro, concluindo com a análise das linhas 

isotérmicas do escoamento em torno do cilindro e com a análise do comportamento da 

viscosidade do CMC na superfície do cilindro. 

 

4.1. Nanofluido (Al2O3/metanol)  

 

O estudo da transferência de calor por convecção forçada do nanofluido (Al2O3 em 

metanol) em torno dos cilindros, com diâmetros d = 0,01 e 0,001 m, revelou que os efeitos da 

dissipação viscosa não são significativos nas condições de escoamento investigadas (ver secção 

3.5.1). Para tais condições o número de Brinkman (Br) máximo obtido foi de 0,0002 e refletiu 

variações no número de Nusselt médio (Nu) na ordem de 1010 . Assim, nesta secção não são 

apresentados os resultados em que se considere o efeito da dissipação viscosa uma vez que são 

indistinguíveis da condição Br = 0. Contudo, é possível fazer uma análise do comportamento 

térmico do nanofluido para as diferentes concentrações de nanopartículas de alumina. 

A figura 4.1 mostra a variação de Nu em função do número de Prandtl (Pr) e da 

concentração de alumina (0,00%; 0,05% e 0,25%) para escoamentos em regime laminar com 

Re = 10. 
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Figura 4.1. Variação do número de Nusselt médio (Nu) em função do número de Prandtl 

(Pr). Número de Reynolds Re = 10. Função de referência: 0,31722,0667Nu Pr . 

 

Foi criada uma linha de referência, definida pela equação 
0,31722,0667Nu Pr , obtida 

por ajuste aos valores numéricos de Nu calculados para um fluido arbitrário com propriedades 

(massa volúmica (ρ), viscosidade (η), condutividade térmica (k) e calor específico a pressão 

constante (cp)) independentes da temperatura e, sob regime de Re = 10 e Pr = 1, 4, 5, 50 e 100. 

O objetivo desta função é estabelecer uma linha de referência que permita comparar e retirar 

conclusões acerca dos valores de Nu obtidos para as diferentes concentrações de nanopartículas 

tendo em conta as propriedades do nanofluidos dependentes da temperatura de acordo com as 

figuras 3.5-3.7. Da Figura 4.1 retira-se que dentro da gama de Pr estudada para o nanofluido 

com Re = 10, o desvio de Nu relativamente à linha de referência é sempre menor do que 0,1, 

que representa 2,76% de desvio. Para um valor de Pr fixo, verifica-se que o fluido base 

(metanol) apresenta maiores valores de Nu, ficando sempre acima da linha de referência. Por 

outro lado, para o nanofluido (fluido com adição de alumina) os valores de Nu estão sempre 

abaixo da linha de referência. 

A figura 4.2 é similar à anterior para escoamentos em regime laminar com Re = 40. 
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Figura 4.2. Variação do número de Nusselt médio (Nu) em função do número de Prandtl 

(Pr). Número de Reynolds Re = 40. Função de referência: 0,34773,6425Nu Pr . 

 

Neste caso, a função de referência é representada pela equação 
0,34773,6425Nu Pr  e, a 

diferença máxima registada entre esta e os valores de Nu para o nanofluido são de 1,93%; 2,88% 

e 3,42%, para concentrações de 0,25%; 0,05% e 0,00%, respetivamente. Estas diferenças 

relativamente à linha de referência, tanto em Re = 10 como em Re = 40, podem ser justificadas 

pelo facto das propriedades do nanofluido serem dependentes da temperatura, o que resulta 

numa diminuição da taxa de transferência de calor do cilindro para o nanofluido. Contudo a 

tendência oposta é observada para o fluido base (metanol), já que este apresenta valores acima 

da linha de referência. 

Uma ferramenta útil para estudar o mecanismo da convecção forçada em torno de um 

cilindro é a variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do mesmo. Nesse 

sentido, a figura 4.3 apresenta os perfis de Nuθ em torno do cilindro para os valores extremos 

de Pr estudados. 

