
 

 

Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Faculdade De Engenharia De Bauru - FEB 

Departamento De Engenharia Mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

RENAN LUIS FRAGELLI 

 

 

 

 

 

"ANÁLISE DA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DOS NANOFLUIDOS DE 

PRATA E HEMATITA COM ENFOQUE NA APLICAÇÃO PRÁTICA EM PORTA-

FERRAMENTAS REFRIGERADO INTERNAMENTE" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BAURU 
2017 



 

 

 

  



 

 

RENAN LUIS FRAGELLI 

 

 

 

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DOS 

NANOFLUIDOS DE PRATA E HEMATITA COM ENFOQUE NA 

APLICAÇÃO PRÁTICA EM PORTA-FERRAMENTAS REFRIGERADO 

INTERNAMENTE  

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da Universidade 

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 

Filho", Câmpus de Bauru, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Mecânica. 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Eduardo de Angelo Sanchez 

 
 
 
 

BAURU - SP 
MARÇO DE 2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

  

 

 

Fragelli, Renan Luis. 

   Análise da capacidade de refrigeração dos 

nanofluidos de prata e hematita com enfoque na 

aplicação prática em porta-ferramentas refrigerado 

internamente / Renan Luis Fragelli, 2017 

73 f. 

 

Orientador: Luis Eduardo de Angelo Sanchez 

    

Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual 

Paulista. Faculdade de Engenharia, Bauru, 2017 

 

1. Nanofluidos. 2. Coeficiente de transferência 
térmica. 3. Porta-ferramentas. 4.Refrigeração Interna. 

5. Efeito eletrohidrodinâmico.  I. Universidade 

Estadual Paulista. Faculdade de Engenharia. II. 

Título.  

 

    

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, João e Inez,  

e meus irmãos, Angelo e Raissa. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Agradecimentos 

 

Chegar a essa etapa, ter a chance de agradecer e citar pessoas queridas e 

fundamentais já é, por si só, uma prova de que todo sucesso é coletivo. Por isso, o 

que segue abaixo é apenas uma tentativa de demonstrar um sentimento muito forte 

de gratidão. 

 

Agradeço a Deus, à Santa Maria e a Jesus, por todas as graças concedidas 

em minha jornada.  

 

Aos meus pais, João e Inez, e a meus irmãos, Angelo e Raissa, por serem a 

melhor torcida que eu poderia ter. Sempre acompanhando, apoiando e corrigindo, 

quando necessário. Vocês são meu alicerce e o que mais importa em minha vida. 

Afinal, como dizemos: “somos todos loucos, mas uns pelos outros”. Também 

agradeço a todos os familiares pelo apoio dado, em especial às minhas avós, Rita e 

Zurma, assim como aos meus avôs, Leônidas e Angelo, que não puderam ver essa 

etapa se concluir.   

 

Agradeço ao meu orientador, Dr. Luiz Eduardo de Angelo Sanchez, por ir 

muito além de sua função. Agradeço pelos conselhos valiosos, pelas sugestões 

assertivas, pelos bate-papos e, principalmente, pela amizade sincera oferecida.  

 

Aos companheiros de vida acadêmica do Laboratório de Tecnologia da 

Usinagem e Laboratório de Metrologia, Rubens Ingraci Neto, Arthur Fiocchi, Lucas 

Nogueira, Fabrício Giaretta, Alexandre Petean e Anna Salesse. A convivência com 

vocês agregou maior valor tanto à pesquisa quanto ao ambiente de trabalho.  

 

Aos professores, Dr. Vicente Scalon, Dr. Cesar Foschini, Dr. Fenelon Pontes 

e Dr. Gherhardt Ribatski por todas as contribuições, paciência e suporte à pesquisa. 

 

A todo o corpo de funcionários da Faculdade de Engenharia de Bauru, da 

graduação e da pós-graduação, com os quais mantive contato durante esse período. 

O convívio saudável e a amizade com vocês tornaram essa fase muito gratificante.  



