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Resumo 

 

 Nesta dissertação foi realizada uma análise do escoamento e transferência de calor por 

convecção forçada num tubo achatado de um radiador de um automóvel. Foram utilizados três 

fluidos: Água, Mistura (50% Água e 50% Etilenoglicol) e Etilenoglicol. Nas simulações 

computacionais, considerou-se a temperatura dos fluidos na entrada do tubo de 363,15 K 

(90ºC), dado ser a temperatura normal de funcionamento do fluido refrigerante num radiador 

de um automóvel. As propriedades dos fluidos são consideradas independentes da temperatura. 

O estudo baseia-se em dois casos distintos, no primeiro impuseram-se escoamentos com 

números de Reynolds (Re) de 250 e 2000 na entrada do tubo, sendo as velocidades dos fluidos 

definidas através do número de Reynolds e das propriedades de cada fluido. No outro caso 

fixamos as velocidades na entrada do tubo em 0,04203 m/s e 0,33625 m/s, para cada fluido. 

Estas velocidades correspondem às velocidades usadas para a Água com Re = 250 e 2000. Os 

resultados numéricos foram obtidos no software Ansys Fluent e foram validados através da 

comparação do coeficiente de atrito (Cf) e do número de Nusselt (Nu) para o tubo achatado com 

resultados existentes na literatura. Os resultados obtidos através das simulações computacionais 

mostram a variação da temperatura do fluido, do coeficiente de transferência de calor por 

convecção forçada (h), do fluxo de calor (q) e do número de Nusselt ao longo do tubo, para as 

condições estudadas. Foram também determinados os valores médios de algumas 

características associadas ao escoamento dos fluidos tais como o coeficiente de atrito, o número 

de Nusselt, o coeficiente de transferência de calor por convecção, a queda de pressão (Δp), o 

número de Prandtl (Pr) e a potência hidráulica (P). Foi ainda investigado o efeito da geometria 

do tubo (cilíndrico e achatado) na transferência de calor em tubos com o mesmo comprimento 

e diâmetro hidráulico, a fim de verificar qual das geometrias é mais eficiente no processo de 

transferência de calor. 

 

Palavras-Chave: Transferência de calor, tubo achatado, escoamento laminar, fluidos 

refrigerantes, etilenoglicol. 

 

  



IV 

 

  



V 

 

Abstract 

 

In this dissertation was made an analysis of the flow and heat transfer by forced 

convection in a flat tube of a radiator of an automobile. Three fluids were used: Water, Mixture 

(50% Water and 50% Ethylene Glycol) and Ethylene Glycol. In the computational simulations, 

was considered the temperature of the fluid at the tube entrance of 363.15 K (90 °C), because 

this is the normal operating temperature of the radiator of a car. The properties of the fluids are 

independent of temperature. The study is based on two distinct cases, in the first case, Reynolds 

(Re) numbers of 250 and 2000 were imposed at the inlet of the tube, the velocities of the fluids 

being defined by the Reynolds number and the properties of each fluid. In the other case we set 

velocities at the inlet of the tube at 0.04203 m/s and 0.33625 m/s for each fluid. These velocities 

correspond to the velocities used for Water with Re = 250 and 2000. The numerical results were 

obtained using ANSYS Fluent software and were validated by comparing the coefficient of 

friction (Cf) and the number of Nusselt (Nu) to the flat tube with available results in the 

literature. The results obtained through computational simulations show the variation of the 

fluid temperature, the forced convection heat transfer coefficient (h), the heat flux (q) and the 

Nusselt number along the tube, for the studied conditions. The mean values of some 

characteristics associated with fluid flow were also determined, such as the coefficient of 

friction, Nusselt number, convection heat transfer coefficient, pressure drop (Δp), Prandtl 

number (Pr) and hydraulic power (P). It was also investigated the effect of tube geometry 

(cylindrical and flattened) on heat transfer in tubes with the same length and hydraulic diameter, 

in order to verify which of the geometries is more efficient in the heat transfer process. 

 

Keywords: Heat transfer, flat pipe, laminar flow, refrigerant fluids, ethylene glycol. 
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1.  Introdução 

 

Neste capítulo é abordado o motivo que levou à elaboração da tese, citando alguns 

trabalhos relevantes nesta área de estudo, que ajudaram e suprimiram algumas dúvidas 

essenciais à concretização deste trabalho, sendo também abordados os objetivos a que nos 

propusemos e apresentada a estrutura da dissertação. 

 

 

1.1 Motivação  

 

A otimização de processos industriais para obter um aproveitamento máximo da energia 

disponível tem sido objeto das mais variadas investigações nos últimos anos. O crescente 

aumento da procura de energia em todos os setores da sociedade humana requer uma utilização 

cada vez mais inteligente da energia disponível. Muitas aplicações industriais requerem a 

utilização de permutadores de calor como os sistemas de ar condicionado, aquecedores, 

radiadores, etc. Associado ao desenvolvimento tecnológico dessas aplicações temos quase 

sempre a redução da sua volumetria. Sobretudo os radiadores dos automóveis têm de ser 

dimensionados de acordo com a disponibilidade de espaço existente. Uma medida da evolução 

de tais equipamentos, é a redução do volume ocupado, acompanhada da manutenção ou 

melhoria de sua performance. Mas como a redução do volume está no limite, deve-se encontrar 

outras soluções para aumentar a eficiência térmica. Uma das alternativas encontradas para 

melhorar a eficiência na transferência de calor tem sido a utilização de tubos achatados, onde o 

fluido refrigerante circula, aumentando assim a relação superfície de transferência de 

calor/volume. Deste modo, a otimização da transferência de calor para um dado espaço, ainda 

se apresenta como um desafio para os investigadores (Matos e Vargas, 2002). Dada esta 

problemática, foi feita uma análise comparativa entre dois tubos com geometrias diferentes, 

uma cilíndrica e outra achatada, através de uma simulação computacional nas mesmas 

condições de escoamento, sendo assim demonstrada a preponderância na utilização da 

geometria achatada para processos de transferência de calor. 

O fluido refrigerante mais usado nas últimas décadas nos radiadores automóveis foi a 

água, por ter boas caraterísticas de condução de calor, ser um fluido barato e de fácil acesso, no 
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entanto, é pouco viável como fluido refrigerante para sistemas em condições climatéricas 

extremas. Atualmente, o fluido mais aplicado nos sistemas de arrefecimento é constituído por 

uma mistura de água e Etilenoglicol. Por se tratar de um álcool com baixa pressão de vapor, o 

Etilenoglicol altera as propriedades coligativas da água, aumentando o ponto de ebulição e 

reduzindo o ponto de fusão da solução, os grandes inconvenientes no uso de água pura (Santana, 

2002).  

Por isso, o presente estudo incide na transferência de calor quando estes fluidos circulam 

num tubo de um radiador em condições normais de funcionamento. São comparados os 

comportamentos de três líquidos (Água, Mistura Água-Etilenoglicol, Etilenoglicol) através da 

realização de simulações computacionais. 

 

 

1.2 Revisão bibliográfica 

 

O estudo da transferência de calor em fluidos refrigerantes requer um conhecimento 

aprofundado das propriedades térmicas e físicas desses fluidos, tais como: a condutividade 

térmica, o calor específico, massa volúmica, a viscosidade e a velocidade do escoamento, uma 

vez que estas propriedades podem influenciar a transferência de calor nos sistemas onde 

circulam. Recentemente têm surgido novos métodos para aumentar a eficiência da transferência 

de calor dos fluidos, como por exemplo a introdução de nanopartículas no fluido refrigerante, 

tubos com novas geometrias e colocação de alhetas internas e externas nos tubos dos radiadores, 

ou mesmo o uso de diferentes concentrações de anticongelantes (por exemplo etilenoglicol) 

com a água. Assim nesta secção apresenta-se uma revisão bibliográfica de trabalhos efetuados 

na área da transferência de calor e escoamentos com fluidos refrigerantes com o intuito de 

aumentar a eficiência na transferência de calor nos radiadores automóveis. 

Rebsdat e Mayer (2002), citado por Peyghambarzadeh et al. (2011), demonstraram a 

vantagem do uso do Etilenoglicol (EG), quando adicionado à água no radiador automóvel. O 

EG diminuí o ponto de fusão e aumenta o ponto de ebulição da mistura. A maioria das boas 

características de arrefecimento da água são mantidas, mas a capacidade para suportar 

temperaturas mais elevadas são acrescentadas pelo anticongelante (EG). Também, 

demonstraram que uma mistura de 60% EG com 40% de Água não congela a temperaturas 
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abaixo de -45 °C. Mas EG puro (100%), congela a cerca de −12 °C, no entanto quando 

misturado com água, o ponto de congelamento da mistura é diminuído significativamente. 

Observaram que o ponto de congelamento é mínimo quando a percentagem de EG na água é 

de cerca de 70% (T = -45 °C). No entanto, o ponto de ebulição aumenta com o aumento da 

percentagem de EG, para EG puro (100%), a temperatura de ebulição é cerca de 200 °C. Assim, 

o uso de EG não só diminui o ponto de congelamento, mas também eleva o ponto de ebulição. 

 

 

Figura 1.1- Pontos de ebulição e congelamento de misturas de 

Água/EG. Retirada de Peyghambarzadeh et al. (2011). 

 

Cuevas et al. (2011) fizeram um estudado num tubo de um permutador de calor, com 

um diâmetro hidráulico de 2,31 mm. O fluido refrigerador era uma mistura de etilenoglicol com 

água (60/40 em volume) que circula nos tubos com fluxos que variam entre 100 a 7800 l/h a 

uma temperatura de 90ºC. O desempenho termo-hidráulico do permutador de calor foi medido 

e comparado com os resultados das relações clássicas para a transferência de calor e o cálculo 

do fator de atrito. Para regimes laminares (Re <2300) e para a mistura etilenoglicol-água, houve 

uma boa concordância entre os resultados experimentais e teóricos. No entanto, os números de 

Nusselt medidos na zona de transição foram 0,59 vezes os previstos pela correlação de 

Gnielinski. Quanto ao fator de atrito, a diferença entre os valores medidos e os calculados foi 

de 0,89 vezes para a zona de transição. 

Santana (2016) desenvolveu uma análise experimental para caracterização energética 

de dois fluidos comerciais de arrefecimento, um à base de etilenoglicol e outro à base de um 

polímero. O etilenoglicol é um tipo de álcool amplamente utilizado como aditivo por ser 
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solúvel, com baixa atividade corrosiva e quimicamente estável, além de reduzir a pressão de 

vapor da água (aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento da água). Mas 

por ser toxico está a ser substituído por aditivos orgânicos polímeros de alta condutividade 

térmica. Foram realizadas analises que estimaram as suas propriedades termofísicas a fim de 

verificar a eficiência energética na transferência de calor num processo experimental. Ele 

conclui que para as mesmas condições de funcionamento, os fluidos térmicos à base de 

polímeros apresentaram valores do coeficiente de transferência de calor superiores (cerca de 

70% para concentrações de 50% e 60%) e mais baratos relativamente ao etilenoglicol. Porém, 

o desenvolvimento dos fluidos de arrefecimento à base de polímeros está pouco difundido e 

restrito em termos comerciais, levando à continua utilização de EG nos sistemas arrefecimento. 

Matos e Vargas (2002) realizaram uma análise da transferência de calor em 

permutadores de calor com tubos circulares e elípticos com alhetas. Os resultados são 

apresentados para faixa de 2000 ≤ ReL ≤ 22000, onde L é o comprimento varrido do volume 

fixo. Os tubos circulares e elípticos alhetados têm a mesma área de obstrução na direção do 

escoamento livre, e foram comparados com base na transferência total de calor. Os resultados 

permitiram a identificação de um ganho relativo até 18 % na transferência de calor no tubo 

elíptico, em comparação ao tubo circular alhetado. Também foi observado um ganho de 

transferência de calor, combinado com a redução da perda de carga até 25 %. 