0

4

8

12

16

20

0 20 40 60 80 100

N
ú
m

er
o
 d

e 
N

u
ss

el
t 

m
éd

io
, 

N
u

Número de Prandtl, Pr

Re = 40

0,25% 0,05% 0,00% Geral

5,5

6,5

3,5 5,5

N
u

Pr



 

Capítulo 4 – Apresentação e discussão de resultados 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

65 

 
 

Figura 4.3. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°): a) fluido base; b) 

nanofluido com 0,25% de nanopartículas de Alumina. 

 

Em coerência com as figuras 4.1 e 4.2, Nuθ apresenta, em média, valores superiores para 

o fluido base e crescem com o aumento de Pe. Em todos os casos Nuθ é máximo no ponto de 

estagnação θ = 180°. Estes resultados estão em linha com as curvas obtidas para Nuθ por outros 

autores, (e.g. Soares et al., 2005b; Barthi et al., 2007a,b). Para Re = 10, Nuθ diminui 

gradualmente desde o ponto de estagnação até θ = 0°, onde atinge o valor mínimo. Isso acontece 

uma vez que a espessura da camada limite laminar térmica aumenta ao longo do escoamento. 

Para Re = 40, Nuθ decresce constantemente devido ao aumento da espessura da camada limite 

laminar térmica, até registar um aumento súbito provocado pela separação do escoamento, do 

qual ocorre a formação de esteira na parte posterior do cilindro. Para o metanol sem adição de 

nanopartículas os valores mínimos de Nuθ = 1,59 e Nuθ = 1,80 ocorrem em θ = 39,95° para 

Pr = 4,05, e Pr = 5,14, respetivamente. Para o nanofluido com 0,05% de Alumina o ponto de 

separação ocorre com os valores mínimos de Nuθ = 1,67 e Nuθ = 1,62 em θ = 39,95° para 

Pr = 5,62 e Pr = 4,86, respetivamente. Por último, o nanofluido com 0,25% de nanopartículas 

apresenta os valores mínimos de Nuθ = 1,55 e Nuθ = 1,58 também em θ = 39,95° para Pr = 3,59 

e Pr = 4,49, respetivamente. Estes casos mencionados referem-se ao máximo e mínimo Pr 

estudado em cada variante do nanofluido. Dispensa-se a apresentação de um gráfico da variação 
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de Nuθ, referente ao nanofluido com 0,05% de nanopartículas, pois o comportamento deste é 

análogo aos apresentados. 

A análise das linhas isotérmicas do escoamento permite compreender a distribuição das 

temperaturas em torno do cilindro. As figuras 4.4 e 4.5 mostram as linhas isotérmicas para os 

escoamentos com Re = 10 e Re = 40 para os valores extremos da gama de Pr estudados. Todas 

as isotérmicas estão normalizadas pela seguinte expressão    máxT T T T   . 

a)           b) 

 

 
 

Figura 4.4. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento do 

nanofluido com 0,05% de nanopartículas de alumina. Número de Prandtl Pr = 5,62, 

T∞ = 278 K: a) Re = 10; b) Re = 40. 

 

a)           b) 

 

 
 

Figura 4.5. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento do 

nanofluido com 0,25% de nanopartículas de alumina. Número de Prandtl Pr = 3,59, 

T∞ = 297K: a) Re = 10; b) Re = 40. 

 

Como era esperado tendo em conta estudos anteriores (e. g. Soares et al., 2005b; Barthi 

et al., 2007a,b) para fluidos newtonianos os gradientes das temperaturas crescem com o 

aumento de Re e/ou Pr. Nos casos em que Re = 10 as linhas isotérmicas mostram-se mais 

organizadas e distantes, relativamente a Re = 40. No que diz respeito à influência de Pr, apesar 

de ser de difícil perceção para a gama de números de Prandtl avaliada, as linhas são mais 

próximas quanto maior o seu valor o que é explicado pelo facto de, a valores de Pe mais 

elevados, corresponder a um aumento da transferência de calor por convecção relativamente à 

transferência de calor por condução. 
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4.2. Glicerina 

 

A glicerina foi escolhida para este estudo por ter uma viscosidade relativamente elevada 

e por ter um elevado número de aplicações práticas, algumas das quais já mencionadas. Devido 

à grandeza da sua viscosidade os efeitos da dissipação viscosa podem ter um papel importante 

durante o processamento industrial. De seguida apresentam-se os resultados de Nu em função 

de Pr e Br, (ver figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6. Variação do número de Nussel médio (Nu) para escoamentos de glicerina, em 

função do número de Prandtl (Pr) e do número de Brinkman (Br). Número de Reynolds 

Re = 10. 

