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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso tratou do desenvolvimento de uma seção de testes 

para estimativa de coeficiente de transferência de calor local em escoamentos monofásicos e 

bifásicos no interior de tubos, com foco em aplicação em condições com escoamento secundário. 

Neste estudo, inicialmente, é apresentado uma revisão bibliográfica sobre metodologias para 

obtenção do coeficiente de transferência de calor, citando seus fundamentos e limitações. Para 

superar as restrições dos métodos clássicos, um protótipo de conceito foi confeccionado 

utilizando-se sensores termopares e termopilhas com a finalidade de se aumentar a sensibilidade 

do método, ocasionando reduções relevantes nas incertezas experimentais. Com base na análise 

de resistências térmicas, o parâmetro de troca de calor por convecção é calculado a partir dos 

sinais obtidos pelos dispositivos de medição de temperatura. Na manufatura da seção de testes, 

foi utilizado um tubo de cobre de 4,8 mm de diâmetro interno e 420 mm de comprimento, 

revestido parcialmente com material polimérico. Para validação da bancada experimental, 

foram realizados ensaios com água em vazões na faixa de 12 a 60 L/h, correspondendo a 

velocidades médias entre 0,18 e 0,92 m/s. O fluido é aquecido por um resistor elétrico acionado 

por fonte de corrente contínua. Como resultado, determinou-se a relação entre os coeficientes 

de transferência de calor estimados pela metodologia proposta e os correspondentes obtidos por 

um modelo de previsão da literatura. Também foi investigado o comportamento dos 

coeficientes calculados em função do incremento de vazão mássica. Outros experimentos à 15, 

24 e 35°C foram conduzidos para determinação da resistência térmica da camada de epóxi. A 

partir dos resultados, obtém-se estimativa de fluxo de calor com incerteza de aproximadamente 

±0,5% do valor. 

 

Palavras-chave: Coeficiente de transferência de calor, termopar, termopilha, sensor de fluxo 

de calor. 

  



ABSTRACT 

This study presents the development of a test section for experimental evaluation of 

local heat transfer coefficient during single and two-phase flow inside tubes, focused on 

applications with secondary flow. Initially, an extensive literature review is presented focused 

on methodologies for determination of heat transfer coefficient, emphasizing their principles 

and limitations. To overcome such restrictions, the experimental apparatus was developed using 

thermocouple sensors and thermopiles to increase the sensitivity of the measurements, and 

consequently reducing the experimental errors. Based on a thermal resistance analysis, the heat 

flux and heat transfer coefficient were calculated based on data obtained by temperature 

measuring devices. The test section consists in a copper tube with 4.8 mm of internal diameter 

and 420 millimeters long partially coated with polymeric material. Experiments were 

performed for water at flow rates in the range of 12 to 60 L/h, corresponding to average 

velocities between 0,18 and 0,92 m/s. The fluid is heated by an electrical resistor actuated by 

adjustable power supply. Based on this approach, it is possible to determine the local heat flux 

and heat transfer coefficient. Further experiments at 15, 24 and 35°C were conducted to 

determine epoxy layer thermal resistance. Based on the experiments, the heat flux uncertainty 

was estimated as ±0,5%.  

 

Keywords: Heat transfer coefficient, thermocouple, thermopile, heat flux sensor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A transferência de calor por convecção corresponde a transferência de energia térmica 

através de escoamento, ocorrendo em condições de superfície sólida exposta a fluido a 

temperatura distinta. Diversos equipamentos e processos de aplicações industriais, incluindo o 

setor de geração energética, equipamentos para HVAC&R (Heating Ventiolation, Air 

Conditioning and Refrigeration), equipamentos para indústrias químicas e de óleo e gás se 

fundamentam neste mecanismo de transferência de calor para resfriar e aquecer fluidos, bem 

como aquecer ou resfriar superfícies (Alvarez et al., 2015). Neste contexto, o fluxo de calor 

entre a superfície e o fluido é proporcional à diferença de temperatura, e o parâmetro de 

proporcionalidade é denominado coeficiente de transferência de calor. Este parâmetro é 

determinado segundo a lei de resfriamento de Newton, conforme a seguinte relação: 

      ℎ =
�̇�′′

𝑇𝑝,𝑖−𝑇𝑓
 (1.1) 

 

onde 𝑇𝑝,𝑖 é a temperatura da superfície sólida, 𝑇𝑓 é a temperatura do fluido e �̇�′′ é o fluxo de 

calor avaliado na superfície sólida em contato com o fluido. Assim, durante a realização de 

experimentos com foco em determinação de coeficiente de transferência de calor, idealmente é 

necessário determinar o fluxo de calor, as temperaturas da superfície em contato com o fluido 

e a temperatura do fluido. 

O coeficiente global de transferência de calor é um importante parâmetro nos projetos 

de trocadores calor, estabelecido como função de características térmicas, geométricas e do 

escoamento presentes no equipamento. Em particular, no setor de refrigeração e 

condicionamento de ar, grande esforço tem sido dedicado ao desenvolvimento de trocadores de 

calor eficientes e compactos, buscando incremento do coeficiente global de troca de calor 

acompanhado com o decréscimo da quantidade de fluido refrigerante (Kanizawa, 2011). Dessa 

forma, tais melhorias resultam em reduções significativas nos custos de aquisição e 

operacionais, com consequente redução de impacto ambiental por menor consumo de materiais 

e energia. 

Pelas razões supracitadas, é imprescindível que em processos de pesquisa para 

otimização de equipamentos a engenharia tenha à disposição métodos para estimativa dos 

coeficientes de transferência de calor. Tibiriçá (2011) categoriza os modelos em: 
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fenomenológicos, empíricos e semi-empíricos. Nos fenomenológicos, se faz a modelagem 

física do fenômeno considerando conservação de massa, quantidade de momento e energia 

solucionados de acordo com as condições de contorno adequados. Nos empíricos, observa-se 

quais os parâmetros mais relevantes para o processo, estabelece suas relações a partir de grupos 

adimensionais e realiza ajustes aos dados experimentais. Nos semi-empíricos, conjuga-se 

fundamentação teórica com base em conceitos físicos e ajustes de coeficientes com base nos 

dados experimentais. 

Relativamente à classe semi-empírica, Constantino e Kanizawa (2019) apresentam uma 

extensa revisão de métodos de estimativa de coeficiente de transferência de calor durante 

escoamentos internos e externos a dutos. Baseados em medição de temperatura na parede e 

aporte de calor por efeito Joule, Kanizawa (2011) e Mogaji (2014) investigaram o processo de 

transferência de calor durante escoamento interno a dutos de dimensões convencionais. Nestes 

estudos, a seção de testes consiste em duto circular com canais usinados na superfície externa 

para instalação de termopares, os quais são fixados com cimento térmico, que possibilitam a 

estimativa da temperatura da superfície interna do tubo a partir da solução da equação da 

difusão de calor. Kanizawa (2011) e Mogaji (2014) utilizam resistores elétricos enrolados 

externamente à seção de testes para imposição de fluxo de calor, e a temperatura de fluido foi 

estimada a partir do balanço de energia, completando assim os parâmetros necessários para 

estimativa de coeficiente de transferência de calor.  

De maneira similar, Tibiriçá (2011) realiza investigação experimental de coeficiente de 

transferência de calor em microcanais utilizando seção de testes feita de aço inoxidável com 

paredes finas, com aquecimento por efeito Joule por passagem de corrente elétrica diretamente 

através da parede. O autor realiza medição da temperatura da superfície externa do canal através 

de termopares, e assumindo hipóteses simplificadoras, estima a temperatura da parede interna 

do duto para posterior determinação do coeficiente de transferência de calor.  

Cavallini et al. (2001) analisa a transferência de calor de fluidos refrigerantes de baixo 

impacto na camada de ozônio. Assim como em Kanizawa (2011) e Mogaji (2014), a 

temperatura da parede foi medida através de termopares fixados à parede. Neste caso, contudo, 

a transferência de calor para o fluido de trabalho é imposta através de fluido secundário, 

portanto, sem resistores elétricos. A necessidade de se utilizar tubos de reduzida espessura, 

baixa tolerância à eventuais perturbações no escoamento interno e possibilidade de 

comprometimento da integridade estrutural devido à presença dos furos evidenciam algumas 

das limitações das metodologias experimentais citadas. Assim, a determinação de coeficiente 
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de transferência de calor em condições de aquecimento do fluido de trabalho tem sido realizada 

com relativamente reduzida incerteza através destas abordagens. 

Alternativamente, Wilson (1915, apud SHAH, 1990) propõe um método gráfico que 

abstrai a necessidade de se medir a temperatura da parede e fluxo de calor, determinando 

diretamente o coeficiente de transferência de calor para experimentos operando com fluido 

secundário. Originalmente, este método se baseia no conceito de resistência térmica global 

aplicado a um trocador de calor casco-e-tubo contendo líquido escoando no tubo interno e, 

externamente, vapor em condensação (Shah, 1990). Muito embora a proposta original de 

Wilson tenha sido para investigação de coeficiente de transferência de calor para condensação 

externa a dutos, a abordagem pode ser aplicada também a outras configurações, como em 

escoamentos internos a dutos, em que o fluido de trabalho é resfriado ou aquecido por 

escoamento secundário de maneira similar a trocador de calor tubo-e-tubo. 

A abordagem original de Wilson, referida na literatura como método gráfico de Wilson 

(Wilson plot method) apresenta elevada sensibilidade às incertezas na medição de temperatura 

de entrada e saída do trocador de calor, bem como requer elevado número de experimentos para 

determinar o coeficiente de transferência de calor de uma condição desejada. Posteriores 

modificações foram propostas por Young e Wall (1957, apud KHARTABIL, 1987) e Briggs e 

Young (1969, apud KHARTABIL, 1987), incorporando um modelo para a resistência térmica 

do lado do casco, desejando-se estabelecer uma relação para o coeficiente de transferência de 

calor. Contudo, a dificuldade em se assegurar o valor da resistência térmica na parede persistiu. 