Ferreira (2006) realizou simulações numéricas do escoamento laminar em torno de um 

cilindro no interior de um canal 3D retangular. Estudou com detalhe a influência no escoamento 

da razão entre o comprimento do cilindro e a altura do canal. Foram simulados pelo método dos 

volumes finitos, escoamentos de baixo e moderado número Reynolds (0 ≤ ReR ≤ 40). Constatou 

que na proximidade do cilindro, junto às paredes laterais, observaram-se as velocidades 

máximas locais. Este efeito tridimensional embora fortemente dependente da inércia do 

escoamento ocorre também para ReR = 0. Concluiu ainda que os valores de coeficiente de 

arrasto são fortemente dependentes da razão de forma do canal, dependentes das tensões de 

corte que se desenvolvem nas paredes da conduta. Estas tensões aumentam com a diminuição 

da distância entre paredes. 

 

Como foi dito anteriormente, a maneira convencional para a melhoria da transferência 

de calor recorre ao aumento da área da superfície onde ocorre a troca de calor, mas nem sempre 

é viável, pois esbarra no problema de limitação de espaço e do aumento do consumo de energia. 
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Nos dias de hoje, a busca e necessidade de novos fluidos refrigerantes com maiores 

condutividades térmicas é constante. Estes fluidos caracterizam-se por apresentarem 

propriedades termodinâmicas favoráveis, baixa toxicidade, serem não inflamáveis, compatíveis 

com outros materiais, boa estabilidade química e baixo impacto ambiental. É sabido que metais 

sólidos possuem uma grande condutividade térmica quando comparados aos fluidos. Diante 

deste fato, é esperado que, a utilização de fluidos com partículas sólidas suspensas, aumente a 

condutividade térmica em relação aos fluidos convencionais. As partículas não devem possuir 

grandes dimensões, pois ocasionaria deposição dos metais no sistema. Deste modo, desde a 

década passada, vem sendo investigada uma nova classe de fluidos, os denominados 

nanofluidos (e.g., Choi & Eastman 1995; Wong & Leon, 2010; Adnan et al., 2104). Dos estudos 

realizados com nanofluidos destacamos: O estudo de Hussein et al. (2014a), no qual 

adicionaram nanopartículas de SiO2 em água para investigar a refrigeração num radiador. 

Realizaram um estudo sobre a transferência de calor por convecção forçada usando a água com 

diferentes concentrações de nanopartículas de SiO2, de 1,0% até 2,5%, para uma temperatura 

na entrada do radiador de 60ºC até 80ºC e 25ºC na saída. As nanopartículas têm um diâmetro 

de 30 nm, e o escoamento é laminar com número de Reynolds entre 500 e 1700. O estudo 

realizou-se num tubo achatado, com dois lados retangulares e dois circulares, com larguras de 

9 e 3 milímetros, respetivamente e 345 milímetros de comprimento. O fluido foi assumido 

incompressível e newtoniano, com as propriedades termofísicas do nanofluido constantes e 

desprezando a espessura do tubo. Usou o programa Fluent para realizar as simulações 

computacionais. Os resultados numéricos do fator de atrito e do número de Nusselt foram 

comparados com resultados experimentais com o objetivo de validar o modelo numérico. 

Concluíram que o fator de atrito e o número de Nusselt dependem da concentração de 

nanopartículas adicionada ao fluido base e do número de Reynolds. Os resultados mostraram 

ainda que o fator de atrito diminui com o aumento do número de Reynolds, e com o aumento 

da concentração volumétrica de nanopartículas. Além disso, a variação do fator de atrito com a 

temperatura de entrada no radiador é insignificante. Por outro lado, o número de Nusselt 

aumenta com o fluxo, a concentração de volume de nanopartículas e a temperatura de entrada. 

Assim, a aplicação de nanofluido de SiO2 com baixas concentrações pode aumentar a taxa de 

transferência de calor até 50% em comparação com a água pura.  

Hussein et al. (2014b) ainda fizeram outro estudo interessante, onde demonstraram que 

a utilização de nanofluidos faz aumentar a transferência de calor no radiador de um carro, 

utilizando dióxido de titânio e dióxido de silício com água como fluido base, para números de 
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Reynolds entre 250 e 1750 e concentrações entre 1,0% e 2,5%. Desse estudo concluíram que o 

aumento da concentração das nanopartículas fez aumentar transferência de calor, o fator de 

atrito e as perdas de pressão. 

Medeiros et al. (2010) fizeram um estudo sobre as propriedades termofísicas de fluidos 

refrigerantes a 4 °C, água pura com anticongelantes (glicerol, propilenoglicol e etilenoglicol) 

com várias concentrações, de 20% a 50%. Com uma simulação computacional confirmaram a 

redução da temperatura de solidificação para todas as misturas analisadas com os 

anticongelantes e ainda a redução da capacidade de transferir calor à medida que a concentração 

aumenta. Verificaram que com o aumento da concentração de etilenoglicol na água, o ponto de 

fusão baixa proporcionalmente com o aumento da concentração. Com a concentração de EG = 

20 %, a temperatura de fusão foi de -8ºC e para 50% foi de -37ºC. Também verificaram as 

mudanças de algumas propriedades termofísicas provocadas pela adição dos anticongelantes na 

água. A massa específica aumenta 3,2% com uma concentração de 20% e aumenta 7,6% com 

EG = 50%. O calor específico diminuiu 3,8% para EG = 20% e 3,3% para EG = 50%. A 

condutividade térmica diminui com o aumento da concentração, cerca de 0,48% para EG = 20% 

e 0,38% quando EG = 50%. 

Mais recentemente, Ribeiro (2016) fez um estudo baseado no trabalho de Hussein et al. 

(2014b), com a mesma geometria para o tubo achatado. Fez uma investigação numérica usando 

nanofluidos com base água e nanopartículas de alumina e dióxido de titânio, para números de 

Reynolds de 250 e 2000. Realizou dois estudos; um com as propriedades da água independentes 

da temperatura e outro dependente da temperatura. Para as propriedades independentes da 

temperatura, definiu duas velocidades na entrada do tubo, 0,0429 m/s e 0,3434 m/s, que 

correspondem a números de Reynolds de 250 e 2000, respetivamente, com a água à temperatura 

de 30ºC. No segundo estudo, foram feitas investigações para os mesmos números de Reynolds 

(250 e 2000) com as propriedades da água dependentes da temperatura, onde os números de 

Reynolds 250 e 2000 foram calculados considerando a temperatura do nanofluido na entrada 

do tubo de 90 °C, o que corresponde a ter as velocidades 0,0172 m/s e 0,1376 m/s, portanto 

velocidades inferiores ao outro caso. Nos dois estudos, confirmou que a utilização de 

nanopartículas de alumina e dióxido de titânio melhora as caraterísticas de transferência de 

calor em relação ao uso de apenas água, quanto maior for a concentração de nanopartículas, 

mais eficiente vai ser a transferência de calor, acontecendo o mesmo quando a diminuição da 

velocidade do escoamento. 



9 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Sistemas com termofluidos são utilizados em várias aplicações, nos quais se incluem os 

sistemas de arrefecimento automóvel. Líquidos como a água, o etilenoglicol e o glicerol têm 

sido usados já há vários anos em sistemas de arrefecimento convencionais que incluem os 

radiadores de automóveis. A escolha desses líquidos em muito se deve ao facto de apresentarem 

condutividade térmicas mais elevadas que combinados com as geometrias dos tubos dos 

radiadores tem permitido o desenvolvimento de sistemas de arrefecimento cada vez mais 

eficientes. A adição de Etilenoglicol à Água tem a vantagem de diminuir o ponto de fusão e 

aumentar o ponto de ebulição, além de reduzir os efeitos de corrosão, mas resulta numa mistura 

com menor condutividade térmica do que a água pura. Estas misturas podem também ser bons 

fluidos base para a produção de nanofluidos. Assim este trabalho, também, pretende ajudar na 

compreensão do comportamento destes líquidos em tubos típicos de um radiador automóvel. 

Este trabalho tem como principal objetivo investigar o desempenho de três fluidos: 

Água, Etilenoglicol e Mistura (50% Água e 50% Etilenoglicol) num tubo de um radiador de 

automóvel, de modo a avaliar o seu desempenho nas condições de temperatura normais de 

funcionamento de um radiador. As propriedades dos fluidos foram obtidas através de modelos 

empíricos disponíveis na literatura. O estudo baseia-se em dois casos distintos, no primeiro 

impuseram-se escoamentos com números de Reynolds de 250 e 2000 na entrada do tubo, sendo 

as velocidades dos fluidos definidas através do número de Reynolds e das propriedades de cada 

fluido. No outro caso definimos duas velocidades na entrada do tubo, de 0,04203 m/s e 0,33625 

m/s, para cada um dos fluidos, onde os números de Reynolds são definidos a partir das 

propriedades dos fluidos e das velocidades referidas. Estas velocidades foram escolhidas de 

modo a termos números Reynolds 250 e 2000 para o escoamento da Água. As propriedades dos 

fluidos são consideradas independentes da temperatura e temperatura do fluido na entrada do 

tubo de 363,15 K. As paredes do tubo são consideradas superfícies isotérmicas à temperatura 

de 303,15 K. As simulações numéricas dos dois casos descritos foram realizadas no software 

Ansys Fluent e validadas através da comparação com outros estudos numéricos e experimentais 

disponíveis na literatura. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

 Este trabalho está dividido em 6 capítulos, no Capítulo I apresentou-se a introdução, 

onde foi abordado o tema do estudo, a revisão bibliográfica e os objetivos da presente 

investigação. 

 No Capítulo II é formulado o problema, onde são apresentadas as equações de governo, 

os modelos geométricos e as condições de fronteira consideradas no estudo. 

 No Capítulo III são apresentadas as propriedades dos fluidos: Água, Mistura (50% Água 

e 50% Etilenoglicol) e Etilenoglicol, obtidas da literatura. 

 O Capítulo IV apresenta o método numérico usado, bem como fundamentos teóricos e 

a validação do método numérico utilizado. 

 No Capítulo V é feita a apresentação e discussão dos resultados obtidos através das 

simulações computacionais.  

 Por último, no Capítulo VI são apresentadas as conclusões retiradas da presente 

investigação. 
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CAPITULO II – FORMULAÇÃO 

DO PROBLEMA 
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2. Formulação do problema 

 

A simulação numérica do escoamento de fluidos e da transferência de calor no interior 

de tubagens requer o conhecimento das equações de governo associadas ao escoamento e à 

transferência de calor. Para o presente estudo o escoamento é incompressível e newtoniano em 

regime estacionário. Assim, neste capítulo são apresentadas as equações de governo, os 

modelos geométricos usados e as condições de fronteira consideradas no estudo. 

 

 

2.1 Equações de governo 

 

As equações da continuidade, da quantidade de movimento e da energia na forma 

dimensional para o caso estudado são, respetivamente: 

0v =       (2.1) 

2

( )v v p v  = − +       (2.2) 

2

( )pc v T k T  =        (2.3) 

onde p é a pressão estática, T a temperatura, v a velocidade,   a viscosidade dinâmica, ρ a 

massa volúmica, k é a condutividade térmica,   é o operador gradiente e cp é o calor específico 

a pressão constante.  

Para escrever estas equações na forma adimensional, é necessário redefinir as variáveis 

dependentes e independentes, dividindo estas por propriedades de referência apropriadas. 