 

As três linhas inferiores representam os valores de Nu em função de Pr e Br para um 

fluido arbitrário em que as propriedades, densidade (ρ), viscosidade (η), condutividade térmica 

(k) e calor específico (cp) são consideradas independentes da temperatura. Enquanto que a curva 

superior exibe o ajuste aos valores de Nu obtidos para a glicerina para Br = 0, nas condições 

enunciadas na secção 3.5.2. 

Da análise da figura 4.6, observa-se que a curva de ajuste aos valores obtidos para o 

escoamento de glicerina, desprezando o efeito viscoso (Br = 0), apresenta uma tendência de 

crescimento com Pr mais acentuada do que as curvas de referência. O declive de crescimento 

mais acentuado pode, provavelmente, ser justificado com o facto de as propriedades da glicerina 

serem dependentes da temperatura. Na figura 4.6, para Br ≠ 0, existem cinco pontos com valores 
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de Nu (relativos ao escoamento da glicerina considerando o efeito da dissipação viscosa), muito 

próximos dos valores de Nu obtidos para Br = 0. Nesses pontos o desvio máximo relativo aos 

valores de Nu para Br = 0 é de 1,33%, em Pr = 46041,35 e Br = 20,19. Contudo, assinalam-se 

na mesma série de dados dois pontos com uma diferença significativamente maior, os casos de 

Br = 244,23 e Br = 135,49, com desvios respetivos de 74,10 % e 32,40%. Note que, para um 

valor de Pr fixo, em todos os casos o aumento de Br leva a uma diminuição de Nu, relativamente 

à mesma situação com Br = 0. 

A informação análoga à figura anterior, para escoamentos sob Re = 40 é apresentada na 

figura 4.7. Onde o significado das três curvas inferiores é o mesmo, assim como o significado 

da curva tracejada. 

 

 
 

Figura 4.7. Variação do número de Nussel médio (Nu) para escoamentos de glicerina, em 

função do número de Prandtl (Pr) e do número de Brinkman (Br). Número de Reynolds 

Re = 40. 
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também resulta em valores de Br mais elevados. Tendo-se registado o desvio máximo entre os 

valores de Nu com e sem efeito viscoso de 11,24%, em Pr = 46041,35 e Br = 323,10.  

É interessante observar de que forma a dissipação viscosa influência os valores de Nuθ 
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entre o ponto de separação do escoamento (θ = 180°) e o ponto mais a jusante do cilindro 

(θ = 0°), para escoamentos sob Re = 10. 

 

 
 

Figura 4.8. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Reynolds 

Re = 10: a) Pr = 46041,35; b) Pr = 12184,60; c) Pr = 8746,89. 

 

Analisando primeiramente todos os casos em que não se assume o efeito viscoso na 

transferência de calor (Br = 0), nota-se que Nuθ é gradualmente decrescente devido ao aumento 

da espessura da camada limite, entre θ = 180° e o ponto de separação do escoamento. Em 

Pr = 46041,35 a separação da camada limite ocorre em θ = 31,95° e, para os escoamentos sob 

Pr = 12184,60 e Pr = 8746,89 ocorre à amplitude θ = 27,94°. 

Na figura 4.8 a) nota-se apenas um ligeiro desvio entre as curvas Br = 0 e Br ≠ 0, mais 

percetível no intervalo entre θ ≈ 45° e θ ≈ 140°. 

Na figura 4.8 b) a curva Br = 1,35 é quase coincidente com Br = 0. Por sua vez a curva 
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nota-se novamente um aumento da distância entre as curvas. Na figura em análise (4.8 b) o 

ponto de separação ocorre em todos os casos no ponto θ = 27,94°. 