Adiante, Khartabil (1987) sugere uma modificação adicional em que as constantes envolvidas 

nas resistências térmicas do lado do casco, do lado do tubo e da parede são desconhecidas a 

priori. Esta versão modificada é de grande utilidade quando a geometria do sistema é complexa, 

como em trocadores de calor aletados. Apesar disso, a dificuldade em se manter as condições 

experimentais de acordo com as configurações específicas para que a relação de dominância de 

resistência térmica de cada etapa fosse satisfeita figura uma limitação. 

O presente estudo apresenta o desenvolvimento de seção de testes para determinação 

experimental de coeficiente de transferência de calor durante escoamento interno, visando 

aplicação em condições com aquecimento ou resfriamento por fluido secundário. A seção 

proposta conta com sensor de fluxo de calor instalado na parede juntamente com termopares 

para determinação da temperatura da superfície.  
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1.1 OBJETIVOS  

Com base nas limitações apresentadas, o objetivo geral é desenvolver uma seção de 

testes com nova abordagem não intrusiva para se determinar o coeficiente de transferência de 

calor durante escoamentos no interior de canais aquecidos ou resfriados por escoamento 

secundário. A metodologia baseia-se na determinação do fluxo de calor através de sensor de 

fluxo constituído de termopilhas. Nesta etapa do estudo, a seção de testes é validada com 

utilização de resistores elétricos enrolados ao tubo. 

Como objetivos específicos se apresentam os seguintes: 

 Revisão do estado-da-arte dos métodos de medição de coeficiente de 

transferência de calor em condições de escoamento interno a dutos; 

 Dimensionamento de uma seção de testes instrumentada com termopares e 

termopilhas; 

 Construção de protótipo de seção de testes, utilizando tubulação de cobre de 

paredes finas, termopilhas e termopares tipo T e resina epóxi; 

 Validação experimental dos resultados com base em modelos presentes na 

literatura;  

 Avaliação das incertezas experimentais. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O presente trabalho foi organizado segundo os seguintes capítulos: 

 Capítulo 2: apresentação dos conceitos básicos de termopares e termopilhas, 

seguida de uma extensa revisão sobre métodos de obtenção de coeficiente de 

transferência de calor com suas respectivas restrições, limitações operacionais e 

incertezas experimentais; 

 Capítulo 3: descrição do aparato experimental, apresentação dos procedimentos, 

das faixas operacionais examinadas e da metodologia adotada para o tratamento 

dos resultados experimentais; 
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 Capítulo 4: apresentação e discussão dos resultados experimentais obtidos, 

relatando as incertezas obtidas, bem como um comparativo com correlações 

semi-empíricas validadas; 

 Conclusões: sumarização das principais conclusões do estudo realizado e 

sugestões para trabalhos futuros; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A estimativa de coeficiente de transferência de calor depende da geometria da 

superfície, propriedades do fluido, condições de escoamento e eventualmente do fluxo de calor 

e temperatura de superfície. Em condições de escoamento com mudança de fases, como em 

ebulição e em condensação, a modelagem depende significativamente do padrão de escoamento 

e da geometria dos canais. Em muitos casos, determinar o campo de velocidades e temperatura 

analiticamente é tarefa demasiadamente complexa, sendo conveniente o uso de métodos semi-

empíricos ou correlações para estimativa do coeficiente de transferência de calor. 

Assim, este capítulo apresenta conceitos relacionados com a determinação experimental 

de temperatura e fluxo de calor, bem como métodos experimentais para determinação de 

coeficiente de transferência de calor. 

2.1 TERMOPARES E TERMOPILHAS 

Termopares são sensores de temperatura constituídos por dois metais distintos unidos 

em suas extremidades através de solda ou por simples pressão de contato, conforme 

representado esquematicamente na Figura 2.1. Se as juntas 1 e 2 apresentarem temperaturas 

distintas, surge uma diferença de potencial elétrico no circuito de intensidade proporcional a 

esta variação. 

O fenômeno termoelétrico fundamental para o funcionamento dos termopares é 

denominado efeito Seebeck, cuja representação encontra-se na Figura 2.1. Se dois fios de 

diferentes materiais metálicos A e B são conectados em suas extremidades, formando um 

circuito fechado, e se as juntas exibirem temperaturas distintas 𝑇1  e 𝑇2 , então uma força 

eletromotriz (FEM) é gerada, produzindo uma corrente elétrica 𝑖. 

 

Figura 2.1. Representação do efeito Seebeck.  

O potencial elétrico produzido é proporcional à diferença de temperatura entre as juntas, 

conforme a seguinte relação: 
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      ∆𝑉𝑎𝑣𝑎𝑙 = 𝛽 ∆𝑇 (2.1) 

 

onde ∆𝑉𝑎𝑣𝑎𝑙  é o potencial elétrico equivalente à FEM, 𝛽 é coeficiente de Seebeck e ∆𝑇 é a 

diferença de temperatura das juntas térmicas. 

Doebelin (1990) lista as leis dos termopares, uma das quais indica que se um material C 

for conectado ao circuito, conforme representado na Figura 2.2, de tal maneira que as juntas 

AC e BC estejam a mesma temperatura, a FEM líquida permanece inalterada, ainda que o fio 

condutor C esteja exposto a diferentes temperaturas ao longo de seu comprimento. Tal aspecto 

mitiga eventuais problemas decorrentes da utilização de instrumentos para medição da tensão 

elétrica, os quais geralmente possuem terminais com materiais distintos dos condutores do 

termopar. Assim, voltímetros podem ser instrumentados sem que perturbem a leitura 

significativamente. 

 

 

Figura 2.2. Propriedade do termopar. Adaptado de Doebelin (1990). 

 

No contexto de aplicação dos termopares, denomina-se junta quente aquela que entra 

em contato com o corpo ou ambiente que se queira medir a temperatura e junta fria como o 

ponto de contato dos diferentes metais, correspondente às juntas AC e BC da Figura 2.2, cuja 

temperatura é conhecida e serve como referência no cálculo da temperatura da junta quente. A 

Figura 2.3 ilustra um esquema básico de um termopar de configuração simples. A temperatura 

da junta quente é expressa na figura como 𝑇𝑎𝑣𝑎𝑙. Neste caso, a junta fria é desmembrada em 2 

pontos de iguais temperaturas 𝑇𝑟𝑒𝑓. Então, pela Equação 2.1, com base nessas informações, no 

coeficiente Seebeck determinado pelos constituintes do termopar e a FEM registrada pelo 

voltímetro, estima-se a 𝑇𝑎𝑣𝑎𝑙. 
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Figura 2.3. Representação das juntas de um termopar.  

 

A seleção e combinação dos diversos metais disponíveis na indústria para construção 

dos termopares se baseiam no custo, disponibilidade no mercado, temperaturas de serviço, 

propriedades químicas, estabilidade, intervalo de temperatura de leitura, e principalmente pela 

sensibilidade exigida na aquisição de dados. Os tipos mais comuns são: o tipo T, constituído de 

ligas de cobre e constantan, para uma faixa de temperatura entre −200°𝐶  e 350°𝐶  com 

sensibilidade de aproximadamente 𝛽 = 43 µ𝑉/°𝐶; o tipo K, constituído de ligas de cromo e 

alumínio para aplicações genéricas, de baixo custo, atuando na faixa entre -200°C e 1350°C e 

sensitividade 𝛽 = 41 µ𝑉/°𝐶; e o tipo J, usualmente aplicado quando o contexto exige maior 

sensibilidade na medição, pois apresenta sensibilidade 𝛽  de 50 µ𝑉/°𝐶 . Entretanto, o tipo J 

possui uma faixa operacional mais restrita que o tipo K, avaliando temperaturas com precisão 

entre −40°𝐶  e 750°𝐶 . Em todos os casos, o fabricante do termopar divulga tabelas 

correlacionando o potencial elétrico observado e a temperatura 𝑇𝑎𝑣𝑎𝑙, com erros estimados na 

ordem de 1°𝐶  (Moreira et al., 2019). Entretanto, é recomendável que se estabeleça um 

procedimento preliminar para calibração dos sensores e canais de aquisição de modo a reduzir 

as incertezas. Doebelin (1990) apresenta procedimentos específicos de calibração com 

complexidade de acordo com o nível de precisão que se queira obter, do material e da faixa 

operacional. 

A passagem da corrente elétrica no circuito é um inconveniente para o funcionamento 

dos termopares e termopilhas. Por estarem em equilíbrio térmico, espera-se que ao medir a 

temperatura da junta, se obtenha a temperatura do corpo em contato ou do ambiente 

imediatamente vizinho. Entretanto, outros efeitos termoelétricos de magnitudes 

correspondentes à intensidade de corrente elétrica surgem simultaneamente ao efeito Seebeck, 

alterando as temperaturas das juntas. Pelo efeito Joule, os fios são aquecidos, ocasionando 

alterações na temperatura da junta e da vizinhança. Através do efeito Peltier, fluxo de calor 

parte da junta quente em direção à fria devido à passagem de corrente elétrica. Este fenômeno 

termoelétrico contrapõe-se ao efeito Seebeck. Por fim, para condutores com gradientes de 
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temperatura, energia térmica é liberada para o ambiente em qualquer ponto cuja direção da 

corrente elétrica coincida com a direção do fluxo de calor, ou absorvida da vizinhança se os 

sentidos forem contrários. Este fenômeno é conhecido como efeito Thomson. Como interferem 

mais nas temperaturas dos condutores do que propriamente nas juntas, seu impacto é menos 

relevante no cálculo da força eletromotriz. 