Vamos definir as variáveis adimensionais identificando-as com o asterisco da seguinte 

forma: 

* x
x

L
= ;  

* y
y

L
= ;  

* z
z

L
= ;   

* v
v

V
=    (2.4) 

onde x, y e z são as coordenadas espaciais, x*, y* e z* são as coordenadas espaciais 

adimensionais, L é o comprimento de referência e V a velocidade de referência do fluido. 
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k c











− −
= = =

−

= =  =  =

 ,    (2.5) 

onde 0 , ok , 
0pc , 0 , são as propriedades de referência. No presente estudo consideraram–se 

as propriedades de referência as propriedades do fluido à temperatura de 30 °C. 0T  e Tp são as 

temperaturas do fluido na entrada e na parede do tubo, respetivamente. 

Substituindo as novas variáveis na Eq. (2.1), temos 

( )
*

* 0v V
L


=       (2.6a) 

*
* 0

V
v

L
  =       (2.6b) 

*
* 0v  =       (2.6c) 

A equação da continuidade não é afetada por nenhum parâmetro adimensional.  

A análise à equação da quantidade de movimento, isto é, substituindo na Eq (2.2) os 

termos dimensionais obtemos, 

*2
2

* *
* * * * 2 * *0

0 0 2

1
( )

2

V
v v p V V v

L L L


   


 = − +   (2.7a) 

* * *2
* * * * * *0

0

1
( )

2
v v p v

L V


 


 = −  +      (2.7b) 

* * *2
* * * * * *1 1
( )

2
v v p v

Re
  = −  +      (2.7c) 

onde Re é o número de Reynolds, dado por: 

0

0

V L
Re




= .      (2.8) 

No presente estudo a velocidade de referência (V) corresponde à velocidade média do 

escoamento (�̅�) e o comprimento de referência (L), que corresponde ao diâmetro hidráulico do 

tubo (DH). Utiliza-se DH  para tubos com geometrias não circulares e é definido por: 
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4 t
H

A
D

P
= ,      (2.9) 

sendo At a área da secção transversal molhada e P é o perímetro molhado do tubo. 

 Tendo em conta a Eq. (2.8) e segundo (Ribeiro, 2016), o coeficiente de atrito nas paredes 

do tubo Cf (fator de atrito de Fanning), que relacionado a perda de energia do fluido devido ao 

atrito nas paredes do tubo que ocorre durante o escoamento, é dado por: 

0

0

8 16
f

H

C
v D Re




= =      (2.10a) 

com 

0

0

Hv D
Re




= .      (2.10b) 

O fator de atrito de Darcy-Weisbach (f), é utilizado para calcular a perda de carga num 

tubo devido ao atrito, é quatro vezes maior do que o fator de atrito de Fanning, sendo dado por 

64
f

Re
= .      (2.11) 

A adimensionalização da equação da energia obtém-se substituindo a Eq. (2.3) pelas 

novas variáveis, 

0

* *20* * * * * *0
0 02

( )
( ) ( )

p

p p p

T T k
c V c v T k T T T

L L
 

−
 = −    (2.12a) 

 

0

* *2
* * * * * *0

0

( )p

p

k
c v T k T

LV c



 =       (2.12b) 

* *2
* * * * * *1

( )pc v T k T
Re Pr

  =      (2.12c) 

onde 

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1

p p p p

k k Re k V L k

LV c RePr Pr LV c LV c c



    
=  = = = ,  (2.13) 

00

0

pc
Pr

k


= ,      (2.14) 
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onde Pr é o número de Prandtl, dá a relação entre as difusividades da quantidade de movimento 

e térmica (quantidade de calor dentro do próprio fluido). 

 

 

2.2 Fundamentos teóricos 

 

 Das leis de Isaac Newton para o arrefecimento, temos a equação do calor convectivo 

transferido por unidade de tempo: 

( )0c pQ hA T hA T T=  = −      (2.15) 

e a taxa de transferência de calor: 

( )p p e sQ mc T mc T T=  = − ,     (2.16) 

onde A é a área total da superfície do tubo, Te a temperatura de entrada no tubo, Ts é a 

temperatura de saída no tubo, m  o caudal mássico, que é dado por: 

m v A=       (2.17) 

e h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, que combinando as Eqs. (2.15) e 

(2.16), é calculado por: 

( )

( )

p e s

0 p

mc T T
h

A T T

−
=

−
.     (2.19) 

 O fluxo de calor está relacionado com h, através 

( )e p

Q
q h T T

A
= = − .     (2.20) 

O número de Nusselt representa a razão entre a transferência de calor por convecção (ou 

seja, a transferência de calor associada ao movimento do fluido) e a transferência de calor por 

condução (transferência de calor com o fluido em repouso) e é dado por 

0

Hh D
Nu

k
= .      (2.21) 
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Por fim, a potência hidráulica teórica solicitada pela bomba para o fluido refrigerante 

circular nas tubagens do radiador é dada por: 

P p Av=  ,      (2.22) 

onde p  é queda de pressão entre a entrada e a saída do fluido. 

 

 

Por outro lado, para escoamentos em tubagens, define-se comprimento da entrada 

hidrodinâmica 𝐿ℎ como a distância a partir da entrada do tubo, necessária para que o fluido 

atinja uma velocidade máxima, correspondente a 99% da velocidade máxima do perfil de 

velocidade completamente desenvolvido. 

De igual modo o comprimento da entrada térmica 𝐿𝑡 é definido como a distância, a partir 

do começo da secção de transferência de calor, necessário para atingir um número de Nusselt 

local Nux igual a 1,05 vez do seu valor quando o perfil da temperatura está completamente 

desenvolvido (e. g., Porte, 2007). 

Quando a transferência de calor principia na entrada do fluido no tubo, tanto a camada 

limite cinética como a camada limite térmica começam a desenvolver-se imediatamente, pelo 

que 𝐿ℎ e 𝐿𝑡 são ambos medidos a partir da entrada do tubo, como está representado na 

Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Representação dos comprimentos da entrada hidrodinâmica e 

térmica (adaptado de Porte, 2007). 

 

Apresentamos na Tabela 2.1 o comprimento da entrada hidrodinâmica 𝐿ℎ para o 

escoamento laminar no interior de tubos de várias secções transversais, baseados na definição 

mencionada anteriormente. Incluímos nesta tabela os comprimentos da entrada térmica para as 

condições de fronteira de temperatura constante e fluxo de calor constante nas paredes, num 

escoamento hidrodinamicamente desenvolvido, mas termicamente em desenvolvimento. Nesta 

Tabela 2.1, 𝐷ℎ é o diâmetro hidráulico e o número de Reynolds está baseado neste diâmetro. 
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Tabela 2.1 - Comprimento da entrada hidrodinâmica Lh e 

térmico Lt no escoamento laminar no interior de tubos, (retirado 

de Porte, 2007). 

 

 

Notamos, na Tabela 2.1 que, numa dada geometria, o comprimento da entrada 

hidrodinâmica 𝐿ℎ depende apenas do número de Reynolds, enquanto o comprimento da entrada 

térmica 𝐿𝑡 depende do número de Péclét (Pe), que é igual ao produto dos números de Reynolds 

e de Prandtl. 

Os comprimentos da entrada térmica, dados na Tabela 2.1, são válidos para escoamentos 

hidrodinamicamente desenvolvidos e em desenvolvimento térmico. Têm um escoamento com 

desenvolvimento simultâneo. Os comprimentos da entrada térmica no escoamento com 

desenvolvimento simultâneo também dependem do número de Prandtl. Por exemplo, no 

escoamento que se desenvolve simultaneamente dentro de um tubo circular de diâmetro D, com 

uma temperatura constante nas paredes, o comprimento da entrada térmica Lt é: 

0,037tL

DPe
=  com Pr = 0,7    (2.23) 

que deve ser comparada com: 

0,033tL

DPe
=  com Pr→    (2.24) 
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que corresponde ao número dado na Tabela 2.1 para o escoamento hidrodinamicamente 

desenvolvido e termicamente em desenvolvimento. Portanto, Lt cresce quando o número de 

Prandtl cresce e é uma função fraca de número de Prandtl para Pr > 0,07. 

Para o número de Nusselt foi escolhido o caso de um escoamento laminar com perfil da 

velocidade desenvolvido num tubo circular com parede isotérmica (Bejan,1993). A Eq. (2.25) 

representa o número de Nusselt médio para um tubo circular de comprimento L = 0,345 m, 

obtido a partir da equação de Bejan (1993), 

 

1 3

1 3

4

0,385166( ) 0,70 2457,26

0,385166( ) 0,20       2457,26 14743,59

3,657 6,769 10 14743,59

L

RePr RePr

Nu RePr RePr

RePr RePr−

 − 


= −  
 +  

 (2.25) 

onde RePr é o número de Péclét (Pe). 

 

 

2.3 Geometria 

 

 A geometria usada neste estudo foi fundamentada no trabalho de Hussein et al. (2014), 

por ser uma geometria frequentemente usada em radiadores automóveis e estar presente em 

vários estudos computacionais sobre o arrefecimento automóvel. Esta geometria é constituída 

por um tubo com paredes retangulares ligadas a duas superfícies circulares, ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Geometria do tubo estudado. 

 

Na Figura 2.2, D é o diâmetro maior (vertical), d é o diâmetro menor (horizontal) e L é 

o comprimento do tubo, as dimensões estão discriminadas na Tabela 2.2. O diâmetro hidráulico 

(DH) foi obtido por Hussein et al. (2014). 
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Tabela 2.2 - Dimensões da geometria 

do tubo. 

 Valor (mm) 

D 9,0 

d 3,0 

DH 

L 

4,68 

345,0 

 

 

2.4 Condições de Fronteira 

 

 O estudo numérico da transferência de calor no tubo, exige além das equações de 

governo (atrás mostradas) e das propriedades dos três fluidos investigados, o conhecimento das 

condições físicas que definem as condições fronteira. O estudo foi realizado para dois casos de 

escoamentos incompressíveis num regime estacionário e com propriedades independentes da 

temperatura, para três fluidos diferentes, num caso foram impostas condições de escoamento 

caracterizadas por Re = 250 e 2000 na entrada do tubo e no outro caso foram impostos 

escoamentos caracterizados por duas velocidades constantes na entrada do tubo. Nas paredes e 

saída do tubo, as condições são iguais em todos os casos abordados. De seguida vão ser 

apresentadas as condições impostas na entrada, paredes e saída do tubo. 

.  

 

Figura 2.3 - Ilustração das partes constituintes do tubo. 

  

Entrada 

 Como foi dito anteriormente, temos dois casos com diferentes condições na entrada. 

Num definiu-se os escoamentos com Re = 250 e 2000, sendo a velocidade de escoamento, para 

cada Re, definida pelas propriedades de cada fluido, resultando velocidades compreendidas 

entre 0,04203 m/s e 4,42718 m/s. No outro caso, foram impostas duas velocidades constantes 

na entrada do tubo, v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s, sendo Re, para cada escoamento, definido 
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pelas propriedades de cada fluido. Estas velocidades são as obtidas para a Água com Re = 250 

e 2000 através da equação (2.10b).  

 

 Parede do tubo 

Na parede do tubo foi imposta a condição normal de não deslizamento, assim a 

velocidade do fluido junto das paredes é considerada nula. 

Para os dois casos abordados, foi imposta uma temperatura constante de 303,15 k na 

parede do tubo, dado não se considerar a espessura do tubo.  

 

 Saída 

 Para a saída foi selecionada a condição de pressão, pressure-outlet, disponibilizada pelo 

software Fluent onde estabelece uma pressão na saída igual à pressão atmosférica. 
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CAPITULO III - PROPRIEDADES 

DOS FLUIDOS 
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3. Propriedades dos fluidos 

 

 

 Os três fluidos utilizados nesta dissertação são: a Água (100%), Água com Etilenoglicol 

(proporção 50%/50%) e Etilenoglicol (100%). 

 Para este estudo foram consideradas as propriedades dos fluidos independentes da 

temperatura, isto é, as propriedades do fluido não são alteradas com a temperatura. As 

propriedades dos fluidos usadas nas simulações computacionais foram obtidas à temperatura 

303,15 K, dado ser a temperatura média ambiente escolhida para este estudo.  