Para o caso de Br = 2,44 na figura 4.8 c), também não são percetíveis diferenças 

significativas em relação à curva de Br = 0. No entanto, em relação a curva Br = 244,23 

apresenta uma divergência crescente entre θ = 180° e θ = 99,96°. Voltando a convergir até ao 

ponto de separação do escoamento, de onde recomeça a divergir até θ = 0°. 

De seguida, são apresentados gráficos similares para escoamentos em regime de 

Re = 40. 

 

 
 

Figura 4.9. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Reynolds 

Re = 40: a) Pr = 46041,35; b) Pr = 12184,6. 

 

Tal como na figura 4.8, existem desvios entre as curvas Br = 0 e Br ≠ 0 mas, nos pontos 

de separação (θ = 55,95° em todas as situações da figura 4.9) e de estagnação os valores de Nuθ 

são convergentes. No entanto, comparando a figura 4.8 c) com a figura 4.9 a), nota-se maior 

influência da dissipação viscosa no primeiro caso apesar de Br ser inferior. Este facto pode 

indicar que a grandeza de Re e/ou Pr podem ter influência no aquecimento por dissipação 

viscosa. 
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As figuras 4.10-4.12 mostram as linhas isotérmicas em torno do cilindro para o 

escoamento sob Re = 10. Todas as isotérmicas estão normalizadas pela seguinte expressão 

   máxT T T T   . 

 

 
 

Figura 4.10. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 10, Pr = 46041,35 e T∞ = 278 K: a) d = 0,001 m e Br = 0; b) d = 0,01 m e Br = 20,19. 

 

 

 
 

Figura 4.11. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 10, Pr = 12184,60 e T∞ = 293 K: a) d = 0,001 m e Br = 0; b) d = 0,01 m e Br = 1,35; 

c) d = 0,001 m e Br = 135,49. 

 

 

 
 

Figura 4.12. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 10, Pr = 8746,89 e T∞ = 297 K: a) d = 0,001 m, Br = 0; b) d = 0,01 m, Br = 2,44; c) 

d = 0,001 m, Br = 244,23. 

 

Comparando os casos de Br = 0 percebe-se que quanto maior Pr menor a distância entre 

as isotérmicas, evidenciando uma camada limite térmica mais fina. Da comparação dos 

diferentes casos com efeito da dissipação viscosa (Br  0) na transferência de calor, retém-se 

que o aumento de Br aumenta a distância entre as linhas isotérmicas e, que a zona mais afetada 
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é a parte posterior do cilindro devido ao efeito do aquecimento gerado pela dissipação viscosa 

e consequente aumento da camada limite térmica. 

De forma análoga, o desenvolvimento das linhas isotérmicas para escoamentos com 

Re = 40 é apresentado nas figuras 4.13-4.15. 

 

 

 
 

Figura 4.13. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 40, Pr = 46041,35 e T∞ = 278 K: a) d = 0,001 m e Br = 0; b) d = 0,01 m e Br = 323,10. 

 

 

 
 

Figura 4.14. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 40, Pr = 12184,60 e T∞ = 293 K: a) d = 0,001 m e Br = 0; b) d = 0,01 m e Br = 21,68. 

 

 

 
 

Figura 4.15. Linhas isotérmicas em torno do cilindro para escoamento de glicerina. Para 

Re = 40 e Pr = 8746,89, T∞ = 297 K: a) d = 0,001 m e Br = 0; b) d = 0,01 m e Br = 39,08. 

 

Nestas condições (Re = 40) encontra-se uma camada limite mais fina que justifica os 

valores de Nu e Nuθ já apresentados nas figuras 4.6-4.9. Nota-se que o desenvolvimento das 
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linhas isotérmicas é bastante organizado em torno de todo o cilindro, exceto junto ao ponto de 

separação, onde existe uma mudança acentuada da distância entre as isolinhas, que justifica 

também a variação repentina de Nuθ nessa zona, como observado sobretudo na figura 4.9. O 

efeito de Br, nota-se sobretudo na zona posterior do cilindro, uma vez que as linhas isotérmicas 

nessa zona se afastam devido ao calor gerado pela dissipação ser transportado 

preferencialmente por convecção para esta zona. 