Na prática, os voltímetros, ou milivoltímetros, estão vinculados a um circuito de 

amplificação de sinais de elevada impedância de entrada. Assim, a intensidade de corrente 

elétrica é pequena, de maneira que os fenômenos termoelétricos colaterais discutidos tornam-

se negligenciáveis frente à influência exercida pelo efeito Seebeck sobre a FEM. 

Obter maior precisão na medição de temperaturas exige configurações específicas dos 

termopares. A disposição em série de termopares em que todas as juntas quentes estejam à 

mesma temperatura e a junta fria à temperatura de referência é denominada termopilha e uma 

representação simplificada é apresentada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Configuração de uma termopilha. Adaptado de Doebelin (1990). 

 

Neste caso, a FEM total medida é igual ao somatório das diferenças de potenciais 

elétricos gerados em cada um dos termopares. Se as temperaturas das juntas quentes e frias são, 

respectivamente, as mesmas, então a diferença de potencial elétrico é dado pela seguinte 

relação: 

      ∆𝑉𝑎𝑣𝑎𝑙 = 𝑛𝑡 ∆𝑉𝑡𝑝 (2.2) 

 

onde 𝑛𝑡 é o número de termopares do circuito seriado. 
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Aplicando-se a Equação 2.2 na Equação 2.1, é constatável que o valor de 𝛽 incrementa 

nt vezes, evidenciando o aumento de sensibilidade desta configuração (Moreira et al, 2019). 

Para aplicação de termopilhas, as juntas térmicas devem apresentar dimensões reduzidas, 

estabelecer contato direto com a superfície ou fluido em diversos pontos, e as propriedades 

térmicas das superfícies avaliadas devem ser uniformes. 

Em síntese, os termopares apresentam vantagens de durabilidade, resposta rápida, 

simplicidade construtiva, alta precisão, reduzido custo, versatilidade, e possibilidade de 

instalação não intrusiva.  

2.2 TÉCNICAS EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTE DE 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR DURANTE ESCOAMENTO INTERNO 

Esta seção sumariza as principais abordagens para determinação do coeficiente de 

transferência de calor durante escoamento interno a dutos. 

Condições com fluxo de calor imposto por resistência elétrica 

No estudo realizado por Kanizawa (2011) e Mogaji (2014) para determinação 

experimental de coeficiente de transferência de calor durante escoamento interno a tubos de 

15,9 e 12,7 mm de diâmetro interno, as seções de testes possuíam parede espessa e canais 

usinados na superfície externa para inserção de termopares tipo K a 0,5 mm da superfície interna 

do tubo, seguido de um recobrimento com cimento térmico de alta condutividade. O objetivo 

foi minimizar a resistência térmica entre o sensor e a superfície interna do tubo e reduzir os 

efeitos de não uniformidade do fluxo de calor que poderiam ser significativos devido à presença 

dos termopares e canais. A Figura 2.5 representa a distribuição dos termopares em 90° 

instalados ao longo do perímetro, estimando-se um coeficiente de troca de calor médio por 

seção. O trecho tubular é aquecido por efeito Joule através de aquecedores elétricos envolventes 

ao duto, cuja potência fornecida foi determinada por transdutores potência ativa. O conjunto é 

isolado termicamente por sucessivas camadas de lã cerâmica e espuma elastomérica, 

possibilitando assim a estimativa do fluxo de calor para o fluido de trabalho.  
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Figura 2.5. Distribuição periférica dos termopares de Kanizawa (2011). 

 

A disposição de termopares viabilizou a investigação de eventuais diferenças locais de 

coeficiente de transferência de calor ao longo do perímetro devido aos efeitos de estratificação 

do escoamento.  

O coeficiente de transferência de calor foi determinado através da lei de resfriamento de 

Newton, pela Equação 1.1. Neste caso, a temperatura do fluido 𝑇𝑓 é estimada assumindo que o 

gradiente de temperatura é constante ao longo do comprimento, conforme a seguinte relação: 

 

      𝑇𝑓(𝑥) =
𝑇𝑆𝑇,𝑆−𝑇𝑆𝑇,𝐸

𝐿
𝑥 + 𝑇𝑆𝑇,𝐸 (2.3) 

 

onde 𝑇𝑆𝑇,𝐸 é a temperatura do fluido na entrada da seção de teste, 𝑇𝑆𝑇,𝑆 temperatura do fluido 

na saída da seção de teste, 𝐿 é o comprimento da seção de teste e 𝑥 é a distância longitudinal a 

partir do início da seção de testes até 𝐿. 

Com objetivo de analisar a consistência dos resultados experimentais para avaliação do 

método, Kanizawa (2011) realizou ensaios preliminares com escoamento monofásico de fluido 

refrigerante a temperaturas de subresfriamento de 10°𝐶 e 20°𝐶, em condições de imposição de 

fluxo calor por um resistor elétrico. A Figura 2.6 apresenta a comparação entre os resultados 

experimentais obtidos e a estimativa proposta pela correlação de Gnielinski (1976), a partir da 

qual é possível observar boa concordância entre os valores estimados e experimentais. Assim, 

os autores concluíram que o aparato e a abordagem experimental são coerentes e apropriados. 
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Figura 2.6. Validação dos ensaios monofásicos de Kanizawa (2011). 

 

A dificuldade em se garantir que a interferência dos termopares na uniformidade de 

transferência de calor é irrelevante constitui uma limitação deste método. Ademais, os rebaixos 

usinados podem comprometer a integridade estrutural dos tubos, caso sejam analisados 

escoamento em tubos de reduzido diâmetro.   

Analogamente, Tibiriçá (2011) confeccionou uma seção de testes em que os termopares 

são instalados na superfície externa. O objetivo é estudar ebulição convectiva em um 

microcanal, determinando-se o coeficiente de transferência de calor. Neste caso, o fluxo de 

calor é estabelecido pelo efeito Joule ocasionado pela passagem de corrente elétrica contínua 

através da parede do tubo. A Figura 2.7 ilustra a seção de pré-aquecimento (à direita) e seção 

de testes (à esquerda) isoladas termicamente. O objetivo é que ao longo dos experimentos 

iniciais com escoamento monofásico o comprimento desenvolvido ocorresse no pré-aquecedor. 

       

Figura 2.7. Seção de testes de Tibiriçá (2011). Adaptado de Tibiriçá (2011). 
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A Figura 2.8 apresenta a disposição periférica dos termopares ao longo de uma seção 

transversal adotada por Tibiriçá (2011). Assim como em Kanizawa (2011), a disposição de 90° 

entre um termopar e outro tem por objetivo capturar os possíveis efeitos de estratificação. 

                                                     

Figura 2.8. Distribuição periférica dos sensores termopares em Tibiriçá (2011).  

 

Assumindo hipóteses simplificadoras como regime permanente, condução de calor 

unidimensional, propriedades uniformes, fluxo de calor uniformemente distribuído, 

propriedades térmicas isotrópicas, estima-se a temperatura da parede interna a partir da solução 

da equação da difusão de calor, conforme a seguinte relação: 

 

      𝑇𝑝,𝑖 = 𝑇𝑝,𝑒 +
𝑔

16 𝑘
 (𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2) −

𝑔

8𝑘
𝐷𝑒

2 ln (
𝐷𝑒

𝐷𝑖
) (2.4) 

  

onde 𝑔 é a potência elétrica por unidade de volume dissipada devido ao efeito Joule, 𝑘 é a 

condutividade térmica do material que constitui o canal, 𝐷𝑒  e 𝐷𝑖  são respectivamente os 

diâmetros externo e interno do duto, 𝑇𝑝,𝑖  e 𝑇𝑝,𝑒  são as temperaturas da superfície interna e 

externa. A incerteza no coeficiente de transferência de calor depende da condição experimental. 

Segundo Tibiriçá (2011), esta abordagem possui um erro absoluto médio de 23%. 

Utilizando mesmo aparato experimental de Tibiriçá (2011), Tapia (2016) avaliou o efeito 

da geometria da seção transversal na ebulição convectiva em canais de dimensões reduzidas. 

Com base nos resultados obtidos, o método desenvolvido fornece previsões satisfatórias quando 

aplicados a bancos de dados obtidos por outros autores, com margem de erro entre 20% e 30%. 

As metodologias propostas por Tibiriça (2011) e Tapia (2016) superam as limitações 

apresentadas em Kanizawa (2011) e Mogaji (2014), evitando perturbar-se o escoamento ou 
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fluxo de calor devido aos termopares. Entretanto, os materiais da tubulação e dos elementos em 

contato com os microcanais devem possuir alta resistividade elétrica para evitar correntes 

elétricas excessivamente elevadas que acarretariam riscos operacionais e dissipação de energia 

em pontos indesejados. 

Portanto, a metodologia para determinação de coeficiente de transferência de calor com 

imposição de fluxo de calor apresenta incertezas experimentais da ordem de 20 a 30%, sendo 

restrito para condições de transferência de calor para o fluido de trabalho. Entretanto, em 

condições de resfriamento do fluido, a imposição de fluxo de calor negativo é usualmente 

inviável, portanto, utiliza-se fluido secundário com temperatura inferior. 

Transferência de calor com fluido secundário 

Em condições envolvendo resfriamento de fluido para determinação do coeficiente de 

troca de calor, utiliza-se escoamento fluido secundário com controle preciso de temperatura e 

vazão.  

Nesse contexto, Cavallini et al. (2001) investiga a troca de calor em processos de 

condensação de fluidos refrigerantes em tubos lisos, visando maximizar troca de calor e 

minimizar a perda de carga. A seção de testes mostrada na Figura 2.9 trata-se de um trocador 

de calor do tipo tubo-e-tubo contracorrente. O fluido refrigerante condensa no tubo interno, 

enquanto que a água para resfriamento escoa através do espaço anular. Ressalta-se que a região 

anular foi seccionada ao longo do comprimento para medição da variação da temperatura de 

água de resfriamento em distintos trechos da seção de testes. Tal abordagem é interessante pois 

em condições de mudança de fases, o coeficiente de transferência de calor varia com o título de 

vapor. 
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Figura 2.9. Seção de testes de Cavallini et al. (2011). Adaptado de Cavallini et al. (2001).  