 

Agradeço de forma muito especial aos amigos(as) que se mantiveram ao meu 

lado por todo esse período e que sempre me apoiaram a continuar. Agradeço 

também aos alunos de graduação que tive a chance de dar aulas e criar um laço de 

amizade, assim como os que participaram do Grupo de Estudos em Nanotecnologia 

(GENano).  

  

Agradecimentos à TNS Solution pelo apoio e incentivo à pesquisa; à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro; à Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" e à Faculdade 

de Engenharia de Bauru. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...aqui vim para aprender convosco de uns 

e outros, de todos, pois de que me serviria a 

terra, para que se fizeram o mar e os 

caminhos, senão para ir olhando e 

aprendendo de todos os seres um pouco?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Neruda (1904-1973) 



 

 

 

 

  



 

 

Resumo  

 

Este trabalho surgiu a partir da necessidade de produzir avanços em projeto 

que trata do desenvolvimento de um porta-ferramentas refrigerado internamente 

através de um fluido em mudança de fase e, na tentativa de minimizar a alta 

temperatura na ferramenta de corte através desse sistema de circulação. A 

utilização de nanofluidos surgiu como uma alternativa para a otimização da 

transferência térmica entre fluido e ferramenta de corte. A pesquisa consiste em 

avaliar a influência da adição de nanopartículas de prata numa solução de 

etilenoglicol e água deionizada, e também, da adição de nanopartículas de hematita 

(Fe2O3) no fluido refrigerante R141b. Em ambos os casos, as nanopartículas 

possuíam formato esférico, diâmetro médio de 30nm e foram avaliadas em 

concentrações. Além disso, as duas soluções foram submetidas a um campo elétrico 

na região de transferência térmica para analisar a influência do efeito 

eletrohidrodinâmico e, por fim, considerando as propriedades magnéticas da 

hematita, este nanofluido foi testado sob influência de um campo magnético. Os 

testes mostraram que as nanopartículas realmente influenciaram as propriedades 

dos fluidos e, por consequência, a quantidade de calor transferido. O nanofluido 

Ag/ETG+H2O(l) (0,023 vol%) resultou num incremento de 11% no valor do coeficiente 

de transferência térmica convectivo (h) quando sujeito ao campo elétrico. Para o 

caso do nanofluido Fe2O3/R141b, o valor de h aumentou em 30,3%, porém, quando 

sob efeito do campo magnético ou elétrico, o coeficiente foi prejudicado, resultando 

num valor menor que o do controle.  Ao final, tem-se a proposta de um possível 

modelo desse porta-ferramentas. 

 

 

Palavras-chave: Nanofluidos. Coeficiente de transferência térmica. Porta-

ferramentas. Refrigeração interna. Efeito eletrohidrodinâmico. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Abstract 

 

This work arose from the need to produce advances in design development of 

an internally cooled toolholder through a phase change fluid. In order to minimize the 

high temperature in the cutting tool by this circulation system, using nanofluids 

emerged as an alternative to optimize heat transfer between the fluid and the cutting 

tool. The research consists in evaluate the influence of addition of silver 

nanoparticles in an ethylene glycol and deionized water solution, and also the 

addition of hematite nanoparticles (Fe2O3) in the refrigerant R141b. In both cases, 

nanoparticles had spherical shape, diameter of 30nm, and they were evaluated in 

different concentrations. Moreover, both nanofluids were subjected to an electric field 

in the heat transfer region to evaluate the influence of electrohydrodynamic effect 

and, finally, considering the magnetic properties of hematite, this nanofluid was 

tested under the influence of a magnetic field. The tests have shown that the 

nanoparticles really influence the properties of the fluids and, therefore, the amount 

of heat transferred. The nanofluid Ag/ETG+H2O(l)  also presented a positive influence 

of the electric field, further enhancing the value of the convective heat transfer 

coefficient (h) in 11% (0,039 vol%). In the case of Fe2O3/R141b nanofluid, the h value 

increased 30.3%. However, when the nanofluid was under magnetic or electric effect, 

the value of h was deteriorated, resulting in a lesser value than the control. As 

conclusion, a new toolholder prototype is presented.  