 

4.3. Soluções de carboximetilcelulose de sódio (CMC) com água 

 

Por último, são apresentados os resultados obtidos do estudo da solução de CMC com 

água. O CMC é um fluido não newtoniano cujo comportamento reológico reofluidificante pode 

ser descrito pelo modelo da lei de potência. Dependendo da concentração de CMC presente na 

solução esta é mais ou menos reofluidificante. 

As figuras 4.16 a)-b) representam a variação do valor de Nu em função do número de 

Peclet (Pe) e de Br para as diferentes soluções de CMC estudadas. 
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Figura 4.16. Variação do número de Nusselt médio (Nu) em função do número de Péclet 

(Pe) e do número de Brinkman (Br): a) soluções com 0,4% de CMC (K = 0,5 Pa s0,59) e 

soluções com 0,2% de CMC (K = 0,1 Pa s0,69); b) Soluções com 0,6% de CMC 

(K = 1,06 Pa s0,55) e soluções com 0,1% de CMC (K = 0,32 Pa s0,75). Função de referência 

(linha tracejada): 
0,340,7932Nu Pe . 

 

Na Figura 4.16 é feita a comparação do comportamento térmico do CMC com um fluido 

arbitrário newtoniano, definido para as mesmas condições e sem influência da dissipação 

viscosa. A linha tracejada representa o ajuste a uma função potencial desse fluido newtoniano, 

dado por 0,340,7932Nu Pe . É visível que o comportamento reológico da solução de CMC na 

ausência da dissipação viscosa lhe confere características, do ponto de vista da transferência de 

calor por convecção forçada, que se traduzem em valores de Nu maiores do que no caso do 

fluido newtoniano. Para cada valores de Pe estudados, um aumento de Br resulta numa 

diminuição de Nu. Os valores negativos de Nu verificados para os casos de Br mais elevados 

(K = 0,5 Pa s0,59 com Br = 55,93 e Pe = 7388,14; K = 1,06 Pa s0,55 com Br = 148,19 e 

Pe = 10218,68; K = 0,32 Pa s0,75 com Br = 283,85 e Pe = 12705,86) significam que a 

transferência de calor ocorre do fluido para o cilindro, (ver Chhabra et al., 2007). 

As figuras 4.17-4.24 mostram a variação de Nuθ ao longo da superfície do cilindro para 

os diferentes valores de Pe e Br estudados. As variações mais significativas ocorrem na região 

da superfície do cilindro onde operam as tensões de corte mais elevadas, (ver figura 4.26). Para 

os números de Pe mais elevados verificam-se, nas condições estudadas, valores de Br mais 
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elevados, que resultam por sua vez, num maior efeito de dissipação viscosa levando ao 

aquecimento localizado do fluido com a consequente redução da transferência de calor entre o 

cilindro e o fluido, no sentido do primeiro para o segundo. Na região correspondente às maiores 

tensões de corte, Nuθ toma valores negativos para os Pe e Br mais elevados, (ver figuras 4.19 e 

4.20). Note, que Pe de acordo com a equação 2.6 é independente de n, o que permite eliminar 

uma variável da nossa análise. 

 

 
 

Figura 4.17. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 1283,18; número de Reynolds Re = 10; K = 0,1 Pa s0,69. 
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Figura 4.18. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 2764,03; número de Reynolds Re = 10; K = 0,5 Pa s0,59. 

 
 

Figura 4.19. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Pélet 

Pe = 3928,09; número de Reynolds Re = 10; K = 1,06 Pa s0,55. 
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Figura 4.20. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 4191,37; número de Reynolds Re = 10; K = 0,32 Pa s0,75. 

 

As figuras 4.21-4.24 mostram, para Re = 40, que a variação das curvas Nuθ com Br tem 

um comportamento qualitativamente semelhante ao observado para Re = 10. Contudo, neste 

caso, o efeito da dissipação viscosa é mais pronunciado. As regiões onde ocorrem as menores 

variações de Nuθ situam-se junto ao ponto de estagnação e ao ponto de separação do fluido.  
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Figura 4.21. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 3697,22; número de Reynolds Re = 40; K = 0,1 Pa s0,69. 