 As propriedades dos fluidos foram obtidas a partir de M. Conde Engineering (2011), 

substituindo a temperatura por 303,15 K nas seguintes equações; 

2

1 2 3 4 5

273,15 273,15 273,15
xP A A A A A

T T T
 

 
= + + + +  

 
   (3.1) 

e 

2

1 2 3 4 5

273,15 273,15 273,15
ln( )xP A A A A A

T T T
 

 
= + + + +  

 
.  (3.2) 

 

Na Eq. (3.1), através de Px, obtemos a massa volúmica, a condutividade térmica e o 

calor específico. A viscosidade é dada pela Eq (3.2).   é a concentração de Etilenoglicol, no 

presente estudo considerou-se 0 para a Água, 0,5 para a Mistura e 1 para o Etilenoglicol. T é a 

temperatura (303,15 K) para a qual foram determinados as referidas propriedades. Os 

parâmetros A1, A2, A3, A4 e A5 são apresentados nas Tabela 3.1. 

Escolheram-se os modelos representados pelas Eqs. (3.1) e (3.2) uma vez que são 

válidos entre as gamas de temperatura -45 °C e 176ºC (-50ºF e 350ºF), podendo, portanto, ser 

usados para a gama de valores de temperatura normais de funcionamento dos radiadores 

automóveis. Também foi escolhido por conter todas as propriedades dos fluidos necessárias 

para o presente estudo. 

A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros usados para obter as propriedades dos fluidos 

estudos através das Eqs. (3.1) e (3.2). 
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Tabela 3.1 - Parâmetros do modelo matemático da solução aquosa de Etilenoglicol. 

 

Parâmetros 

ρ 

(kg/m3) 

cp 

(kJ/kg K) 

k 

(W/m K) 

μ 

(Pa s) 

Pr 

(-) 

T 

(K) 

A0      1 

A1 658,4983 5,36449 0,83818 -4,63024 3,96951 -0,06982 

A2 -54,815 0,78863 -1,3762 -2,14817 0,70076 -0,35780 

A3 664,7164 -2,59001 -0,07629 -12,7011 -12,9805  

A4 232,7261 -2,73187 1,0772 5,40536 2,64789  

A5 -322,6166 1,43759 -0,21074 10,9899 11,589  

 

Na Tabela 3.2 são apresentados os valores obtidos das propriedades dos fluidos através 

das Eqs. (3.1) e (3.2) para a temperatura de 303,15 K. Estes valores foram usados para definir 

as propriedades dos fluidos e usados nas simulações computacionais. Na Tabela 3.2 são 

apresentados os valores da massa volúmica, o calor específico, a condutividade térmica e a 

viscosidade dinâmica para os três fluidos estudados; Água, a Água com igual proporção de 

Etilenoglicol (mistura 50%/50%) e o Etilenoglicol. 

 

Tabela 3.2 - Propriedades dos fluidos estudados à temperatura de 

303,15 K (30ºC). 

Propriedade 

Fluido 

ρ 

(kg/m3) 

cp  

(kJ/kg K) 

k  

(W/m K) 

µ 

(Pa s) 

Água 995,511 4197,928 0,59835 0,00078329 

Mistura 1072,950 3361,480 0,39555 0,0030553 

Etilenoglicol 1150,391 2525,036 0,19275 0,011918 

 

Como foi dito anteriormente, as propriedades dos fluidos foram determinadas para 

T = 303,15 K (30ºC), e não se alteram. De seguida são apresentadas as propriedades ρ, cp, k e 

μ para toda a gama de temperaturas de funcionamento de um radiador (-45 °C até 176 °C, gama 

de temperatura do modelo de M. Conde Engineering (2011).  

De notar que para a Água só são apresentadas as propriedades a partir de T ~ 0 °C, uma 

vez que corresponde ao seu ponto de fusão. De igual modo para a Mistura e para o Etilenoglicol, 

só são apresentadas as propriedades a cima do ponto de fusão, isto é, T ~ -34 °C e -12 °C, 

respetivamente. 
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 Na Figura 3.1 está representado o comportamento da viscosidade dinâmica com o 

aumento da temperatura. Notamos que o comportamento é idêntico nos três fluidos, com a 

viscosidade a baixar à medida que aumenta a temperatura. 

 

Figura 3.1 – Comportamento de µ com o aumento de temperatura. 

  

A Água tem a viscosidade dinâmica mais baixa entre os três e é a que sofre menos 

variação com o aumento de T, cerca de 0,001511 Pa.s entre 0 °C e 175 °C. Apesar disso tem 

sempre valores de µ mais baixos para a mesma gama de temperaturas entre os três fluidos. Já o 

Etilenoglicol é o fluido com maior µ e com maior variação com a temperatura, cerca de 

0,092488 Pa, entre -12 °C e 175 °C.  

 Na Figura 3.2 está representada a variação da condutividade térmica com o aumento da 

temperatura, onde se observa um comportamento diferenciado em cada fluido. 
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Figura 3.2 – Comportamento de k com o aumento de T. 

  

Em relação à Água, é o fluido com maior k e o único fluido que aumenta com o 

acréscimo da temperatura, de 0,55115 W/m.K até 0,71414 W/m.K, sendo assim o fluido com 

melhor capacidade de conduzir calor. No caso da Mistura, pouca alteração existe com o 

aumento do T, de 0,4032 W/m.K para 0,3531 W/m.K para a T máxima. O Etilenoglicol decresce 

com o aumento de T, tendo valores de k muito baixos para temperaturas mais elevadas.  

 

 

Figura 3.3 – Comportamento de cp com o aumento de T. 
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 Na Figura 3.3 está representado a variação do calor específico cp com o aumento da 

temperatura. Para a gama de valores da temperatura analisada, verifica-se que, na Água temos 

um aumento ligeiro de cp, cerca de 0,1098 J/kgºC, por isso a temperatura pouco afeta o cp em 

comparação com os outros fluidos. Na Mistura, o aumento é mais significativo, cresce de 

3,1144 J/kgºC até 3,8867 J/kgºC, ou seja, sofre um aumento de 0,7723 J/kgºC. No Etilenoglicol 

o aumento é o maior comparativamente aos outros fluidos, cerca de 1,294 J/kgºC. 

 

Figura 3.4 – Comportamento de ρ com o aumento da T. 

 

 Na Figura 3.4 está representado o comportamento da massa volúmica com o aumento 

da temperatura. Como se pode observar, o ρ dos três fluidos decresce com o aumento da T. O 

Etilenoglicol é o fluido com maior ρ e com o maior decréscimo com o aumento de T, cerca de 

159,9 kg/m3. Na Mistura o decréscimo é inferior, de cerca de 116 kg/m3. A Água tem o 

decréscimo menor dos três fluidos, de 1000,6 kg/m3 nos 0ºC até os 943,181 kg/m3 nos 176ºC, 

cerca de 57,4 kg/m3. 
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CAPITULO IV – VALIDÃÇAO DO 

MÉTODO NUMÉRICO 
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4. Método numérico 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação assenta num estudo de simulação 

computacional, pelo que foi necessário fazer a validação do método numérico utilizado. O 

software utilizado foi o Fluent, que faz uso do método dos volumes finitos para transformar o 

conjunto das equações diferenciais que definem as equações de governo num sistema de 

equações algébricas que depois são resolvidas para as condições físicas do problema definidas 

pelas condições de fronteira.  

O Fluent é um programa usado frequentemente neste tipo de problemas (e.g., Sousa et 

al., 2014; Silva et al., 2014; Ribeiro et al., 2016; Soares et al., 2017a, 2017b), por isso foi o 

software escolhido para este estudo. Este software resolve numericamente as equações de 

governo definidas pelas equações da energia, de conservação de massa e de quantidade de 

movimento pelo método dos volumes finitos, onde determina as equações de governo em cada 

um dos volumes de controlo que constituem a malha computacional, dando lugar a um sistema 

de equações algébricas para as variáveis discretas dependentes. Os campos da temperatura, da 

pressão e da velocidade são encontrados iterativamente até que o critério de convergência pré-

estabelecido seja atingido. Na discretização das equações da conservação da quantidade de 

movimento escolheu-se o esquema Upwind de segunda ordem para termos convectivos. Para a 

interpolação da pressão escolheu-se o esquema Standard. O método de diferenciação central de 

segunda ordem foi usado para os termos difusivos. Como o fluido usado nas simulações é 

incompressível, para a junção da velocidade e da pressão foi utilizado o método semi-implícito, 

definido pelo algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations). 

(Ribeiro, 2016). 

 

 

4.1 Verificação e validação de resultados 

 

Foi feita a comparação dos resultados para o fator de atrito de Darcy-Weisbach e o 

número de Nusselt obtidos no presente estudo com os valores obtidos das equações teóricas 

para algumas geometrias tubulares (Figura 4.1), a fim de validar o método numérico.  
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Figura 4.1 – Geometrias de tubos: i) retangular e ii) elíptica. 

 

Para as geometrias retangular e a elíptica, Çengel e Cimbala (2006), apresentaram as 

relações teóricas para o fator de atrito tendo em conta a relação entre os lados (a/b). Nesta 

dissertação a geometria usada (a = 9,0 mm e b = 3,0 mm) tem uma relação a/b = 3. Para o caso 

de uma geometria retangular o fator de atrito teórico é dado por 

68,36
rêtangulof

Re
=      (4.1) 

 

e para uma geometria elíptica, o fator de atrito é determinado por 

72,92
elipsef

Re
=       (4.2) 

Para uma geometria circular a equação teórica é dada pela equação de Darcy-Weisbach, 

Eq. (2.11). 

 Dado não existir na literatura uma relação teórica do fator de atrito para a geometria 

usado nesta dissertação, foi então comparado com as geometrias circular, elíptica e retangular 

uma vez que são as que mais se aproximam da geometria usada nesta dissertação, podendo ser 

considerada um conjugado dessas geometrias. Assim, a Figura 4.2 apresenta a comparação do 

fator de atrito obtido no presente estudo com os valores teóricos dados pelas Eqs. (4.1), (4.2) e 

(2.11) e com os resultados numéricos obtidos por Ribeiro (2016) para a mesma geometria. A 

malha usada foi definida com um número de elementos próximo do usado na malha de Ribeiro 

(2016), ~142000 elementos e com um maior refinamento junto das paredes do tubo, já que é o 

local onde as variáveis sofrem variações mais acentuadas. Para a escolha da malha foram ainda 

feitos vários testes à semelhança dos testes realizados por Ribeiro (2016). Nota os resultados 

numéricos foram obtidos para um escoamento com um perfil não desenvolvido e com 

velocidade constante, imposta na entrada do tubo achatado.  
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Figura 4.2 - Comparação do fator de atrito médio com os valores teóricos 

para os tubos elíptico, retangular e circular e com os resultados numéricos 

de Ribeiro (2016). 

 

Observando a figura percebe-se que os valores não variam muito, mas existe uma ligeira 

discrepância a partir do número de Reynolds igual a 600 até aos 2000, onde existe maior 

diferença entre as geometrias, essas diferenças são sempre menores do que ~28% como mostra 

a Tabela 4.1. Contudo é de notar que os valores do presente estudo se aproximam mais do tubo 

elíptico, uma vez que é a geometria mais próxima da nossa, como se pode observar na 

Tabela 4.1. 

 De seguida foi calculada a diferença relativa percentual (DRP) do fator de atrito, e 

posteriormente para o número de Nusselt, entre os valores teóricos de cada geometria e o 

presente estudo. 

A diferença relativa percentual é dada por: 

 

(%) 100
teórico simulado

teórico

Valor Valor
DRP

Valor

−
=  .    (4.3) 

 

Na Tabela 4.1 são apresentadas as diferenças relativas percentuais do fator de atrito em 

relação aos valores teóricos de cada geometria para números de Reynolds até 2000. 