 

 

Key-words: Nanofluids. Heat transfer coefficient. Toolholder. Internal cooling. 

Electrohydrodynamic effect.  
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CAPÍTULO I   

 

Introdução 

 

A intensa geração de calor promovida na usinagem é oriunda da formação do 

cavaco e resulta da deformação plástica do material no plano de cisalhamento 

primário, da deformação do cavaco e atrito na região da interface cavaco-

ferramenta, onde se localiza o plano de cisalhamento secundário, e do atrito entre a 

ferramenta e a peça produzida por seus contatos.   

Segundo Shaw (2005), apenas uma pequena parcela, de 1 a 3%, de todo 

trabalho necessário para a remoção de material não é convertido em calor e que, de 

maneira segura, é possível afirmar que praticamente toda a energia mecânica 

envolvida é convertida em energia térmica. Neste sentido, Fleischer et al. (2007) 

estimam que no torneamento a perda do calor é de até 18% em direção à 

ferramenta, 20% para a peça e de 74,6% a 91,3 % para o cavaco. Nota-se, portanto, 

que o calor transferido à ferramenta representa uma parcela pequena do total do 

calor gerado. Porém, devido à área de contato com o cavaco ser reduzida, o fluxo 

térmico nesta região acaba sendo muito intenso, causando grande aquecimento da 

ferramenta. Dessa forma, a refrigeração da ferramenta se faz necessária, 

principalmente para o caso onde ferramentas de metal duro são utilizadas. 

Os fluidos de corte são aplicados em operações de usinagem para melhorar 

as condições tribológicas que ocorrem quando duas superfícies, da ferramenta e da 

peça a ser usinada, entram em contato (DENG, et al., 2009). Entretanto, apesar de 

contribuir com o aumento da vida das ferramentas, a utilização de fluidos de corte 

pode resultar em problemas de saúde dos operadores, danos ambientais e ainda 

implicam custos adicionais devido a tratamento e descarte adequado dos resíduos 

do processo de usinagem. Esses fatos contribuíram para o surgimento de 

alternativas como: usinagem a seco, mínima quantidade de lubrificação (MQL), 

refrigeração criogênica e, mais recentemente, refrigeração interna do porta-

ferramentas.  

O primeiro modelo de porta-ferramentas refrigerado internamente foi 

desenvolvido por Jeffries (1970), no qual água circulava internamente e mudava de 
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fase na região interior à cunha de corte. Depois foram desenvolvidos modelos mais 

elaborados, como o da Creare Incorporate (2011), onde nitrogênio líquido (N2(l)) 

circulava através de microcanais e, após trocar calor, era liberado para o ambiente. 

Em seguida, porta-ferramentas com sistema fechado de circulação foram 

desenvolvidos (GHANI, S., 2013; SHU, et al., 2012). Mais recentemente, foi 

desenvolvido por Ingraci (2014), um porta-ferramentas com sistema de circulação 

fechada e fluido em mudança de fase. No entanto, seus resultados, apesar de 

promissores, ainda não são desejáveis a ponto de se abolir a utilização de fluidos de 

corte.  

Nos últimos 15 anos, os estudos sobre nanofluidos tem se intensificado. Estes 

podem ser entendidos como suspensões coloidais de partículas nanométricas num 

fluidos base e que, a partir dessa interação, diversas propriedades desse fluido base 

são alteradas. Uma delas diz respeito à condutividade térmica e isso se deve ao fato 

de as nanopartículas apresentarem valores de condutividade térmica muito maiores 

que a dos respectivos fluidos base. Como consequência, nanofluidos possuem um 

grande potencial de transferência térmica.  

Além da aplicação convencional de nanofluidos, alguns efeitos também são 

aplicados a fim de melhorar ainda mais a ação das nanopartículas no incremento do 

coeficiente de transferência térmico convectivo (h). Um dos efeitos estudados por 

diversos autores (ASADZADEH, et al., 2012; HERIS, et al., 2014; SAVINYKH, et al., 

1981), é o efeito eletrohidrodinâmico, que nada mais é do que a aplicação de um 

campo elétrico na região de transferência térmica. O segundo efeito se refere à 

aplicação de um campo magnético na mesma região aquecida, desde que as 

nanopartículas tenham propriedades magnéticas.  