 

 
 

Figura 4.22. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 7388,14; número de Reynolds Re = 40; K = 0,5 Pa s0,59. 
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Figura 4.23. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 10218,68; número de Reynolds Re = 40; K = 1,06 Pa s0,55. 

 

 
 

Figura 4.24. Variação do número de Nusselt local (Nuθ) ao longo da superfície do cilindro 

entre o ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). Número de Péclet 

Pe = 12705,86; número de Reynolds Re = 40; K = 0,32 Pa s0,75. 
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No geral, as figuras 4.17-4.24 mostram que a formação da esteira para Re = 40 altera o 

comportamento de Nuθ ao longo da superfície do cilindro. Para Re = 10 (figuras 4.17- 4.20) os 

perfis de Nuθ são continuamente decrescentes entre θ = 180° e θ = 0° devido ao aumento da 

espessura da camada limite. Por outro lado, a dissipação viscosa afeta a transferência de calor 

ao longo de toda a superfície do cilindro mas de forma muito menos pronunciada, juntos aos 

pontos θ = 180° e θ = 0°. Nos escoamentos sob Re = 40 (figuras 4.21- 4.24) é visível o efeito 

da separação da camada limite, cujo ponto de separação ocorre, aproximadamente, em todos os 

casos entre θ = 48° e θ = 52°, o que está em linha, por exemplo, com Chhabra et al. (2004) e 

Soares et al. (2005a,b) para Br = 0 e com as propriedades termofísicas independentes da 

temperatura. É visível ainda, que a dissipação viscosa tem maior efeito na região entre o ponto 

de estagnação (θ = 180°) e o ponto de separação do fluido (para um Br fixo).  

Para completar o estudo das soluções de CMC, uma vez que se trata de um fluido não 

newtoniano, foi feita uma análise da variação da viscosidade (ηθ) e da tensão de corte (τc) ao 

longo da superfície do cilindro. Assim, as figuras 4.25 e 4.26 mostram, respetivamente, a 

variação da viscosidade e da tensão de corte na parede do cilindro para escoamentos com 

Re = 10 e Re = 40 dentro da gama de concentrações de CMC estudada. 

 

 
 

Figura 4.25. Variação viscosidade (ηθ) ao longo da superfície do cilindro entre o ponto de 

estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). 
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A grandeza das viscosidades está relacionada com as equações 2.11. Os valores 

máximos das viscosidades parecem estar relacionado com a grandeza de K enquanto que o 

comportamento reoespessante depende de n. Taxas de deformação mais elevadas levam a uma 

maior diminuição da viscosidade. Por outro lado, as curvas das tensões de corte nas paredes 

têm um comportamento inversamente proporcional às curvas da viscosidade, (ver figuras 4.25 

e 4.26). 

 
 

Figura 4.26. Variação da tensão de corte (τc) ao longo da superfície do cilindro entre o 

ponto de estagnação (θ = 180°) e o ponto a jusante (θ = 0°). 
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τc = 17,39 Pa, τc = 74,27 Pa e τc = 144,43 Pa para K = 0,1 Pa s0,69; K = 0,5 Pa s0,59; 

K = 1,06 Pa s0,55; respetivamente. Em Re = 40 os valores máximos ocorrem em todos os casos 

em θ = 127,96°, com τc = 831,62 Pa; τc = 65,25 Pa; τc = 225,45 Pa e τc = 404,15 Pa para n = 0,75; 

n = 0,69; n = 0,59 e n = 0,55, respetivamente. 