0,03

0,30

3,00

0 500 1000 1500 2000

f

Re

Tubo Presente

Tubo circular

Tubo eliptico

Tubo retangular

Ribeiro (2016)



36 

 

 

 

Tabela 4.1– Diferença relativa percentual do fator de atrito em relação aos valores 

teóricos para o tubo circular, elíptico, retangular e para tubo achatado. 

Re 
Tubo 

circular 

Tubo 

elíptico 

Tubo 

retangular 

Tubo achatado, 

Ribeiro (2016) 

2000 28,029 12,368 19,866 1,216 

551,778 15,353 1,242 7,996 - 

250 12,838 0,967 5,639 0,774 

151,902 11,613 2,040 4,495 - 

68,972 10,840 2,718 3,771 - 

18,988 15,406 1,289 8,045 - 

Média (%) 15,679 3,437 8,302 0,996 

 

Da Tabela 4.1 verifica-se que a geometria elíptica tem uma DRP inferior às outras 

geometrias, sendo a que mais se aproxima da geometria usada no presente estudo. Também se 

observa que existe uma diferença inferior a 1% em relação ao estudo de Ribeiro (2016), o que 

é explicado pelo facto de as malhas serem diferentes, apesar de terem um número de elementos 

aproximado (cerca de 142000 elementos). 

 

 

Figura 4.3 - Comparação do número de Nusselt médio obtido 

no presente estudo com os resultados de outros autores. 
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Também foi comparado o número de Nusselt (Nu) com os valores teóricos dados por 

Bejan (1993) para o tubo circular (Eq. 2.25), e com os valores numéricos obtidos por Ribeiro 

(2016) para os mesmos números de Reynolds, com o perfil não desenvolvido, representados na 

Figura 4.3. De notar que o eixo horizontal (Pe) está em escala logarítmica. 

A Figura 4.3 mostra que o número de Nusselt simulado está sempre muito próximo do 

teórico, existindo uma diferença acentuada para o número de Péclét de 312261 (valor mais alto).  

Para termos maior perceção das diferenças existentes, a Tabela 4.2 apresenta os valores 

de Nu teóricos e os obtidos por simulação bem como a diferença relativa percentual entre os 

resultados do presente estudo e os valores previstos pelo modelo empírico de Bejan (1993), 

para os diferentes números de Péclét. 

 

Tabela 4.2 - Comparação dos Nu com os valores previstos pela Eq. (2.25), e os diferentes números 

de Péclét. 

Re Pr Pe = Re Pr 

Nu (Bejan 

1993) 

Nu 

presente 

Nu (Ribeiro 

2016) 

DRP 

(%) 

250 5,495 1373,859 4,587 3,231 3,212 29,562 

68,972 26,005 1793,618 4,871 3,717 - 23,698 

18,989 156,125 2964,466 5,333 4,639 - 13,016 

250 26,005 6501,228 6,989 6,701 - 4,110 

2000 5,495 10990,874 8,364 8,666 8,635 3,616 

551,778 26,005 14348,944 9,160 9,367 - 2,267 

151,902 156,131 23716,518 10,866 11,320 - 4,175 

250 156,125 39031,325 12,865 13,445 - 4,506 

2000 26,005 52009,820 14,177 14,967 - 5,573 

2000 156,131 312261,0 25,931 20,115 - 22,430 

     
Média (%) 11,295 

 

Analisando a Tabela 4.2, verifica-se que no geral as diferenças entre os valores dados 

pelo modelo teórico e os resultados da simulação são menores que 13%, existindo somente três 

casos onde as diferenças são superiores a 20%. Assim a média das diferenças entre os resultados 

obtidos com as simulações são menores do que 12%, diferenças essas que eram esperadas tendo 

em conta os erros associados ao modelo empírico e às simulações computacionais.  

 Comparando com os resultados de Ribeiro (2016) obtém-se uma diferença de 0,59 % 

para Re = 250 e de 0,36 % para Re = 2000, essa diferenciação é explicada pelas diferenças entre 
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as malhas computacionais usadas, apesar de terem um número aproximado de elementos 

(~142000). 
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CAPITULO V – 

APRESENTAÇÃO E DISCUSÃO 

DOS RESULTADOS 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações e é realizada a respetiva 

análise para os casos estudados; só Água, Mistura 50% de Água com 50% Etilenoglicol e só 

Etilenoglicol (EG). As propriedades destes fluidos estão apresentadas na Tabela 3.2. Os estudos 

restringem-se ao escoamento não desenvolvidos em regime laminar com velocidades na entrada 

do tubo entre os 0,04203 m/s e 4,42718 m/s, para números de Re até 2000. Considerou-se a 

temperatura dos fluidos na entrada do tubo de 363,15 K e a parede do tubo com temperatura 

constante de 303,15 K, como foi referido nas condições de fronteira. 

 

 

5.1 Caracterização dos escoamentos 

 

As propriedades dos fluidos são consideradas independentes da temperatura com os 

valores apresentados na Tabela 3.2, correspondentes à temperatura de 303,15 K. As simulações 

foram realizadas para dois casos diferentes; para o primeiro caso impuseram-se escoamentos 

com números de Reynolds de 250 e 2000 (caso 1). As velocidades foram definidas através do 

número de Reynolds e das propriedades de cada fluido, por isso cada fluido tem uma velocidade 

diferente, de modo a investigarmos se a transferência de calor depende da velocidade do fluido, 

Tabela 5.1. De notar que as propriedades dos fluidos ρ, cp, k e μ são constantes ao longo de todo 

o tubo e as velocidades são obtidas a partir da Eq. (2.10b). 

 

Tabela 5.1 – Velocidades obtidas para os escoamentos com Re = 250 e 2000 (caso 1). 

  

Re = 250  Re = 2000 

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

v (m/s) 0,04203 0,15235 0,55340  0,33625 1,21878 4,42718 

 

 

No outro caso (caso 2) consideramos as velocidades na entrada do tubo iguais a 

0,04203 m/s e 0,33625 m/s. Estas velocidades foram obtidas a partir dos números de Reynolds 

250 e 2000 com as propriedades da Água. Estes valores das velocidades foram utilizados para 

todos os fluidos, deste modo o número de Reynolds foi definido por estas velocidades e pelas 
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propriedades de cada fluido através da Eq. (2.10b), a fim de investigarmos o comportamento 

da transferência de calor para números de Reynolds diferentes, mantendo a velocidade do 

escoamento constante. Os valores de Re obtidos são apresentados na Tabela 5.2. De notar que 

as propriedades dos fluidos ρ, cp, k e μ são constantes, sendo apresentados os seus valores na 

Tabela 3.2. 

 

Tabela 5.2 – Número de Reynolds obtidos para os escoamentos com v = 0,04203 m/s e 

0,33625 m/s (caso 2). 

 

v = 0,04203 m/s  v = 0,33625 m/s 

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Re 250 68,972 18,988  2000 551,778 151,902 

 

Com o estudo destes dois casos, pretendemos investigar qual a melhor opção de modo 

a otimizar a transferência de calor e outras caraterísticas importantes no funcionamento de um 

radiador de um automóvel, tais como a velocidade do escoamento no interior do radiador e o 

coeficiente de atrito associado a cada escoamento. 

 

 

5.2 Estudo do efeito da geometria no escoamento 

 

Nesta secção são analisados e comparados os efeitos da geometria no escoamento. São 

estudadas duas geometrias com o mesmo comprimento e diâmetro hidráulico (L = 0,345 m e 

DH = 4,68×10-3 m); uma achatada e outra cilíndrica, Figura 5.1. Os escoamentos são laminares 

e sujeitos às mesmas condições. A temperatura dos fluidos na entrada dos tubos é de 90ºC. As 

paredes dos tubos são isotérmicas com temperatura de 30ºC. Os fluidos estudados são: Água, 

Mistura (50% Água e 50 % Etilenoglicol) e Etilenoglicol. São comparados os dois casos 

referidos anteriormente; um impondo escoamentos com números de Reynolds 250 e 2000 (caso 

1) e outro impondo velocidades na entrada dos tubos de v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s (caso 

2). Estas velocidades foram as obtidas para os números de Reynolds 250 e 2000 com as 

propriedades da Água. As diferenças entre os escoamentos são apenas devido à geometria dos 

tubos e às malhas computacionais usadas nas simulações, apesar de terem aproximadamente o 

mesmo número de elementos (cerca de 142000). 
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Figura 5.1 – Geometrias: a) cilíndrica; b) achatada. 

 

 Nas Tabelas 5.3 e 5.4, para cada um dos fluidos, são apresentados os valores médios da 

queda de pressão (Δp), temperatura (T), número de Prandtl (Pr), coeficiente de atrito (Cf), fluxo 

de calor (q), coeficiente de transferência de calor por convecção (h), número de Nusselt (Nu) e 

potência hidráulica (P), para Re = 250 e Re = 2000, respetivamente obtidos para ocaso 1. 

 

Tabela 5.3 - Comparação dos valores médios das propriedades dos três fluidos em estudo ao 

longo do tubo com Re = 250 (caso 1), para geometria cilíndrica e achatada. 

  

Achatada  Cilíndrica  

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Δp (Pa) 19,137 270,982 3833,622  17,633 249,691 3532,422 

T (K) 328,505 344,333 355,802  332,52 346,985 356,647 

Pr  5,495 26,005 156,125  5,495 26,005 156,125 

Cf 0,07202 0,07202 0,07202  0,06573 0,06568 0,06568 

q (W/m2) -24788,53 -33983,47 -33224,75  -22798,38 -31603,56 -32912,40 

h (W/m2.K) 413,142 566,391 553,746  379,973 526,726 548,540 

Nu 3,231 6,701 13,445  2,97 6,232 13,319 

P (W) 2,01E-05 1,03E-03 5,30E-02  1,27E-05 6,43E-04 3,36E-02 

 

 Analisando a Tabela 5.3, observamos que os valores não são muito diferentes entre as 

duas geometrias.  

 Apesar das diferenças serem pequenas, a geometria achatada tem vantagem perante a 

cilíndrica em vários parâmetros, tem uma temperatura média mais baixa, isto quer dizer que é 

maior a transferência de calor com o exterior, como mostra os maiores valores de h e de q, por 
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isso esta geometria é a mais eficiente relativamente à transferência de calor. Apesar disso tem 

algumas desvantagens relevantes, tem um valor de Cf maior e consequentemente uma maior 

queda de pressão e maiores valores P, sendo assim maior o trabalho realizado pela bomba. 

Como era de esperar, o Pr é igual nas duas geometrias, já que este parâmetro só depende das 

propriedades dos fluidos. 

 

Tabela 5.4 - Comparação dos valores médios das propriedades dos três fluidos em estudo ao longo 

do tubo com Re  = 2000 (caso 1), para geometria cilíndrica e achatada. 

  

Achatada  Cilíndrica  

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Δp (Pa) 197,030 2789,944 39470,77  97,82 2770,322 39193,1 

T (K) 348,521 357,337 361,846  350,38 358,022 361,999 

Pr  5,495 26,005 156,131  5,495 26,005 156,131 

Cf 0,01024 0,01024 0,01024  0,009795 0,009795 0,009795 

q (W/m2) -66478,97 -75900,93 -49704,76  -63353,06 -77008,06 -52902,1 

h (W/m2.K) 1107,983 1265,016 828,413  1055,88 1283,468 881,702 

Nu 8,666 14,967 20,1145  8,26 15,186 21,408 

P (W) 0,00166 0,084968 4,3665  0,00057 0,0581 2,9848 

 

Analisando a Tabela 5.4, para Re = 2000, os parâmetros têm o mesmo comportamento 

que no caso de Re = 250, mas com valores maiores, em geral. A geometria achatada tem 

melhores parâmetros mais uma vez na temperatura média, é mais baixa nos três fluidos, e os 

valores de h e q maiores, o que consequentemente permite uma maior eficiência da transferência 

de calor com o exterior. Contudo tem mais uma vez, maiores valores de Cf , de Δp e valores de 

P , o que implica maior trabalho realizado pela bomba. O Pr é igual, pois as propriedades dos 

fluidos são constantes. A geometria elíptica também é a mais eficiente para Re = 2000. 