 

O fluxo de calor foi estimado em cada um dos segmentos da seção de teste através de 

um balanço de energia em cada trecho. As variações na temperatura da água foram medidas 

através de uma termopilha com 4 juntas térmicas, possibilitando avaliação das mudanças de 

entalpia para se estimar a transferência de calor em cada segmento. Uma haste metálica 

helicoidal evita transição para escoamento estratificado no espaço anular. O tubo interno, de 

teste, é instrumentado com termopares em 4 posições equidistantes para medir a temperatura 

da superfície, conforme indicado na Figura 2.9. O coeficiente de troca de calor médio em cada 

segmento é estimado a partir da média logarítmica das diferenças de temperaturas, conforme a 

seguinte relação: 

 

      ℎ̅ =
�̇�

𝐴 ∆𝑇𝑙𝑛
 (2.5) 

 

onde �̇� é a quantidade de calor trocado através do tubo dada pelo balanço de energia no fluido 

secundário, 𝐴 é a área superficial do trocador de calor e ∆𝑇𝑙𝑛 é a diferença média logarítmica 

entre o vapor e a parede do tubo.  

Os resultados possuem desvios médios em uma da faixa de ± 30%, no comparativo 

entre todos os dados obtidos e modelos de previsão. Em particular, os desvios não ultrapassam 
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10% para 2 dos fluidos refrigerantes estudados, no comparativo com alguns modelos de 

previsão específicos.  

Recentemente, as metodologias para estimativa de coeficiente de transferência de calor 

vêm sendo aplicadas a microcanais, com foco em aplicações para refrigeração. Del Col et al. 

(2012) investiga experimentalmente o coeficiente de transferência de calor para condensação 

de propano em microcanais. A seção de testes é constituída de uma seção adiabática que se 

interpõe a duas outras que possibilitam troca de calor do propano com um fluxo externo de água. 

Para medição precisa de coeficiente de transferência de calor local, são instalados 15 termopares, 

além de uma termopilha e outro termopar para capturar a temperatura do fluido refrigerante. Os 

resultados foram comparados com outros modelos preditivos, e indicaram desvios na faixa de 

± 20%. A seção de testes usada por Del Col et al. (2012) usa o mesmo princípio de Cavalini et 

al. (2011), com fluido secundário em trechos segmentados. 

De forma análoga, Silva (2017) estuda a transferência de calor envolvida no processo 

de condensação de fluidos refrigerantes em minicanais. A seção de testes consistiu em um 

conjunto de 36 minicanais paralelos de alumínio, dividida em subseções com 8 termopares tipo 

T instrumentados em cada para determinação de temperatura da parede. A fixação desses 

sensores se deu em cavidades usinadas na superfície do canal. Em comparação aos métodos de 

previsão de coeficiente de transferência de calor para condensação no interior de tubos 

horizontais, os resultados apresentaram desvios entre 20% e 30%, em média, nos melhores 

comparativos entre os dados e modelos da literatura. 

Em situações em que há um escoamento secundário, mesmo em circunstâncias mais 

simples como o caso dos trocadores tubo-e-tubo, o posicionamento correto dos termopares e 

termopilhas no tubo interno sem que estes perturbem o escoamento do fluido secundário devido 

às juntas e fios é significativamente complicado. Ademais, estes sensores podem atuar como 

aletas, incrementando significativamente o coeficiente de transferência de calor local 

(Constantino e Kanizawa, 2019). 

Método Gráfico de Wilson (1915) 

Wilson (1915) apud Fernandez-Seara (2007) desenvolveu um método gráfico para 

avaliar o coeficiente médio de transferência de calor em condensadores do tipo casco-e-tubo, 

nos quais pelo tubo interno escoa fluido de arrefecimento e, na região do casco, vapor em 

condensação. O objetivo dos autores é determinação experimental de resultados para 

coeficiente de transferência de calor durante condensação. 



 

33 

A avaliação do desempenho de um trocador de calor depende da estimativa de cada uma 

das resistências térmicas envolvidas (Kharatabil, 1987). Shah (1990) cita os tipos de resistências 

térmicas presentes em um trocador convencional: resistência térmica de convecção reportada 

ao lado do tubo, outra ao lado do casco, resistência térmica de condução na parede, além de 

resistências de incrustação no tubo e de aleta. Entretanto, Wilson (1915) assume trocador de 

calor com tubo circular, não aletado e sem incrustação, resultando na seguinte relação para 

resistência térmica global: 

 

      𝑅𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
1

ℎ𝑡̅̅ ̅𝐴𝑡
+ 𝑅𝑝 +

1

ℎ𝑐̅̅̅̅ 𝐴𝑐
 (2.6) 

 

onde ℎ�̅� e ℎ𝑐
̅̅ ̅ são os coeficientes de transferência de calor médios reportados ao lado do tubo e 

casco, respectivamente; 𝐴𝑡 e 𝐴𝑐 são respectivamente as áreas da superfície interna e externa ao 

tubo, e a resistência térmica de parede é representada por 𝑅𝑝. 

É conveniente reescrever a resistência térmica global em termos do coeficiente global 

de transferência de calor, onde a área de referência pode ser tanto a superfície interna quanto a 

externa ao tubo, desde que mantida a convenção para o cálculo do coeficiente total de 

transferência de calor 𝑈. O coeficiente global é estimado a partir da resistência térmica global 

conforme a seguinte relação: 

 

      𝑅𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
1

𝑈𝑡/𝑐𝐴𝑡/𝑐
 (2.7) 

 

Levando em consideração as condições específicas de um condensador, Wilson (1915) 

assumiu a hipótese em que as resistências térmicas da parede e de convecção do lado do casco 

são constantes, desde que se assegure dominância da resistência térmica do escoamento no 

exterior do tubo e que as condições operacionais do lado do vapor sejam mantidas inalteradas, 

resultando na seguinte relação: 

 

      𝑅𝑝 +
1

ℎ𝑐𝐴𝑐
= 𝐶𝑐 (2.8) 

 

Para o escoamento interno ao tubo, Wilson considera a estimativa do coeficiente de 

transferência de calor similar a relação de Dittus e Boelter (1985), conforme a seguinte relação: 
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      ℎ�̅� = 𝐶0 𝑅𝑒𝑛 𝑃𝑟0,4  (
µ𝑝

µ𝑓
)

−0.14

 (
𝑘𝑡

𝐷𝑡
)  (2.9) 

 

onde 𝑘𝑡 é a condutividade do fluido de trabalho. A razão de viscosidades (
µ𝑝

µ𝑓
)

−0.14

 leva em 

conta a variação desta propriedade no fluido em função da temperatura. Além disso, C0 e n são 

constantes. 

Para uma geometria fixa e fluido com propriedades constantes, é possível simplificar a 

Equação 2.9 para a seguinte relação: 

 

      ℎ�̅� = 𝐶𝑡 𝑣𝑟
𝑛 (2.10) 

 

onde 𝐶𝑡 é uma constante a ser determinada experimentalmente, 𝑣𝑟 é a velocidade reduzida do 

escoamento e 𝑛 é um expoente obtido por análise gráfica para que o comportamento seja linear. 

Khartabil (1987) define a velocidade reduzida como a velocidade que o escoamento 

evidenciaria à viscosidade e densidade avaliadas em 60°F ou, aproximadamente, 15,6°C. 

Substituindo as relações estabelecidas pelas Equações 2.7, 2.8 e 2.10 na Equação 2.6 

tem-se que o coeficiente global de transferência de calor torna-se uma função linear de 1/𝑣𝑟
𝑛.  

 

      
1

𝑈𝑐/𝑡𝐴𝑐/𝑡
=

1

𝐶𝑡𝑣𝑟
𝑛 + 𝐶𝑐 (2.11) 

 

A Figura 2.10 é uma representação gráfica da Equação 2.11, onde se varia a velocidade 

do escoamento interno ao duto vt fixando os demais parâmetros operacionais. Neste método, o 

expoente da velocidade 𝑛 deve ser previamente estimado para que a relação seja linear, com 

base no fluido cuja vazão mássica é alterada. Wilson (1915) estabeleceu 𝑛 = 0,82 através de 

procedimentos de tentativa-e-erro (Shah,1990). 
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Figura 2.10. Representação gráfica do método de Wilson (1915).  

 

A partir de uma faixa de velocidades do escoamento secundário (vt), é possível 

determinar os diferentes valores de 1/𝑣𝑟
𝑛. Para cada valor de vazão mássica, a variação de 

temperatura deve ser computada pela diferença média logarítmica ( ∆𝑇𝑙𝑛 ), com base nas 

temperaturas de entrada no tubo interno (𝑇𝐸,𝑡), de saída do tubo interno (𝑇𝑆,𝑡) e temperatura de 

vapor (𝑇𝑣,𝑐) do fluido em condensação na região do casco. A Equação 2.12 exibe a relação de 

determinação para o coeficiente global de transferência de calor, considerando que o calor 

trocado no processo é computado pela diferença de entalpia do fluido de arrefecimento e é 

referida pelo termo 𝑚𝑡̇  𝐶𝑝,𝑡 (𝑇𝑡,𝑠𝑎𝑖 − 𝑇𝑡,𝑒𝑛𝑡). 