Opostamente, o perfil da viscosidade, em todos os casos, tem valor máximo quando a 

tensão de corte é mínima. Para escoamento sob Re = 10, ηθ é máximo em θ = 0°, sendo para 

K = 0,32 Pa s0,75; K = 0,10 Pa s0,69; K = 0,50 Pa s0,59 e K = 1,06 Pa s0,55, respetivamente, 

ηθ = 0,38 Pa s; ηθ = 0,47 Pa s; ηθ = 0,78 Pa s e ηθ = 1,39 Pa s. No caso de Re = 40 a relação entre 

ηθ e τc mantém-se e, neste caso a ηθ apresenta três máximos relativos que correspondem, para 
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todos os valores de K, aos pontos θ = 0° e 180º e ao ponto de separação da camada limite, 

θ = 51,95°. Nesta situação, ηθ = 0,094 Pa s; ηθ = 0,033 Pa s; ηθ = 0,098 Pa s e ηθ = 0,161 Pa s 

em θ = 0°; ηθ = 0,087 Pa s; ηθ = 0,031 Pa s; ηθ = 0,090 Pa s e ηθ = 0,151 Pa s no ponto de 

separação e ηθ = 0,051 Pa s; ηθ = 0,015 Pa s; ηθ = 0,031 Pa s e ηθ = 0,043 Pa s em θ = 180° para 

K = 0,32 Pa s0,75; K = 0,10 Pa s0,69; K = 0,50 Pa s0,59 e K = 1,06 Pa s0,55, respetivamente. 

Por fim, foram analisadas as linhas isotérmicas do escoamento nas proximidades do 

cilindro para os diferentes comportamentos reológicos da solução de CMC estudados. Todas as 

isotérmicas estão normalizadas pela seguinte expressão    máxT T T T   . 

No geral, as isotérmicas mostram para os valores de Re = 10 e 40 um aumento da 

convecção das isotérmicas para jusante com o crescimento de Br. A expansão das isotérmicas 

para jusante resulta do aumento do calor gerado por dissipação viscosa com o crescimento Br, 

(ver figuras 4.27-4.30). Por outro lado, para cada um dos valores de Re, um aumento de Br leva 

a aumento do afastamento entre as isolinhas a jusante do cilindro. As temperaturas mais 

elevadas ocorrem na parte de trás do cilindro, para Re = 40 este aquecimento é mais acentuado 

sobre a região de separação do fluido. Para os valores mais elevado de Br a esteira tem tendência 

a preservar as temperaturas mais elevadas. 

a) e)  

b) f)  

c) g)  

d) h)  

 
 

Figura 4.27. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento de 

soluções com 0,6% de CMC em água (K = 1,06 Pa s0,55). Para Re = 10 ePe = 3928,09: a) 

Br = 0; b) Br = 0,34; c) Br = 3,37; d) Br = 33,67.Paras Re = 40 ePe = 10218,68: e) Br = 0; 

f) Br = 0,15; g) Br = 14,82; h) Br = 148,19. 
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a) e)  

b) f)  

c) g)  

d) h)  

 
 

Figura 4.28. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento de 

soluções com 0,4% de CMC em água (K = 0,5 Pa s0,59). Para Re = 10 ePe = 2764,03: a) 

Br = 0; b) Br = 0,12; c) Br = 1; d) Br = 11,71. Para Re = 40 e Pe = 7388,14: e) Br = 0; f) e 

Br = 0,06; g) Br = 5,59; h) Br = 55,93. 

 

a) e)  

b) f)  

c)  g)  
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d) h)  

 
 

Figura 4.29. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento de 

soluções com 0,2% de CMC em água (K = 0,1 Pa s0,69). Para  Re = 10 ePe = 1283,18: a) 

Br = 0; b) Br = 0,01; c) Br = 0,12; d) Br = 1,17. Para Re = 40 ePe = 3697,22: e) Br = 0; f) 

e Br = 0,01; g) Br = 0,70; h) Br = 7,00. 

 

a) e)  

b) f)  

c) g)  

d) h)  

 
 

Figura 4.30. Linhas isotérmicas em torno do cilindro (d = 0,001 m) para escoamento de 

soluções com 0,6% de CMC em água (K = 0,32 Pa s0,75). ParaRe = 10, Pe = 4191,37: a) 

Br = 0; b) Br = 0,41; c) Br = 4,08; d) Br = 40,76. Para Re = 40 e Pe = 12705,86: e) Br = 0; 

f) Br = 2,84; g) Br = 28,38; h) Br = 283,85. 
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5. Conclusões 

 

Após a análise e discussão dos resultados estão reunidas as condições para tecer as 

considerações e conclusões acerca do objetivo desta dissertação. É portanto, no capítulo 

quinto, que são expressas as devidas conclusões fundamentadas nos resultados expostos. 