Nas Tabelas 5.5 e 5.6 são apresentados os valores médios das propriedades dos fluidos 

para o caso em que velocidade imposta na entrada do tubo é de v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s 

respetivamente, para as duas geometrias (caso 2). Estas velocidades correspondem às 

velocidades para Re = 250 e 2000 com as propriedades da Água. 
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Tabela 5.5 - Comparação dos valores médios das propriedades dos três fluidos em estudo ao 

longo do tubo com v = 0,04203 m/s, para geometria cilíndrica e achatada (caso 2). 

  

Achatada  Cilíndrica  

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Δp (Pa) 19,192 72,402 267,272  17,633 65,967 253,828 

T (K) 328,665 331,8 336,815  332,52 335,737 340,771 

Pr  5,495 26,005 156,125  5,495 26,005 156,125 

Cf 0,07222 0,25713 0,97247  0,06573 0,23311 0,84200 

q (W/m2) -24785,12 -18847,95 -11463,10  -22798,38 -17248,29 -10727,06 

h (W/m2.K) 413,085 314,133 191,052  379,973 287,472 178,784 

Nu 3,231 3,717 4,639  2,970 3,401 4,341 

P (W) 2,02E-5 7,6E-5 2,81E-4  1,27E-05 4,69E-5 9,18E-5 

 

 Da Tabela 5.5, com v = 0,04203 m/s, observamos mais uma vez que a geometria 

achatada é mais eficiente na transferência de calor do que a cilíndrica. Tem uma temperatura 

média mais baixa, o que é indicador de uma maior transferência de calor para o exterior, como 

consequência dos maiores valores q e h. O coeficiente de atrito também é um pouco superior 

no caso da geometria achatada. Os Pr são iguais, mais uma vez por só depender das 

caraterísticas dos fluidos. Por outro lado, a queda de pressão e a potência são superiores. 

 

Tabela 5.6 - Comparação dos valores médios das propriedades dos três fluidos em estudo ao 

longo do tubo com v = 0,33625 m/s, para geometria cilíndrica e achatada (caso 2). 

  

Achatada  Cilíndrica  

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Δp (Pa) 197,03 629,51 2289,56  97,82 590,157 2097,023 

T (K) 348,521 350,137 353,205  350,38 351,882 354,444 

Pr  5,495 26,005 156,131  5,495 26,005 156,131 

Cf 0,010242 0,033449 0,117563  0,009795 0,030806 0,106876 

q (W/m2) -66479,0 -47502,1 -27972,4  -63353,1 -44967,0 -26949,0 

h (W/m2.K) 1107,983 791,702 466,207  1055,880 749,449 449,163 

Nu 8,666 9,367 11,320  8,260 8,867 10,906 

P (W) 1,66E-3 5,29E-3 1,92E-2  5,66E-4 3,41E-3 1,21E-2 

 



46 

 

Para v = 0,33625 m/s, o comportamento é semelhante ao observado para 

v = 0,33625 m/s. Apesar disso, a queda de pressão Δp é maior, na geometria achatada, isto é, 

praticamente o dobro da cilíndrica. Mais uma vez a geometria achatada apresenta valores de T 

um pouco menores. O Cf  é praticamente igual nas duas geometrias.  

 Depois de analisados as quatro tabelas anteriores, é percetível porque é usada a 

geometria achatada na fabricação dos radiadores automóveis, pois apresenta uma maior 

eficiência na uma transferência de calor, independentemente do fluido usado na refrigeração.  

 

 

5.3 Escoamentos no tubo achatado 

 

Nesta secção são analisados em conjunto os dois casos (caso 1 e caso 2) com 

escoamentos diferentes, referidos anteriormente. São investigados o comportamento da 

temperatura (T), do coeficiente de transferência de calor (h), do fluxo de calor (q), do número 

de Nusselt (Nu) e do coeficiente de atrito (Cf) dos três fluidos ao longo do tubo. 

 

A Figura 5.2 mostra a evolução da temperatura dos fluidos ao longo do tubo do radiador 

para os dois casos. A temperatura decresce, em geral, ao longo tubo com uma queda mais 

acentuada nas proximidades da saída do tubo.  

Começando pelo caso 1, Figura 5.2a), para o caso do número de Reynolds de 250, a 

temperatura decresce para todos os fluidos, sendo esse decrescimento mais acentuado no caso 

da Água. Note que na entrada do tubo a temperatura imposta é de 363,15 K (90ºC). No caso do 

Etilenoglicol, quase não existe decréscimo da temperatura, não se notando na figura, a 

temperatura decresce de 363,15 K para 363,01 K, cerca de 0,04 K. Este fluido quase não dissipa 

o calor ao longo do tubo, o que pode ser explicado pela baixa condutividade térmica e elevada 

velocidade de escoamento quando comparada com a Água. No caso da Mistura, a temperatura 

decresce quase 4 K, de 363,15 K para 359,67 K, cem vezes mais que no caso do Etilenoglicol. 

Para a Água é onde existe um maior decréscimo da temperatura ao longo do tubo, de 363,15 K 

para 333,75 K, sendo assim o fluido que dissipa melhor a temperatura ao longo do tubo nas 

condições estudadas. 
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Figura 5.2- Temperatura ao longo do tubo para os três fluidos: Água, mistura (Água-Etilenoglicol) e 

Etilenoglicol para: a) Re = 250; b) Re = 2000; c) v = 0,04203 m/s; d) v = 0,33625 m/s. 

 

Para Re = 2000, Figura 5.2b), observa-se um comportamento semelhante ao de 

Re = 250, onde o Etilenoglicol mantém praticamente a mesma temperatura ao longo do tubo 

(~363,15 K). Para a Mistura, T decresce apenas 0,025 K, enquanto que para a Água, mais uma 

vez existe um maior decréscimo da temperatura, de 363,15 K para 361,18 K, mesmo assim só 

cerca de 2 K.  

Comparando os dois casos, é bastante notório através da Figura 5.2a) e 5.2b) que existe 

um maior decréscimo de temperatura para Re = 250, a diferença entre os dois casos são 

explicadas pelas velocidades mais elevadas para Re = 2000. Isto parece sugerir que 

escoamentos com menores velocidade são mais eficientes na transferência de calor. No entanto, 

é preciso ter em conta que para números de Reynolds mais elevados, a velocidade dos 

escoamentos é maior, o que pode permitir uma maior transferência de calor por convecção no 

mesmo intervalo de tempo, ou seja, o fluido pode dar um maior número de voltas no radiador, 

transportando uma maior quantidade de calor, o que poderá ser mais vantajoso em termos de 

refrigeração num automóvel. De notar que para Re = 2000 a velocidade é cerca de 8 vezes maior 
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do que no caso Re = 250, ou seja, o fluido dá cerca de 8 vezes mais voltas ao radiador, o que 

torna o caso Re = 2000 mais eficiente em termos de transferência de calor. 

Analisando agora os escoamentos com velocidades v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s, 

Figuras 5.2c) e 5.2d) (caso 2), verifica-se que existe um maior decrescimento comparativamente 

aos escoamentos do caso 1, mais uma vez é devido às velocidades serem menores neste caso, 

sendo assim mais eficiente a transferência de calor, ver Tabelas 5.1 e 5.2. De notar que para a 

Água com Re = 250 e v = 0,04203 m/s, a variação ao longo do tubo é igual, já que as 

propriedades e as velocidades são as mesmas, como se pode ver nas Tabelas 5.1 e 5.2, 

acontecendo a mesma coisa para Re = 2000 e v = 0,33625 m/s.  

Comparando os diferentes fluidos, para v = 0,04203 m/s, a temperatura decresce mais 

quando é utilizado Etilenoglicol, de 363,15 K na entrada até 350,04 K na saída, pois nestas 

condições o valor de Re também é reduzido para 18,988. Verifica-se o mesmo comportamento 

para v = 0,33625 m/s quando comparamos com o caso 1, com Re = 2000, onde a temperatura 

se mantém praticamente constante ao longo do tubo, mas neste caso o Etilenoglicol decresce 

de 363,15 K na entrada até 362,97 K na saída, isto devido mais uma vez ao menor valor de Re 

= 151,902. Para a Mistura a temperatura decresce mais para v = 0,04203 m/s do que para 

v =0,33625 m/s, devido à menor velocidade, de 363,15 K para 340,59 K na saída, enquanto que 

para v = 0,33625 m/s decresce de 363,15 K até 362,50 K.  

A Figura 5.3 mostra para os escoamentos a variação do coeficiente de transferência de 

calor por convecção (h) ao longo do tubo através de duas linhas, y e z. Estas linhas, y e z, 

identificam as linhas ao longo da parede do tubo usadas para calcular o h local. A necessidade 

de fazer o estudo ao longo das duas linhas, deve-se ao facto de a secção do tubo ser quase oval, 

logo o escoamento não tem simetria cilíndrica, assim os valores h na superfície do tubo são 

diferentes. A linha z está localizada numa das secções curvas do tubo e a linha y numa das 

secções retas, ver canto superior direto da Figura 5.3 b). São usadas estas duas linhas na análise 

de todas as propriedades daqui para a frente. 
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Figura 5.3 - Coeficiente de transferência de calor h ao longo do tubo (segundo as linhas definidas nas 

diferentes secções da parede do tubo) para os três fluidos para: a) Re = 250; b) Re = 2000; c) v  = 0,04203 

m/s; d) v = 0,33625 m/s. 

 

Observa-se pelas quatro figuras, tanto para as linhas y como para as linhas z, o 

coeficiente de transferência de calor diminui ao longo do tubo, tendendo a estabilizar no fim do 

tubo. De notar que para a Água com Re = 250 e v = 0,04203 m/s, a variação ao longo do tubo 

é igual, já que as propriedades e as velocidades são as mesmas, ver Tabelas 5.1 e 5.2, 

acontecendo a mesma coisa para Re = 2000 e v = 0,33625 m/s. 

 Começando por analisar para o caso 1, com Re = 250, para o Etilenoglicol, nota-se que 

é o fluido onde existe menor variação de h (acontecendo o mesmo para os outros três casos, 

Figuras 5.3 b), c) e d)), isto era esperado dado ser o fluido com menor valor de condutividade 

térmica e ser o fluido onde decresce menos a temperatura ao longo do tubo, como foi verificado 

na Figura 5.2 a). A linha z decresce menos que a linha y, isto pode ser devido a uma maior 

distância da linha ao centro do tubo, onde a linha z decresce de 770,681 W/m2.K até 475,845 

W/m2.K e a linha y começa com 1077,05 W/m2.K até 251,518 W/m2.K. No caso de o fluido ser 

a Mistura, verifica-se para a linha y tem um valor de 2200,55 W/m2.K na entrada e de 189,35 

W/m2.K na saída, enquanto para a linha z temos 1578,52 W/m2.K na entrada e 426,369 W/m2.K 
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na saída. Para a Água, temos as maiores variações entre a entrada e a saída dos três fluidos, 

portanto, o fluido com maiores e menores valores para o coeficiente de transferência de calor 

local, o que era de esperar dado ser o fluido com maior condutividade térmica entre os fluidos 

em estudo, onde na linha y temos na entrada 3266,26 W/m2.K e na saída 67,31 W/m2.K, 

enquanto na linha z temos 2367,78 W/m2.K e 294,0 W/m2.K, na entrada e saída, 

respetivamente. 