Na tentativa de aumentar a eficiência do resfriamento do porta-ferramentas 

refrigerado internamente torna-se desejável a aplicação de nanofluidos em 

substituição aos fluidos até agora empregados. No entanto, antecedendo à aplicação 

do nanofluido no sistema de refrigeração interno, faz-se necessário o estudo das 

características do nanofluido, incluindo o fluido base, a natureza e concentração das 

nanopartículas e, com isso, verificar a viabilidade de tal aplicação.  

Para cumprir o objetivo desse trabalho é desenvolvido um dispositivo 

experimental com as características e requisitos que podem ser aplicados em um 

sistema de refrigeração interna de um porta-ferramentas, a fim de avaliar a 
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viabilidade de aplicação de nanofluidos de prata e hematita na refrigeração interna 

desse porta-ferramentas. Também será analisada a influência da aplicação de um 

campo elétrico e um campo magnético na região onde a transferência térmica 

ocorre.  

O presente trabalho se divide em capítulos que tratam dos seguintes 

assuntos: 

No capítulo II, uma extensa revisão bibliográfica é apresentada, sendo que 

para a correlação de todos os assuntos a serem tratados, eles são discutidos na 

seguinte sequência: 

 A usinagem dos materiais e a influência da temperatura no processo de 

usinagem e na vida das ferramentas. 

 Apresentação dos nanofluidos, como são produzidos, os principais tipos e 

a explicação dos motivos deles terem se tornado uma opção em sistemas 

de refrigeração, assim como os mecanismos envolvidos na aplicação do 

efeito eletrohidrodinâmico e do campo magnético.   

 Por último, é realizada a correlação entre os nanofluidos e a usinagem de 

materiais, no que se refere a controle de temperatura da ferramenta de 

corte.  

No capítulo III, é apresentada a metodologia de construção da bancada de 

testes, produção dos nanofluidos, execução dos experimentos, assim como 

aquisição e análise dos dados.  

O capítulo IV trata da apresentação e discussão dos resultados obtidos nos 

experimentos, assim como das propriedades dos fluidos. 

Por fim, o capítulo V se refere à conclusão desta dissertação, propondo novos 

trabalhos a serem desenvolvidos, além de apresentar a sugestão de um modelo de 

porta-ferramentas refrigerado internamente e com a aplicação do campo elétrico.  

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

  



31 

 

CAPÍTULO II  

 

Revisão Bibliográfica 

 

Esta revisão bibliográfica tem por objetivo discutir primeiramente alguns 

pontos fundamentais da usinagem dos materiais referentes à utilização de fluidos de 

corte e os problemas de saúde e ambientais que resultam dessa utilização. Além 

disso, a geração de energia na usinagem e a influência da temperatura de corte na 

vida da ferramenta. Após essa abordagem, será dada atenção aos nanofluidos, seus 

métodos de produção e suas aplicações na área de transferência térmica. Por fim, 

será feita uma apresentação de estudos relacionados com a aplicação de campos 

elétricos e magnéticos na região onde ocorre a transferência térmica e uma posterior 

correlação de aplicações dos nanofluidos na usinagem de materiais.  

 

2.1 Usinagem dos materiais 

2.1.1. Geração de energia na usinagem 

Algo importante de se entender são os fatores ligados à geração de calor, 

assim como a distribuição de temperatura e o fluxo de calor nas ferramentas de 

usinagem e na peça a ser usinada. 

Em 1907, F. W. Taylor publicou um extenso trabalho chamado On the art of 

cutting metals, onde foi observado e medido o efeito da temperatura de corte sobre o 

desgaste da ferramenta. (MICHELETTI, 1977).  