 

5.1. Conclusões finais 

 

Foi desenvolvido nesta dissertação um estudo acerca da influência da dissipação viscosa 

no processo de transferência de calor por convecção forçada entre um cilindro isotérmico 

aquecido e o meio reológico envolvente. O estudo restringe-se a escoamentos bidimensionais, 

laminares e estacionários para números de Reynolds Re = 10 e 40. A gama de números de 

Prandtl, números de Brinkman e números de Péclet analisados é característica de cada um dos 

fluidos estudados, são eles o nanofluido Al2O3/metanol para concentrações de 0,00%, 0,055 e 

0,25%, a glicerina e, soluções de carboximetilcelulose de sódio (CMC) com água para a gama 

de concentrações 0,1%-0,6%.  

Fez-se uma análise individual de cada fluido. No caso do nanofluido a primeira 

conclusão a que se chegou foi que para as condições estudadas não é relevante o efeito da 

dissipação viscosa no processo de transferência de calor por convecção forçada. Da comparação 

entre os números de Nusselt para as diferentes concentrações de Al2O3 verificou-se uma 

diminuição de Nu com o aumento da concentração de Alumina. O efeito da dependência das 

propriedades termofísicas com temperatura foi sempre menor do que 3,42% nas condições 

estudadas. Por fim, relativamente ao nanofluido, ao contrário do que era previsto, a adição de 

nanopartículas não torna mais eficiente a transferência de calor do cilindro para o fluido, a razão 

deverá estar relacionada com a dependência das propriedades termofísicas com a concentração 

de Al2O3 e com a temperatura do nanofluido. 

Relativamente à glicerina, um fluido de viscosidade relativamente elevada, cujo valor 

do número de Prandtl pode variar entre milhares e dezenas de milhares, exibe um 

comportamento térmico que é influenciado pela dissipação viscosa. Neste caso para cada valor 

de Re = 10 e 40 conclui-se que o facto das propriedades do fluido serem consideradas 

dependentes da temperatura tem influência significativa nos resultados, influência essa que 

cresce com o número de Prandtl. Existem evidências de que o efeito da dissipação viscosa é 

maior para valores de Pe = Re × Pr mais elevados. Também se verifica que o efeito da 
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dissipação viscosa é sentido em torno da superfície do cilindro exceto nas proximidades do 

ponto de estagnação (  = 180º) e do ponto de separação da camada limite. 

Para as soluções de CMC em água, que se comportam reologicamente como um fluido 

não newtoniano com viscosidade descrita pela lei de potência, conclui-se que o comportamento 

reofluidificante deste tipo de fluidos favorece a transferência de calor do cilindro para o fluido 

em comparação com os fluidos newtonianos, como consequência da diminuição da viscosidade 

com as taxas de corte nas proximidades da superfície do cilindro. O efeito da dissipação viscosa 

é maior para valores de Pe mais baixos, ao contrário do que foi observado para a glicerina. 

Contudo, é notada uma maior influência entre o ponto de estagnação e ponto de separação da 

camada limite. Da análise das linhas isotérmicas na proximidade do cilindro verifica-se que o 

efeito viscoso na temperatura do escoamento é mais pronunciado na parte frontal do cilindro e, 

como consequência, o calor gerado por dissipação é transportado por convecção para a região 

a jusante do cilindro contribuindo para o aumento da temperatura na região da esteira para 

Re = 40. 

Como trabalhos futuros, para o caso do nanofluido, é importante comparar o estudo 

apresentado nesta tese com outro estudo semelhante que use um modelo de fluido de duas fases. 

Para a glicerina e soluções de CMC seria muito interessante testar o efeito da dissipação viscosa 

em geometrias usadas no processamento industrial deste tipo de fluidos.  
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