 Para Re = 2000 existe uma variação mais lenta no coeficiente de transferência de calor 

ao longo do tubo, do que no caso de Re = 250, esta diferença deve-se às diferentes velocidades, 

onde em Re = 2000 tem velocidades bastantes superiores. As variações são muito semelhantes 

às observadas para o caso anterior, onde nas linhas z as variações são menores que para o caso 

das linhas y, mais uma vez devido ao facto de esta ter uma menor distância ao centro do tubo, 

onde as velocidades se mantêm mais elevadas. Para o Etilenoglicol, temos a menor varação do 

h entre os três fluidos, com consequência da menor condutividade térmica deste fluido, 

apresenta na entrada do tubo um valor de h = 1077,9 W/m2.K e na saída h = 761,063 W/m2.K 

na linha y. Já para a linha z, temos uma menor variação de h, como foi dito, onde na entrada é 

de 770,943 W/m2.K e na saída de 718,947 W/m2.K. No caso da Mistura, é o fluido com valores 

intermédios entre os três fluidos, onde para a linha y, h é de 2210,85 W/m2.K na entrada e de 

600,896 W/m2.K na saída, e para a linha z, h é de 1581,73 W/m2.K na entrada e 1080,42 

W/m2.K na saída. No caso do fluido ser a Água, é onde existem maiores valores de h e com 

maior variação entre a entrada e a saída, como ocorre quando Re = 250, o que é explicado pelo 

facto deste fluido ter maior k em relação aos outros dois fluidos, onde o h para a linha y é de 

3336,5 W/m2.K na entrada e 383,736 W/m2.K na saída, e para a linha z é de 2390,19 W/m2.K 

na entrada e 788,89 W/m2.K na saída.  

 Analisando o caso 2, com v = 0,04203 m/s, verifica-se a mesma tendência observada 

para o caso 1 (com Re = 250 e 2000), uma vez que são a velocidade e as propriedades de cada 

fluido que influenciam as diferenças como foi dito anteriormente.  

Para o Etilenoglicol, a linha y tem um h de 1062,89 W/m2.K na entrada e 48,88 W/m2.K 

na saída, enquanto a linha z tem 766,44 W/m2.K na entrada e 149,76 W/m2.K na saída. Na 

Mistura, para alinha y, temos 2167,85 W/m2.K na entrada e 62,59 W/m2.K na saída, enquanto 

que para a linha z, temos 1568,5 W/m2.K na entrada e 239,08 W/m2.K na saída. Para a Água, 

na linha y, temos 3266,26 W/m2.K na entrada e 67,31 W/m2.K na saída e na linha z, temos 

2367,78 W/m2.K na entrada e 294,01 W/m2.K na saída.  



51 

 

O comportamento de h segue a mesma tendência ao longo do tubo nos dois casos em 

todos os fluidos. O decréscimo de h é maior nas proximidades da entrada e é bastante inferior 

na saída, este comportamento é consistente com a diminuição da temperatura ao longo do tubo, 

Figura 5.2. 

 Agora vamos analisar os dados relativas ao fluxo de calor (q) ao longo das linhas y e z, 

representados na Figura 5.4. O fluxo de calor tem um comportamento semelhante ao coeficiente 

de calor h, já que q dependente diretamente de h, ver Eq (2.20). Os valores de q têm sinal 

negativo, isto significa que o fluido perde calor para o exterior.  

 

 

  

Figura 5.4 - Fluxo de calor (q) ao longo do tubo, segundo as linhas y e z: a) Re = 250; b)  Re = 2000; c)  

v = 0,04203 m/s; d) v = 0,33625 m/s. 

 

Mais uma vez de notar para a Água com Re = 250 (caso 1) e v = 0,04203 m/s (caso 2), 

a variação ao longo do tubo é igual, já que as propriedades e as velocidades são as mesmas, 

como se pode ver nas Tabelas 5.5 e 5.6, acontecendo o mesmo para Re = 2000 (caso 1) e 

v = 0,33625 m/s (caso 2). 

Tal como acontece para h, para Re = 250 e v = 0,04203 m/s, existe uma variação mais 

rápida no inicio e depois tende a estabilizar, enquanto que para as outras duas situações, Figura 
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5.3b) e d), existe uma variação mais lenta ao longo do tubo. Acontece o mesmo no caso da 

análise das linhas, onde a linha z altera pouco em relação à linha y, uma vez mais, é devido à 

maior distancia da linha z ao centro do tubo.  

No caso 1, salienta-se a existência de apenas uma pequena variação para Re = 2000 para 

a linha z do Etilenoglicol, de -46256,6 W/m2 na entrada para -43136,8 W/m2 na saída, cerca de 

3000 W/m2 a menor variação dos fluidos estudados. O resto das variações têm um 

comportamento semelhante ao observado para o coeficiente de transferência de calor.  

Tal como acontece para h, no caso 2, os valores de q são menores comparativamente ao 

caso 1, uma vez que h também é menor no caso 2, já que q depende diretamente de h, Eq. (2.20).  

De seguida na Figura 5.5 é apresentado o número de Nusselt local Nu ao longo da linha 

y e linha z (canto superior da Figura 5.4d)). Este parâmetro vai diminuindo ao longo do tubo, 

tendo as linhas z menores variações em comparação com a linha y, sendo mais notório quando 

Re = 2000, Figura 5.4b).  

 

 

 

Figura 5.5 - Número de Nusselt (Nu) ao longo do tubo para os três fluidos: a) Re = 250; b) Re = 2000; 

c) v = 0,04203 m/s; d) v = 0,33625 m/s. 
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Como o número de Nusselt representa a razão entre a transferência de calor de um fluido 

por convecção (transferência de calor associada ao movimento do fluido) e a transferência de 

calor por condução, Eq. (2.21), a Figura 5,5 mostra que existe maior transferência de calor por 

convecção do que por condução, porque, apesar de Nu diminuir ao longo do tubo, o número de 

Nusselt nunca chega ao valor de 1, condição para a qual a transferência de calor por convecção 

e condução seriam similares. Podemos perceber que quanto maior for o número de Nusselt, 

mais a transferência de calor se dá por convecção relativamente à transferência por condução. 

De notar, mais uma vez para os casos da Água com Re = 250 e v = 0,04203 m/s, a 

variação ao longo do tubo é igual, já que as propriedades e as velocidades são as mesmas, como 

se pode ver nas Tabelas 5.5 e 5.6, acontecendo o mesmo para Re = 2000 e v = 0,33625 m/s. 

Depois desta explicação, vamos começar a analisar as figuras, começando para o caso 1, 

para Re = 250, onde o Etilenoglicol tem os maiores valores de Nu ao longo do tubo entre os três 

fluidos, o que era de esperar devido ao facto de ser o fluido com menor valor de k e maior valor 

de h (Figura 5.3). Como foi dito anteriormente, o Nu apresenta um decréscimo menor ao longo 

da linha z, de 18,713 na entrada até 6,107 na saída, enquanto que ao longo da linha y decresce 

de 26,152 na entrada até 11,554 na saída. Para a Mistura, os valores de h e k são intermédios 

entre os três fluidos, facto pelo qual os valores de Nu também estão entre os valores de Nu da 

Água e do Etilenoglicol. De notar que os valores de Nu decrescem mais e mais rápido na Água 

e na mistura do que o Etilenoglicol. Na Água, é onde existe maior variação de Nu, ao contrário 

do Etilenoglicol, visto este ter maiores valores de k e menores valores de h, e consequentemente 

valores menores de Nu do que os outros fluidos. Para a linha y Nu = 25,547 na entrada e 0,52647 

na saída, uma diferença de cerca de 25, é a única situação onde existe maior transferência de 

calor por condução do que por convecção. Para a linha z, temos Nu = 18,519 na entrada e 2,299 

na saída.  

Para Re = 2000, os fluidos comportam-se de maneira semelhante ao observado para 

Re = 250, com a diferença dos números de Nu serem superiores ao longo do tubo, isto deve-se 

ao facto de ter maiores valores de h, como foi observado na Figura 5.3. Para o Etilenoglicol, 

para a linha y na entrada Nu = 26,172 e na saída 18,479, para a linha z Nu = 18,719 na entrada 

e 17,457 na saída, apresenta pouco mais de 1,2 de diferença. Na Mistura, para a linha y temos 

Nu = 26,158 na entrada e 7,109 na saída e para a linha z temos Nu = 18,715 na entrada e 12,783 

na saída. Para a Água, para a linha y temos Nu = 26,097 na entrada e 3,001 na saída e para a 

linha z temos Nu = 18,695 na entrada e 6,170 na saída.  
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No caso 2, Figuras 5.5 c) e 5.5 d) para v = 0,04203 m/s, não existe uma diferença tão 

grande entre os três fluidos como existe no caso 1. Para o Etilenoglicol, a linha y tem um Nu de 

25,808 na entrada e 1,18673 na saída do tubo, enquanto que para a linha z, temos Nu = 18,610 

na entrada e 3,636 na saída. Na Mistura, na linha y temos Nu = 25,650 na entrada e 0,74052 na 

saída, já na linha z temos Nu = 18,558 na entrada e 2,829 na saída. Na Água, para a linha y, 

temos Nu = 25,547 na entrada e 0,526 na saída, para a linha z, temos Nu = 18,519 na entrada e 

2,299 na saída. De notar que na linha y da Água e da Mistura, os valores de Nu são inferiores a 

1, por isso nestas situações a transferência de calor por condução é superior à transferência de 

calor convecção. Para v = 0,33625 m/s, no Etilenoglicol, para a linha y temos Nu = 26,136 na 

entrada e 4,701 na saída, para a linha z temos Nu = 18,708 na entrada e 9,214 na saída. Na 

Mistura, para a linha y temos Nu = 26,114 na entrada e 3,566 na saída, para a linha z temos 

Nu = 18,701 na entrada e 7,093 na saída. A Água apresenta a maior variação de Nu, na linha y 

temos Nu = 26,097 na entrada e 3,001 na saída, enquanto que na linha z temos Nu = 18,695 na 

entrada e 6,170 na saída. 

Comparando os dois casos, é de notar que os valores mais baixos de Nu ocorrem no 

caso 2, sendo mais notório para v = 0,04203 m/s, onde as diferenças entre os fluidos são 

menores.  

Na Figura 5.6 está representado o coeficiente de atrito Cf na parede do tubo, ao longo 

da linha y e da linha z para os dois casos. O Cf é definido de acordo com a Eq. (2.10). 

Como se pode observar pela Figura 5.6 a) e b), para o caso 1 (Re = 250 e 2000), a 

variação do coeficiente de arrasto é igual nos três fluidos, só existe diferença entre as linhas y 

e z. Isto era de esperar já que o Cf só depende do valor de Re, como este é constante ao longo 

do tubo e igual para os três fluidos, não existe discrepância entre eles. 

 Para Re = 250, em todos os fluidos e nas linhas y e z, o Cf tem uma queda acentuada 

após a entrada e tende a estabilizar num valor constante até à saída do tubo. Existe uma maior 

variação na linha y devido ao fato de estar mais próxima do centro do tubo. Na linha y, os três 

fluidos têm um valor de Cf = 0,195 na entrada e tende a estabilizar nos 0,049 aproximadamente 

a partir do centro do tubo até à saída. Já na linha z tem na entrada um Cf  = 0,146 e estabiliza 

em 0,088 desde o centro do tubo até à saída.  
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Figura 5.6 - Coeficiente de atrito Cf ao longo das linhas y e z, nos três fluidos: a) Re =250; b) Re = 2000; 

c) v = 0,04203 m/s; d) v = 0,33625 m/s. 