 

      
1

𝑈 𝐴
=

∆𝑇𝑙𝑛

𝑚𝑡̇  𝐶𝑝,𝑡 (𝑇𝑆,𝑡−𝑇𝐸,𝑡) 
 (2.12) 

 

Em seguida, aplica-se uma técnica de regressão linear para determinação de 𝐶𝑡  e 𝐶𝑐 

(Fernandez-Seara, 2007). A partir da Equação 2.10, o coeficiente de transferência de calor 

médio no interior do tubo é obtido em função da velocidade reduzida. Da Equação 2.8, é 

possível estimar o coeficiente de transferência de calor médio na região do casco, desde que a 

resistência de condução na parede seja constante e conhecida a priori, sendo calculada 

conforme a seguinte relação para dutos circulares: 

 

      𝑅𝑝 =
ln (𝐷𝑒/𝐷𝑖)

2 𝜋 𝑘𝑝 𝐿𝑝
 (2.13) 
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onde 𝐷𝑒 é o diâmetro externo do tubo, 𝐷𝑖 é o diâmetro interno do tubo, 𝑘𝑝 é a condutividade 

térmica da parede e 𝐿𝑝 é o comprimento total do tubo pelo qual a energia térmica é trocada 

entre os fluidos. 

O método gráfico de Wilson (1915) possui a vantagem de dispensar a instrumentação 

de medidores de temperatura ao longo da superfície, mas reserva condições que devem ser 

satisfeitas para que os resultados possuam confiabilidade relevante. Shah (1990) salienta o 

desafio em se garantir que a resistência dominante relacionada ao fluido de interesse e de se 

assegurar constantes as resistências térmicas referidas à parede e ao fluido secundário. Neste 

caso, o fluxo mássico de vapor e a diferença média logarítmica de temperatura devem ser 

mantidos aproximadamente constantes. Não se considerou a variação das propriedades físicas 

do fluido de interesse para que o coeficiente de transferência de calor pudesse ter sido modelado 

proporcionalmente a um expoente da velocidade. Ainda, as resistências térmicas na parede e de 

convecção devem possuir a mesma ordem de magnitude. Caso contrário, 𝐶𝑐  pode assumir 

valores negativos face à dispersão dos dados experimentais. Conforme Equação 2.7, o expoente 

𝑛 deve ser conhecido a priori, o que é apenas factível em um número limitado de casos de 

trocas de calor, além disso, não se considera as resistências térmicas de aleta e de incrustação 

(Constantino e Kanizawa, 2019).  

Wójs e Tietze (1997) e Rose (2004) verificaram que o coeficiente de transferência de 

calor é suscetível a significativas incertezas quando pequenas diferenças de temperatura estão 

envolvidas. As simulações observadas demonstraram que um desvio médio de 0,1 𝐾  na 

temperatura seria suficiente para introduzir um erro experimental de aproximadamente 20% 

para o coeficiente de transferência de calor. Desvios acima de 1 𝐾 tornam o método incapaz de 

estimar de maneira confiável o coeficiente de transferência de calor. 

As incertezas experimentais para o cálculo do coeficiente de transferência de calor 

utilizando o método gráfico de Wilson original são reportados na literatura na faixa de 2 a 25% 

(Moreira et al., 2019). 

Conforme discutido, a utilização da apresentação clássica do método de Wilson depende 

de prévio conhecimento de relação para o coeficiente de transferência de calor do escoamento 

secundário, bem como conhecimento da resistência térmica da parede. Entretanto, em 

condições com geometrias complexas, o método gráfico de Wilson clássico não pode ser 

aplicado diretamente, e modificações foram propostas para atender aos requisitos, conforme 

proposto por Briggs e Young (1969) e Khartabil (1987), que consideram respectivamente 

variações dos parâmetros 𝑑 e 𝑎, 𝑑, e 𝑅𝑝. 
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Os métodos modificados apresentam incertezas ligeiramente inferiores ao método 

clássico de Wilson. Entretanto, estes métodos requerem elevado número de experimentos. 

Adicionalmente, estas abordagens proveem valores médios para coeficiente de transferência de 

calor. Em caso de condensação externa a tubos, a consideração de coeficiente de transferência 

de calor uniforme é razoável uma vez que não se espera variação significativa de propriedades 

ao longo do comprimento da tubulação. Entretanto, em condições de escoamento interno, a 

variação do título de vapor pode implicar em significativa variação do coeficiente de 

transferência de calor. 

Tal aspecto também é verificado para a abordagem proposta por Cavallini et al. (2011), 

entretanto para uma menor região, uma vez que o canal do escoamento secundário é seccionado. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo encontra-se a descrição da bancada de ensaios localizada no Laboratório 

de Termociências, da Escola de Engenharia da UFF. O aparato experimental é composto por 

um único circuito contendo a seção de testes desenvolvida. 

As subseções seguintes apresentam uma descrição detalhada do circuito e seus 

componentes, bem como o procedimento adotado na confecção da seção de testes e de redução 

dos dados. 

3.1 CONCEITO DA SEÇÃO DE TESTE 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma seção de teste de geometria cilíndrica 

com foco na determinação experimental do coeficiente de transferência de calor por convecção 

para escoamentos internos a dutos. O protótipo pretendido deve ser capaz de determinar este 

parâmetro de convecção localmente. O aparato foi projetado para que o fluido principal possa 

ser aquecido ou resfriado por meio da transferência de calor estabelecida com um escoamento 

secundário. 

A Figura 3.1 apresenta uma vista em corte da montagem da seção de testes. O tubo de 

cobre de parede fina é revestido com resina epóxi de espessura uniforme. Como a condutividade 

térmica desta resina é significativamente inferior à do cobre, a diferença de temperatura entre 

as superfícies interna e externa do tubo polimérico é incrementada, tornando maior a 

sensibilidade do método. Além disso, o epóxi é capaz de resistir a intermediárias temperaturas, 

sendo adequado em futuras aplicações em escoamentos durante mudança de fase.  

A superfície interna do tubo de cobre delimita a região pela qual escoa o fluido principal 

cujo coeficiente de transferência de calor se deseja determinar. 
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Figura 3.1. Configuração dos termopares e termopilha na seção de testes.  

 

O coeficiente de transferência de calor local pode ser calculado conforme Equação 1.1. 

Neste caso, as temperaturas da parede 𝑇𝑝,𝑖  e do fluido 𝑇𝑓  são, respectivamente, 𝑇1  e 𝑇𝑓  no 

desenho. Como os sensores térmicos perturbariam significativamente o escoamento, as 

temperaturas da parede e do fluido não são avaliadas diretamente, sendo necessária uma 

configuração experimental e procedimento analítico adequados. 

Termopares do tipo T são instalados na superfície externa do tubo de menor diâmetro. 

Baseado no procedimento descrito em Doebelin (1990), fios de cobre e constantan são soldados 

e aderidos às paredes de epóxi e cobre para confecção das termopilhas na configuração indicada, 

com objetivo de capturar a diferença de temperatura ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇3 com maior precisão. Com 

isso, é possível estimar a potência de calor que atravessa o epóxi conforme a seguinte relação: 

 

      �̇�𝑒𝑝 =
2 𝜋 𝐿𝑒𝑓 𝑘𝑒𝑝 (𝑇2−𝑇3)

ln (𝐷3/𝐷2)
 (3.1) 

 

onde 𝑘𝑒𝑝 é a condutividade térmica do epóxi e 𝐿𝑒𝑓 é o comprimento efetivo através do qual 

ocorre a transferência de calor. 
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Em condições de regime permanente, esta mesma potência incide na superfície interna 

do tubo de cobre. Então, assumindo fluxo de calor uniforme é possível estimar o fluxo de calor 

a partir do conceito de resistência térmica. 

 

      �̇�𝑒𝑝
′′ =

2 𝑘𝑒𝑝 (𝑇2−𝑇3)

D1ln (𝐷3/𝐷2)
 (3.2) 

 

Analogamente, a temperatura da superfície interna do cobre pode ser determinada 

através da análise de resistência térmica de condução na parede de cobre. A temperatura do 

fluido é estabelecida por balanço de energia de um volume de controle entre a seção de entrada 

até a posição axial dos termopares. 

Entretanto, para validação do aparato experimental, o arranjo tubular para passagem do 

escoamento secundário foi substituído por instrumentação de malha de resistores elétricos 

enrolada externamente ao conjunto, para controle do fluxo de calor incidente. Neste caso, a taxa 

de energia térmica adicionada ao sistema se dá por efeito Joule e pode ser estimada a partir de 

medições de tensão e corrente. 

Para que as equações 3.1 e 3.2 sejam válidas, foi admitido regime permanente na 

transferência de calor, materiais com propriedades uniformes e condução unidimensional na 

direção radial. 

 

3.2  CONFECÇÃO DA SEÇÃO DE TESTE 

A seção de testes corresponde a um tubo horizontal de cobre com diâmetros interno 𝐷1 

de 4,8 mm e externo 𝐷2 de 6,4 mm, com comprimento total de 420 mm. A Figura 3.2 apresenta 

a configuração da seção de testes. O comprimento de 220 mm refere-se ao segmento do tubo 

de cobre que recebeu a deposição de epóxi, e depois foi parcialmente envolvido por resistores 

elétricos, ocupando um trecho de 144,4 mm. Apenas este trecho será utilizado na contabilização 

do fluxo de calor fornecido pela potência elétrica. A distância na entrada deve ser suficiente 

para o desenvolvimento hidrodinâmico em regime turbulento. O comprimento de saída é 

reduzido, e teve como objetivo apenas a fixação do tubo nos suportes de madeira. 
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Figura 3.2. Seção de testes.  