 

 Para Re = 2000, em todos os fluidos ao longo de ambas as linhas, o Cf também decresce 

a partir da entrada e tende a estabilizar num dado valor, mas o decrescimento não é tão 

acentuado como acontece para Re = 250. Na linha y o valor não estabiliza num valor a partir 

do centro do tubo como acontece em todos os outros casos, onde na entrada Cf  = 0,025 e tende 

a estabilizar no fim do tubo nos 0,006. Na linha z temos Cf = 0,019 na entrada e estabiliza no 

centro do tubo nos 0,011 até à saída.  

 No caso 2, temos resultados complemente diferentes, a variação do Cf nos fluidos 

diferem entre si, isto devido ao facto do número de Reynolds ser diferente em cada escoamento, 

já que Re depende das caraterísticas do fluido e da velocidade de escoamento. Para Água o 

comportamento é igual ao observado no caso 2. Por isso vamos fazer analise só para o 

Etilenoglicol e para a Mistura. Como era de prever, o Etilenoglicol tem maior Cf  

comparativamente aos outros fluidos, pois que o Cf  é inversamente proporcional ao Re, e o 

Etilenoglicol tem os valores de Re mais baixos. Também se observa que a linha z tem valores 

superiores, na entrada do tubo tem um valor de 1,844 e baixa rapidamente até estabilizar nos 
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1,21 a partir de L = 0,08 m até à saída. A linha y, tem de entrada 2,222 e estabiliza nos 0,68 a 

partir também do L = 0,08 m até à saída. Na Mistura, na linha y o valor do Cf  é 0,643 na entrada 

e estabiliza nos 0,18 até à saída, na linha z tem na entrada o valor de 0,508 e estabiliza nos 0,32 

até à saída.  

 De seguida são apresentadas nas Tabela 5.7 e 5.8, os valores médios da velocidade v, 

temperatura T, massa volúmica ρ, calor específico a pressão constante cp, condutividade 

térmica k, viscosidade μ, e os valores característicos do escoamento, número de Reynolds Re, 

coeficiente de atrito Cf, coeficiente de transferência de calor h, o fluxo de calor q, o número de 

Nusselt Nu, número de Prandtl Pr, queda de pressão Δp e potência hidráulica P. Estes 

parâmetros estão definidos no Capítulo 2.  

 A Tabela 5.7 apresenta os valores médios dos três fluidos (Etilenoglicol, Mistura e 

Água) para o caso de estudo onde se impõe aos escoamentos os números de Reynolds de 250 e 

2000, com as velocidades a serem definidas através do número de Reynolds e das propriedades 

de cada fluido (caso 1). A Tabela 5.8 apresenta os valores médios dos três fluidos para o caso 

onde se impõe aos escoamentos as velocidades de 0,04203 m/s e 0,33625 m/s, com o número de 

Reynolds a ser definido por estas velocidades e pelas propriedades de cada fluido (caso 2). Importa 

realçar que nas tabelas são apresentados os valores médios obtidos para todo o domínio 

computacional. 

Das Tabelas 5.7 e 5.8 podemos retirar conclusões mais esclarecedoras sobre as 

diferenças existentes entre os fluidos, quando são sujeitos a diferentes condições de 

escoamento. Observando a temperatura média nos dois casos, nota-se que a Água é o fluido 

com menor T média ao longo do tubo, mais notório no caso 1, isto quer dizer que é o fluido que 

dissipa mais calor durante o escoamento, sendo que para velocidades baixas, as temperaturas 

são menores. Um valor importante a analisar é a queda de pressão, onde é maior no Etilenoglicol 

e para Re = 2000, um fator que pode prejudicar o bom funcionamento da bomba do radiador, 

porque valores elevados de Δp, leva a um funcionamento sobrecarregado da bomba. Um fator 

também importante para a bomba é o da potência hidráulica, quanto maior for este valor, mais 

trabalho vai realizar, e é maior para os escoamentos com velocidades maiores.  
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Tabela 5.7 - Comparação dos valores médios de vários parâmetros para os três fluidos em estudo 

com as propriedades independentes da temperatura e calculadas para a temperatura (303,15 K) 

para Re = 250 e 2000 (caso 1). 

  

Re = 250  Re = 2000 

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

µ (Pa.s) 0,0007833 0,00306 0,01192  0,0007833 0,00306 0,01192 

k (W/m.K) 0,59835 0,39555 0,19275  0,59835 0,39555 0,19275 

Cp (J/kg.K) 4197,928 3361,48 2525,036  4197,928 3361,48 2525,036 

ρ (kg/m3) 995,511 1072,95 1150,391  995,511 1072,95 1150,391 

v (m/s) 0,04203 0,15235 0,55340  0,33625 1,219 4,427 

Δp (Pa) 19,137 270,982 3833,622  197,030 2789,944 39470,77 

T (K) 328,505 344,333 355,802  348,521 357,337 361,846 

Pr  5,495 26,005 156,125  5,495 26,005 156,131 

Cf 0,07202 0,07202 0,07202  0,01024 0,01024 0,01024 

q (W/m2) -24788,53 -33983,47 -33224,75  -66478,97 -75900,93 -49704,76 

h (W/m2.K) 413,142 566,391 553,746  1107,983 1265,016 828,413 

Nu 3,231 6,701 13,445  8,666 14,967 20,115 

P (W) 2,01E-05 1,03E-03 5,30E-02  0,00166 0,08497 4,3665 

 

 

Da Tabela 5.7 podemos concluir que quanto maior for o número de Reynolds, maior vai 

ser o fluxo de calor, o coeficiente de transferência de calor, o número de Nusselt, a queda de 

pressão, a temperatura e a velocidade de escoamento. O coeficiente de atrito e o número de 

Prandtl só dependem de Re. 

Da Tabela 5.8 concluímos que com o aumento da velocidade, faz aumentar a queda de 

pressão, a temperatura, o fluxo de calor, o coeficiente de transferência de calor e o número de 

Nusselt. Mas faz diminuir o coeficiente de atrito. O número de Prandtl é independente da 

velocidade de escoamento. 
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Tabela 5.8 - Comparação dos valores médios de vários parâmetros para os três fluidos em estudo 

com as propriedades independentes da temperatura, calculadas para a temperatura (303,15 K) 

para v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s (caso 2). 

  

v = 0,04203 m/s  v = 0,33625 m/s 

Água Mistura Etilenoglicol  Água Mistura Etilenoglicol 

Re 250 68,972 18,988  2000 551,778 151,902 

µ (Pa.s) 0,0007832 0,00306 0,01192  0,0007833 0,00306 0,011918 

k (W/m.K) 0,59835 0,39555 0,19275  0,59835 0,39555 0,19275 

Cp (J/kg.K) 4197,928 3361,48 2525,036  4197,928 3361,48 2525,036 

ρ (kg/m3) 995,511 1072,95 1150,391  995,511 1072,95 1150,391 

Δp (Pa) 19,192 72,402 267,272  197,030 629,512 2289,563 

T (K) 328,665 331,8 336,815  348,521 350,137 353,205 

Pr 5,495 26,005 156,125  5,495 26,005 156,131 

Cf 0,07221 0,25713 0,97247  0,01024 0,03345 0,11756 

q (W/m2) -24785,1 -18848,9 -11463,1  -66479,0 -47502,1 -27972,4 

h (W/m2.K) 413,085 314,133 191,052  1107,983 791,702 466,207 

Nu 3,231 6,701 13,445  8,666 14,967 20,115 

P (W) 2,02E-05 7,60E-05 2,81E-04  1,66E-03 5,29E-03 1,92E-02 
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CAPITULO VI – CONCLUSÕES  
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6. Conclusões  

 

O objetivo principal deste trabalho foi estudar o escoamento e transferência de calor 

com três fluidos diferentes: Água, Etilenoglicol e Mistura (50% Água e 50% Etilenoglicol) num 

tubo de um radiador de automóvel, de modo a avaliar o seu desempenho em condições de 

temperatura normais de funcionamento do radiador. O estudo foi baseado em dois casos; no 

primeiro impôs-se escoamentos com números de Reynolds de 250 e 2000 na entrada do tubo, 

sendo as velocidades dos fluidos definidas através do número de Reynolds e das propriedades 

de cada fluido (caso 1). No outro caso, impuseram-se duas velocidades na entrada do tubo, de 

0,04203 m/s e outra de 0,33625 m/s, onde os números de Reynolds são definidos a partir das 

propriedades dos fluidos e das velocidades referidas (caso 2). Nas simulações foram impostas 

condições de fronteira iguais para os três fluidos, com os fluidos à temperatura de 363,15 K na 

entrada no tubo e a parede do tubo à temperatura constante de 303,15 K.  

Para os casos estudados verificou-se que a temperatura tem um decrescimento maior 

quando a velocidade de escoamento é mais baixa, isto é, para Re = 250 e v = 0,04203 m/s. 

Apesar disso, deve ter-se em conta que com velocidades superiores, os fluidos realizam ciclos 

mais rápidos, no interior do sistema de refrigeração. O Etilenoglicol foi o fluido com menores 

variações de temperatura, apresentando variações de cerca 0,1 K em determinadas condições, 

o que pode ser explicado por ser o fluido com menor condutividade térmica. Por outro lado, a 

Água foi o fluido que revelou melhores caraterísticas na transferência de calor, sendo sempre o 

fluido com maiores quedas de temperatura, chegou a ter um decréscimo de 30 K, o que está 

relacionado com o maior valor da condutividade térmica (k) entre os fluidos. 

Relativamente ao fluxo de calor (q), as maiores taxas de transferência ocorrem nos 

escoamentos com maiores velocidades, Re = 2000 e v = 0,33625 m/s. Estas também são as 

condições em que as temperaturas dos fluidos se mantém mais elevadas. Comparando os fluidos 

estudados, verificou-se que o Etilenoglicol apresenta os maiores valores da temperatura e de q. 

Também concluímos que a distância da parede do tubo ao seu centro, influencia a transferência 

de calor, isto é, no geral a parede mais próxima do centro do tubo (linha y) apresenta maiores 

variações de q nas proximidades da entrada do fluido no tubo e valores de q superiores 

relativamente à parede mais afastada (linha z). Este comportamento tende a inverter-se com o 

avanço do escoamento ao longo do tubo.  
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O coeficiente de atrito Cf depende do número de Reynolds e da parede do tubo. Em 

geral, o coeficiente de atrito é maior ao longo da linha z (parede curva e mais afastada do centro 

do tubo) do que ao longo da linha y (parede plana e mais próxima do centro do tubo). Para cada 

uma das linhas, os valores de Cf diminuem com o aumento de Re e tendem a estabilizar ao longo 

do tubo. O Etilenoglicol é o fluido com maiores valores de Cf, em consequência do menor valor 

da relação entre a massa volúmica e a viscosidade.  

É de realçar que apesar da fraca eficiência na transferência de calor por parte do 

Etilenoglicol, o principal objetivo do uso deste fluido é baixar o ponto de fusão e aumentar o 

ponto de ebulição para condições extremas de funcionamento. Assim, o melhor fluido para usar 

nos radiadores é a Mistura, uma vez que abrange as vantagens condutivas da Água com a 

utilização em condições extremas do Etilenoglicol. 

Do estudo do efeito das geometrias no escoamento conclui-se, como era esperado, que 

o tubo com a geometria achatada é mais eficiente na transferência de calor. As simulações 

computacionais permitiram confirmar que tanto para o caso 1, com Re = 250 e 2000, como para 

o caso 2, com v = 0,04203 m/s e 0,33625 m/s, a temperatura média foi sempre inferior para os 

três fluidos na geometria achatada, isto quer dizer maior eficiência na transferência de calor. O 

fluxo de calor também foi ligeiramente superior em todas as simulações nessa geometria. Por 

outro lado, o tubo com a geometria cilíndrica tem valores de Cf, quedas de pressão e potência 

da bomba inferiores, o que sugere a necessidade de um menor consumo de energia para o fluido 

circular no circuito do radiador automóvel. 
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