 

No comprimento efetivo de troca de calor da seção de testes, foram implementados um 

total de 12 termopares do tipo T (liga de cobre e constantan). São escolhidos 5 seções 

transversais distintas do tubo, conforme disposto na Figura 3.3. A primeira seção situa-se a 

𝐿𝐸 = 100 𝑚𝑚 da extremidade, enquanto que as juntas térmicas no comprimento médio da 

seção distam entre si de 𝐿𝑗  =  10 𝑚𝑚. Então marca-se 4 pontos deslocados de 90° na direção 

azimutal ao longo do perímetro do tubo de cobre mais 4 pontos ao longo do perímetro do epóxi, 

como ilustrado na vista em corte da Figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3. Vistas em corte da seção de testes 

 

Para posicionar os termopares adotou-se o seguinte procedimento: primeiro, a perna de 

cobre é fixada sobre o tubo passando por um dos pontos demarcados na seção transversal de 

uma das extremidades. Em seguida, o termopar é enrolado helicoidalmente entorno do tubo, de 

maneira que a junta térmica coincida com um dos pontos demarcados na seção média do tubo 

de cobre. Por fim, completa-se a torção de sorte que a perna de constantan tangencie um terceiro 

ponto na extremidade oposta àquela pela qual o fio de cobre passou. A configuração final é um 

conjunto de termopares em formato helicoidal paralelos, como apresentado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Fios dispostos em forma de hélice. 

 

A maior complexidade construtiva é justificável devido ao alinhamento dos três pontos 

centrais. Os termopares não poderiam ser instalados em disposição axial, uma vez que isso 

causaria sobreposição de fios, inviabilizando o funcionamento destes dispositivos. Então, uma 

possibilidade seria uma configuração semelhante àquela indicada pela Figura 3.5. Entretanto, a 

assimetria da disposição dos fios proporcionaria um desvio significativo na uniformidade da 

distribuição de potência elétrica dos resistores instrumentados. Alternativamente, a técnica 

adotada para disposição dos termopares em formato helicoidal minimiza efeitos de não 

uniformidade na distribuição do fluxo de calor radial originada pela presença dos termopares 

na parede da tubulação, além de contornar a restrição apontada. Cada termopar é posicionado 

em uma posição angular distinta e igualmente espaçada. Além disso, o arranjo discutido na 

Figura 3.4 permite investigar diferenças locais no coeficiente de troca de calor ao longo do 

perímetro da seção de testes.  

 

 

Figura 3.5. Fios dispostos axialmente. 

 

Em seguida, é aplicada uma película de verniz para aderência dos fios no tubo e promover 

isolamento elétrico. Para sua correta fixação, a cada aplicação o tubo era inserido no forno de 

laboratório à 70 °C, até que os 12 termopares fossem instrumentados. Na etapa subsequente, 

ocorre a preparação para aplicação da resina epóxi. Um tubo de alumínio com diâmetro de 

interno de 13,0 mm e comprimento 222 mm é posicionado de maneira a criar um vão cilíndrico 

vazado entre este e o tubo de cobre. Para garantir concentricidade, anéis elásticos (orings) são 

posicionados nas extremidades. Então, uma solução de resina Epóxi tipo 2004 e endurecedor é 
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aplicada na cavidade, obtendo assim diâmetro externo do epóxi 𝐷3 de 13 mm. A Figura 3.6 

ilustra a seção de testes com camada de resina epóxi após o processo de desmoldagem. Os 

pontos escuros no comprimento médio da ilustração referem-se às juntas térmicas. 

 

 

Figura 3.6. Seção de testes com camada de resina epóxi após desmoldagem. 

 

Após o tempo de cura adequado, foi feita instalação das demais juntas de termopar na 

superfície externa do epóxi, fixadas através de verniz. Posteriormente, a conclusão do circuito 

foi realizada através de solda dos terminais nas extremidades livres do sistema, resultando em 

sistema esquematizado na Figura 3.1. 

No aquecimento da seção de testes foi utilizada uma malha de resistores elétricos em 

tira com potência nominal de 105 W fabricada pela OMEGALUX, modelo FGS051-020, de ½ 

polegada por 2 pés de dimensão. A malha é montada sobre o trecho da seção de testes no qual 

a resina epóxi foi aplicada, conforme ilustrado na Figura 3.7. Esses resistores são alimentados 

por uma fonte de corrente contínua modelo PS-A303D, fabricante Jin Lin Yang, com voltagem 

e corrente ajustáveis. 

 

Figura 3.7. Seção de testes com aquecedor conectado e montada no suporte. 
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Para montagem da seção de testes no circuito hidráulico, foram confeccionados suportes 

de madeira em formato T para o encaixe do tubo de cobre, posicionados sobre a bancada 

experimental.  

Para reduzir as trocas de calor com o ambiente externo, espuma elastomérica de 

espessura 𝑒 igual a 17,4 mm e diâmetro interno de 15,5 mm é posicionada sobre o conjunto. 

Então, uma segunda termopilha foi instrumentada para capturar a variação de temperatura entre 

as superfícies interna e externa deste isolante. Sobre os trechos do tubo de cobre sem 

recobrimento de resina epóxi, outro material elastomérico de 10,5 mm de espessura foi 

empregado. A Figura 3.8 apresenta a configuração final da seção de testes no circuito 

hidráulico. 

          

Figura 3.8. Imagem de seção de testes em circuito com isolamento térmico. 

 

A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros geométricos mais relevantes do método. 

 

Tabela 3.1. Parâmetros geométricos relevantes da seção de testes. 

Parâmetro Comprimento (mm) 

𝐷1 4,8 

𝐷2 6,4 

𝐷3 13,0 

𝐷4 15,5 

𝑒 17,4 

𝐿𝑒𝑓 144,4 
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3.3  CIRCUITO DE ENSAIOS 

Um esquema simplificado do circuito de ensaios da bancada experimental é apresentado 

na Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9.Circuito de ensaios.  

 

No circuito de ensaio, água destilada é deslocada por bomba centrifuga do banho 

termostático. Em seguida, o fluido segue através do sistema de controle e medição de vazão 

para ajuste da vazão volumétrica. O escoamento segue pelo interior da seção de testes, e depois 

retorna ao equipamento de banho termostático, fechando o circuito. 

O sistema de medição de vazão volumétrica é composto por um rotâmetro, com faixa 

de medição de 6 a 60 L/h para água, modelo LZS, DN15. O controle da vazão é realizado 

manualmente através de válvula tipo agulha, com alta sensibilidade de abertura ou fechamento 

da sede. A Figura 3.10 apresenta a estrutura de suporte para a válvula, rotâmetro e conexões em 

tubo de ½" de diâmetro nominal fabricado em PVC montada na bancada experimental. 
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Figura 3.10.Rotâmetro e válvula agulha.  

 

O banho termostático utilizado na campanha experimental, modelo Quimis Q-214M2, 

teve como objetivo controlar a temperatura da água e para induzir o escoamento ao longo do 

circuito. 

Toda a tubulação do circuito, exceto na seção de teste e na tubulação de suporte para 

instalação da válvula e rotâmetro, é composta por tubos fabricados em silicone de 9 𝑚𝑚 de 

diâmetro interno e 3 mm de espessura, e são isolados termicamente com espuma elastomérica 

de 11 𝑚𝑚 de espessura. A Figura 3.11 apresenta uma imagem do circuito de testes. 

 

 

Figura 3.11.Circuito de ensaios.  

 



 

47 

O sistema de aquisição de dados é constituído pela plataforma de prototipagem 

eletrônica Arduíno, modelo Uno, com microcontrolador ATmega328 embutido. São 

conectados à placa módulos do modelo Nanoshield Termopar para aquisição das tensões 

elétricas dos terminais das termopilhas e termopares. Utilizando linguagem de programação 

padrão, os dados são convertidos em grandeza de temperatura e armazenados em um 

computador Intel Core i5, capacidade de processamento de 1.70 GHz. A Figura 3.12 apresenta 

um esquema simplificado do sistema de aquisição e terminais. 

 

 

Figura 3.12.Sistema de Aquisição de dados. 

 

Posteriormente à obtenção da condição de regime permanente, para cada condição 

operacional eram gravadas 3 amostras espaçadas de 5 minutos. Cada amostra registra dados 

obtidos em 1 minuto e 12 segundos de ensaio, à taxa de aquisição de 8 Hz. O valor considerado 

como dado experimental corresponde à média dos valores adquiridos entre todas as amostras. 

3.4  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A campanha experimental teve como objetivo avaliar o sensor de fluxo de calor, e 

permitiu determinar experimentalmente o coeficiente de transferência de calor em escoamento 

monofásico em regime de transição, durante escoamento de água destilada. Inicialmente, o 

equipamento de banho termostático é acionado e o fluido de trabalho é bombeado ao longo do 

circuito, e simultaneamente a temperatura é ajustada para o valor definido. A fonte de corrente 

contínua é então ativada, ajustando-se o fluxo de calor para o valor nominal desejado. Então, o 

registro de agulha é regulado até se obter uma das vazões experimentais. Decorrido um 

intervalo de tempo, a temperatura da água se estabilizava no valor configurado. O seguinte 

critério é definido: se os sinais da termopilha não desviassem mais do que 0,05°C e dos 

termopares em mais do 0,15°C por 10 dados consecutivos, então admitia-se regime permanente. 

Assim, o conjunto de dados seguintes são efetivamente registrados como valores experimentais. 
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Em seguida, para a mesma temperatura de ensaio, a vazão é alterada até que todas as condições 

operacionais fossem avaliadas. 

Posteriormente a obtenção de uma condição experimental, os procedimentos eram 

repetidos para a obtenção de outra condição experimental, que são descritas na Tabela 3.2. O 

fluxo de calor �̇�𝑒𝑙
′′  refere-se à potência elétrica dissipada por unidade de área avaliada na 

superfície interna do tubo de cobre. 

 

Tabela 3.2. Condições experimentais. 

𝑇𝐸  

(°𝐶) 
�̇� 

(𝑙/ℎ) 

𝑣𝑚𝑒𝑑  
(𝑚/𝑠) 

𝑅𝑒 
�̇�𝑒𝑙

′′  
(10−3𝑊/𝑚²) 

20 

12 0,18 982 3,36 

18 0,27 1452 3,36 

21 0,32 1680 3,36 

22 0,34 1756 3,36 

30 0,46 2391 3,36 

34 0,52 2701 3,36 

38 0,58 3015 3,36 

40 0,61 3176 3,36 

42 0,64 3342 3,36 

44 0,68 3515 3,36 

48 0,74 3816 3,36 

50 0,77 3980 3,36 

52 0,80 4141 3,36 

54 0,83 4282 3,34 

56 0,86 4466 3,34 

58 0,89 4630 3,34 

60 0,92 4744 3,36 
 

  

 

3.5  PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

No presente estudo, os termopares e termopilhas foram utilizados para determinação do 

coeficiente de troca de calor durante ensaios monofásicos. Entretanto, vale ressaltar que 

futuramente a bancada se encontrará capacitada para o estudo do coeficiente de troca de calor 

durante escoamentos bifásicos, em cenários como de ebulição e condensação convectiva. Para 

o tratamento dos dados foi utilizado o programa comercial Microsoft Excel. 

3.5.1 Obtenção da resistência térmica da resina epóxi 
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Como citado na seção 3.1, o escoamento secundário foi substituído por resistores 

elétricos dispostos sobre a resina epóxi. Neste caso, a transferência de calor é imposta por efeito 

Joule e pode ser calculada de acordo com a seguinte relação: 

      �̇�𝑒𝑙 = 𝑉 𝐼 (3.3) 

 

onde 𝑉 e 𝐼 são, respectivamente, a tensão e a corrente elétrica controladas por uma fonte de 

corrente contínua. 

Por outro lado, parte da energia térmica da seção de testes é perdida em forma de calor 

para o ambiente. Então, uma termopilha de duas juntas térmicas é configurada entre as faces 

interna e externa da espuma polimérica. Combinando-se as Equações 2.1 e 2.2, a diferença de 

temperatura é estabelecida experimentalmente conforme a equação: 

 

      ∆𝑇𝑖𝑠𝑜 =
∆𝑉𝑎𝑣𝑎𝑙

𝛽
 (3.4) 

 

onde, da tabela de fabricantes, tem-se que a constante de Seebeck vale 𝛽 = 0,0403°𝐶/𝑚𝑉. 

Então, calcula-se a taxa de energia emitida para o ambiente conforme se segue: 

 

      �̇�𝑖𝑠𝑜 =
2 𝜋 𝑘𝑖𝑠𝑜 𝐿𝑒𝑓 ∆𝑇𝑖𝑠𝑜

ln(
𝐷4+2𝑒

𝐷4
)

 (3.5) 

 

onde 𝑘𝑖𝑠𝑜 é a condutividade térmica do isolante, 𝑒 é a espessura do isolante.  

A transferência de energia térmica através da camada de resina epóxi pode ser calculada 

conforme a seguinte relação: 

 

      �̇�𝑒𝑝 =
∆𝑇

𝑅𝑒𝑝
 (3.6) 

 

onde 𝑅𝑒𝑝 é a resistência térmica do epóxi, e pode ser calculada como: 
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      𝑅𝑒𝑝 =
ln(

𝐷3
𝐷2

)

2 𝜋 𝑘𝑒𝑝 𝐿𝑒𝑓
 (3.7) 

 

Contudo, a imprecisão na estimativa da condutividade térmica do epóxi, aliada a 

eventuais desvios geométricos, aparecimentos de pequenas bolhas ao longo da resina 

inviabilizam a utilização direta da Equação 3.7 para o cálculo da resistência térmica na camada 

de epóxi. 

Para solucionar este problema, a seguinte abordagem é adotada. Aplicando-se a 1ª Lei 

da Termodinâmica no sistema fechado que compreende as camadas tubulares de diferentes 

materiais e considerando regime permanente, é possível estabelecer a seguinte relação: 

 

      �̇�𝑒𝑝  + �̇�𝑖𝑠𝑜 + �̇�𝑒𝑙 = 0 (3.8) 

 

Com uma simples operação algébrica, deduz-se que: 

 

      �̇�𝑒𝑝 = −(�̇�𝑖𝑠𝑜 + �̇�𝑒𝑙) (3.9) 

 

Por conveniência, define-se: 

 

      �̇�𝑒𝑥𝑝 = −(�̇�𝑖𝑠𝑜 + �̇�𝑒𝑙) (3.10) 

 

Substituindo a Equação 3.6 na 3.9 e sabendo da relação em 3.10, obtém-se uma nova 

relação para a resistência térmica da camada de resina epóxi: 

 

      𝑅𝑒𝑝 =
∆𝑇2,3

�̇�𝑒𝑥𝑝
 (3.11) 
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na qual a diferença de temperatura ∆𝑇2,3  é obtida através dos sinais da termopilha cuja 

configuração é apresentada na Figura 3.1. Trata-se de uma configuração com 4 juntas térmicas 

que corresponde a 2 termopares em série. Analogamente ao cálculo no isolante, a diferença de 

temperatura é obtida pela seguinte relação: 

 

      ∆𝑇2,3 = 𝑇2 − 𝑇3 =
∆𝑉𝑎𝑣𝑎𝑙

2𝛽
 (3.12) 

 

O procedimento é realizado avaliando os valores de 𝑅𝑡,𝑒𝑝  para várias condições 

experimentais, incluindo ampla faixa de fluxos de calor e suas respectivas diferenças de 

temperatura medidas ao longo do epóxi. Neste caso, para a minimização das incertezas 

experimentais, os dados utilizados no cômputo da resistência térmica do epóxi foram realizados 

a diversas temperaturas, com vazão fixada em 54 L/h. Além disso, optou-se por realizar os 

ensaios à máxima potência fornecida pela fonte de corrente contínua para que possíveis desvios 

no cálculo de �̇�𝑒𝑥𝑝  fossem desprezíveis face à magnitude relativa a �̇�𝑒𝑙 . As incertezas 

associadas à obtenção dos dados da termopilha são superiores àquelas associadas à fonte de 

corrente contínua. 

3.5.2 Cálculo do coeficiente de transferência de calor 

Admitindo distribuição uniforme, o fluxo de calor na superfície interna do tubo de cobre 

é calculado conforme a seguinte relação: 

 

      �̇�𝑒𝑥𝑝
′′ =

�̇�𝑒𝑥𝑝

𝜋 𝐷1 𝐿𝑒𝑓
 (3.13) 

 

O coeficiente de transferência de calor é determinado segundo a lei de resfriamento de 

Newton, conforme a seguinte equação: 

      ℎ =
�̇�𝑒𝑥𝑝

′′

𝑇𝑝,𝑖−𝑇𝑓
 (3.14) 

 

Analisando a resistência térmica entre as superfícies interna e externa do tubo de cobre, 

obtém-se uma relação para a temperatura da superfície interna do cobre 𝑇𝑆. 
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      𝑇𝑝,𝑖 = 𝑇2 + �̇�𝑒𝑥𝑝 .
ln(𝐷2/𝐷1)

2 𝜋 𝑘𝑐𝑢 𝐿𝑒𝑓
 (3.15) 

 

onde temperatura 𝑇2 é obtida através de um termopar instrumentado na superfície externa do 

tubo de cobre, conforme ilustrado na Figura 3.1. 

Com base em um balanço de energia aplicado ao fluido de trabalho entre a entrada da 

seção de testes até a posição axial em que se encontra as juntas térmicas centrais dos termopares, 

a temperatura do fluido 𝑇𝑓 é estabelecida conforme a seguinte relação: 

 

      𝑇𝑓 = 𝑇𝐸 +
8 �̇�𝑒𝑥𝑝

𝜌𝑓 𝜋 𝐷1
2 𝑣𝑚𝑒𝑑 𝑐𝑝

 (3.16) 

 

onde 𝜌𝑓 é a densidade da água, 𝑐𝑝 é o calor específico da água e 𝑇𝐸 é a temperatura do fluido 

na entrada obtida por sensor termopar à montante da seção de testes. Todas as propriedades 

foram avaliadas na temperatura de entrada 𝑇𝐸 da Tabela 3.1.  

 



 

53 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seção de testes desenvolvida foi validada por meio de ensaios com escoamento 

monofásico, condição em que o coeficiente de transferência de calor pode ser estimado com 

precisão e comparado com métodos de previsão da literatura. 

4.1  AVALIAÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR E RESISTÊNCIA 

TÉRMICA DO EPÓXI 

Para determinação do valor da resistência térmica da camada de epóxi, ensaios à vazão 

fixa de 54 L/h foram efetuados às temperaturas de 15°C, 24°C e 35°C. Com objetivo de se 

minimizar as incertezas experimentais, para cada temperatura a fonte de corrente contínua é 

configurada em valores de potência e corrente elétricas distintas entre si e próximas ao limite 

operacional deste equipamento. Com base nos dados da termopilha da camada de epóxi, 

potência elétrica dissipada pelo resistor e calor perdido para o ambiente, os valores da 

resistência térmica em função do fluxo de calor são calculados segundo a Equação 3.11, e os 

resultados são apresentados na Figura 4.1. O valor médio obtido, e considerado como o valor 

efetivo da resistência térmica do epóxi, é 𝑅𝑒𝑝
̅̅ ̅̅ ̅ = 2,73°𝐶/𝑊, e a partir desta figura constata-se 

que a resistência térmica apresenta reduzida variação com as condições operacionais, conforme 

esperado. 

 

Figura 4.1. Variação da resistência térmica do sensor de fluxo de calor para distintas temperaturas de operação.  

Conforme apresentado no item 3.4, foram realizados experimentos com imposição de 

fluxo calor ao fluido de trabalho nas condições operacionais propostas no Tabela 3.2. Conforme 

discutido, a temperatura de ensaio foi fixada em 20°C, para um extenso intervalo de vazões.  
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Considerando que a metodologia para estimativa do fluxo de calor a partir do sensor de 

fluxo é adequada, avalia-se então o coeficiente de transferência de calor. Para a transição 

laminar turbulento, na faixa de 2300 <  𝑅𝑒𝐷  <  104, Gnielinski (1976) apresenta a relação 

para o coeficiente de transferência de calor e parâmetros do escoamento, de acordo com a 

seguinte relação: 

 

      ℎ𝑒𝑠𝑡 =
(𝐹/8) (𝑅𝑒𝐷−1000) Pr 

1+12,7 (𝐹/8)
1
2  ( 𝑃𝑟

2
3−1) 

 (
𝑘𝑓

𝐷1
) (4.1) 

 

onde 𝐹 é o fator de atrito do tipo Darcy, que pode ser estimado conforme: 

 

      𝐹 = (1,82 ln(𝑅𝑒𝐷) − 1,64)−2  (4.2) 

 

Para os dados referentes ao regime laminar, no qual 𝑅𝑒𝐷 < 2300, considera-se o valor 

de Nusselt constante com condição de fluxo de calor uniforme, conforme a seguinte relação 

(Incropera e DeWitt, 2007): 

 

      ℎ𝑒𝑠𝑡 = (
𝑘𝑓

𝐷1
) 4,36 (4.3) 

 

A Figura 4.2 ilustra a comparação entre os valores obtidos pelo método de previsão e os 

resultados experimentais. A partir destes resultados conclui-se que 88,2% das previsões 

apresentam desvios inferiores a ± 30%, e 64,7% dos resultados com erros inferiores a ± 20%. 

Para fluxo de calor reduzidos, correspondentes a velocidades mássicas, observa-se menor 

desvio entre os valores experimentais e estimados. Contudo, os desvios se tornam mais 

significativos com o incremento da vazão volumétrica, incorrendo em maior erro. Ainda assim, 

comparando este comportamento com os resultados obtidos por Kanizawa (2011) e outros 

trabalhos apresentados em Moreira et al. (2019), conclui-se que tanto os procedimentos para 
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estimativa de temperaturas superficiais e do fluido como de correção de perdas de calor para o 

ambiente são apropriados. 

 

 

Figura 4.2.Comparação entre o coeficiente de transferência de calor experimental e o obtido por Gnielinski (1976) para 

ensaios à 20°C. 

 

Ademais, é interessante avaliar como o coeficiente de transferência de calor varia em 

função do número de Reynolds do escoamento do fluido de trabalho, conforme ilustrado na 

Figura 4.3. Espera-se incremento do coeficiente de transferência de calor com o número de 

Reynolds (Kreith e Bohn, 2003), o que é observado nos resultados experimentais apresentados 

na Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Variação do coeficiente de convecção em função de 𝑹𝒆𝑫.  

Alternativamente, a Figura 4.3 ilustra a razão entre os coeficientes de transferência de 

calor experimentais e estimados de acordo com os métodos de previsão em função do número 

de Reynolds. Entretanto, por este gráfico, observa-se que o afastamento é preponderante após 

uma vazão mássica específica, correspondente à Re = 3500. Para maiores vazões, os valores de 

coeficiente de transferência de calor tornam-se inferiores àqueles estimados pelo método de 

previsão. 

     

Figura 4.4. Comparação entre a razão do coeficiente de transferência de calor experimental e estimado com o 𝑹𝒆𝑫.  

4.2 DETERMINAÇÃO DAS INCERTEZAS EXPERIMENTAIS 

Uma análise de incerteza dos resultados experimentais foi realizada para os valores do 

fluxo de calor e resistência térmica avaliada na camada de epóxi estimados por meio da 

metodologia deste trabalho. 
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A Figura 4.5 apresenta a comparação entre os fluxos de calor avaliados 

experimentalmente (�̇�𝑒𝑥𝑝
′′ ), conforme Equação 3.10, e aqueles estimados através do sensor de 

fluxo de calor (�̇�𝑒𝑠𝑡
′′ ) em ensaios a 20°C, com base na seguinte relação: 

 

      �̇�𝑒𝑠𝑡
′′ =

∆𝑇2,3

𝑅𝑒𝑝̅̅ ̅̅ ̅ 𝜋 𝐷1 𝐿𝑒𝑓
 (4.4) 

 

Verifica-se a partir desta figura uma correlação satisfatória, uma vez que os resultados 

possuem desvios pouco relevantes em relação ao comportamento ideal, que seria uma reta de 

coeficiente angular unitário. 

 

Figura 4.5. Comparação entre o fluxo de calor experimental e estimado 

 

Para estimar-se o valor de desvio médio dos dados aplicou-se a abordagem estatística 

do erro médio absoluto relativo. Esta abordagem é indicada quando uma mesma grandeza é 

obtida por duas técnicas distintas, e deseja-se conhecer a média dos desvios, e é dada pela 

seguinte relação: 
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      𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |

�̇�𝑒𝑠𝑡,𝑖
′′ −�̇�𝑒𝑥𝑝,𝑖

′′

�̇�𝑒𝑠𝑡,𝑖
′′ |𝑁

𝑖=1  (4.5) 

 

onde N é o número total de dados analisados. 

Aplicando-se a metodologia aos dados experimentais e estimados obtidos, encontra-se 

um desvio médio de 0,51%. Salienta-se que o fato da incerteza apresentar um valor diminuto 

implica em menor impacto na propagação da incerteza do coeficiente de transferência de calor.  

Para avaliação da incerteza da resistência térmica do epóxi, optou-se por avaliar o desvio 

médio padrão, definido conforme a seguinte relação: 

      𝑠 = √
1

𝑁−1
∑ (𝑅𝑒𝑝,𝑖 − 𝑅𝑒𝑝

̅̅ ̅̅ ̅)
2𝑁

𝑖=1  (4.6) 

 

Por conveniência, optou-se registrar o resultado do desvio em termos relativos, de forma 

que a incerteza registrada é de:  

      𝜎 =
𝑠

𝑅𝑒𝑝̅̅ ̅̅ ̅
 (4.7) 

 

Aplicando-se esta abordagem, obteve-se um 𝑠 = 0,025°𝐶/𝑊  e 𝜎  de 0,92%. Disto, 

resulta que o procedimento de instalação de termopares e termopilhas no aparato experimental 

foi apropriado, de maneira que, como esperado, a resistência térmica no epóxi é constante e 

possui diminuta incerteza. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente estudo teórico-experimental teve como objetivo a confecção de uma seção 

de testes para estimativa de coeficiente de transferência de calor local em escoamentos 

monofásicos e bifásicos. Com o propósito de se adquirir embasamento teórico para análise dos 

resultados experimentais, foi realizado uma discussão sobre os princípios de funcionamento de 

termopilhas e termopares seguida de uma extensa revisão de metodologias para determinação 

experimental de coeficiente de transferência de calor em que se incluem: condições de fluxo 

térmico impostas por resistores elétricos, condição de fluxo térmico imposta por escoamento 

secundário, método gráfico de Wilson (1915) original e versões modificadas. 

5.1 CONCLUSÕES 

Um conceito de seção de testes com sensor de fluxo foi proposto, e o protótipo foi 

construído e avaliado experimentalmente. O planejamento e a confecção foram executados 

utilizando materiais de baixo custo, de simples implementação e incluem a instalação de 

sensores termopares e termopilhas para capturar a variação de temperatura na seção de testes. 

Admitindo-se hipóteses simplificadoras, é conduzida uma análise de resistência térmica através 

da qual o coeficiente de transferência de calor pode ser obtido com base nos dados dos sensores 

termopares e termopilhas. 

Na campanha de validação da bancada experimental foram realizados ensaios 

monofásicos em regime laminar e turbulento em um circuito hidráulico simples, com água 

como fluido de trabalho. O equipamento de banho termostático mantinha a temperatura da água 

em um valor fixado de 20°C. Resistores elétricos aqueciam o tubo em condição de potência 

máxima configurada na fonte de corrente contínua.  

Os resultados obtidos foram utilizados para calcular o coeficiente de transferência de 

calor local. Ao comparar-se os valores estimados àqueles obtidos pelo modelo de Gnielinski 

(1976), 88,2% dos dados possuem desvio na faixa de ± 30% e 64,7% dos dados, desvios de até 

± 20%. Também foi possível verificar que após 𝑅𝑒 =  3500, o coeficiente de transferência de 

calor calculado em modelo preditivo Gnielinski (1976) supera aqueles estimados pela 

metodologia deste trabalho. Ainda assim, analisando os resultados obtidos por Tapia (2016), 

Kanizawa (2011) e Tibiriçá (2011), o comportamento é plausível. 
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Ensaios à 15, 24 e 35 °C foram realizados para estimativa do valor da resistência térmica 

da camada de epóxi. O baixo valor de erro médio absoluto dos dados de fluxo de calor, avaliado 

em 0,51%, e desvio padrão relativo à média obtida de resistência térmica do epóxi, quantificado 

em 0,92%, possibilita a interpretação em que o aparato experimental e os procedimentos são 

adequados e proporcionam resultados com razoável precisão. 

5.2 EXPECTATIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

As análises envolvidas na avaliação da seção de testes demonstraram que esta abordagem 

é promissora. Contudo, algumas especificidades não exploradas, ou não aprofundadas, podem 

ser consideradas para trabalhos futuros, dentre as quais se destacam: 

 Adaptação da seção de testes para estimativa do coeficiente de transferência de 

calor em escoamento bifásico, em condições de condensação e ebulição 

convectiva; 

 Reconfiguração do circuito hidráulico de maneira a observar a existência de um 

comprimento de desenvolvimento térmico e hidrodinâmico, seção de pré-

aquecimento e controle de título do escoamento; 

 Análise do comportamento do coeficiente de transferência de calor em função 

da variação de outros parâmetros, como vazão e potência elétrica dissipada no 

resistor elétrico; 

 Elaboração e execução de uma metodologia adequada para calibração dos 

termopares e termopilhas da seção de testes; 

 Incorporação de uma metodologia de cálculo adequada para estimativa de 

incertezas experimentais para o coeficiente de transferência de calor. 
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