A Figura 1 abaixo apresenta as três principais fontes de calor relativas à 

formação do cavaco. A zona de cisalhamento primário relativa à deformação plástica 

do cavaco; a zona de cisalhamento secundário referente ao contato na interface 

cavaco-ferramenta e, por último, a zona de contato entre peça e ferramenta.   
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Figura 1 – Regiões de fontes de calor. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

De acordo com Fleischer et al. (2007), durante operações de torneamento a 

energia térmica que é dissipada gira em torno de 74,6 a 91,3% para o cavaco, 1,1 a 

20% para a peça e 2,1 a 18% para a ferramenta. Apesar da parcela de energia 

dissipada à ferramenta ser relativamente baixa, deve-se considerar que a região de 

contato entre o cavaco e a ferramenta é bem reduzida, resultando num fluxo de calor 

extremamente intenso. A Figura 2 apresenta os resultados obtidos por Komanduri e 

Hou (2001) e que estão em concordância com o que já foi citado. 

 
Figura 2 – Distribuição típica de calor entre cavaco, ferramenta e peça. 

 
Fonte: adaptado de Komanduri e Hou, 2001. 
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Como as deformações e as forças de atritos se distribuem irregularmente, o 

calor produzido também se distribui de forma irregular. Com o aumento da 

temperatura, além do ponto de transformação da estrutura do material, as 

ferramentas perdem a sua dureza, desgastam-se rapidamente e se tornam 

improdutivas (FERRARESI, 1977). 

De acordo com Machado e Silva (2004), são fatores extremamente 

dependentes da temperatura: a vida da ferramenta, o consumo de energia, o 

processo de formação do cavaco e a integridade superficial da peça. A temperatura 

ainda determina os mecanismos de desgaste da ferramenta que irão definir a vida 

útil da mesma.  

O entendimento dos mecanismos de desgaste das ferramentas de corte são 

de fundamental importância, visto que estão diretamente relacionados com a 

temperatura da mesma. Sabendo-se disso, a Figura 3 apresenta o diagrama dos 

mecanismos de desgaste em função da temperatura. 

 
Figura 3 – Mecanismos de desgaste em função da temperatura. 

 
Fonte: Vieregge (1970) apud Konig e Klocke (1997). 

 

2.1.2. Utilização de fluidos de corte 

A usinagem é um dos processos mais importantes dentro da manufatura 

mecânica, sendo que em todo mundo, operações como torneamento interno e 

externo, fresamento, retificação e furação são responsáveis por grande parte dos 

gastos das indústrias desse setor.  
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Assim sendo, a redução de custos e o aumento da eficiência dos processos 

de manufatura atraem constantemente a atenção de pesquisas na área. Os fluidos 

de corte são aplicados em operações de usinagem para melhorar os processos 

tribológicos que ocorrem quando duas superfícies, da ferramenta e da peça a ser 

usinada, entram em contato (DENG et al., 2009). Além disso, segundo Nelson e 

Schaible (1988), um dos fatores que contribui para o aumento da qualidade dos 

fluidos de corte é a pressão exercida por Agências de Proteção Ambiental e de 

Saúde a fim de que esses produtos sejam tratados e comercializados com 

segurança e sejam menos nocivos ao meio ambiente.  

Segundo Machado et al. (2004), as principais funções dos fluidos de corte são 

a lubrificação a baixas velocidades de corte; refrigeração a altas velocidades de 

corte; remoção dos cavacos da zona de corte; e proteção da máquina-ferramenta e 

da peça contra oxidação. 

Dessa forma, tem-se que a utilização de fluidos de corte garante uma maior 

vida da ferramenta de corte, melhor qualidade superficial da peça acabada, devido à 

manutenção da temperatura, redução do atrito e facilidade na remoção do cavaco. .   

Zhao et al. (2012) apresentaram que a indústria americana consumiu, em 

2005, cerca de 20% da água potável disponível e que esses valores correspondem a 

mesma quantidade utilizada na irrigação e geração de energia elétrica. Com isso, 

deixaram claro que o maior consumo de água no processo de usinagem é devido à 

utilização de fluidos de corte.  

Apesar dos fabricantes de fluidos de corte reformularem constantemente seus 

compostos, a fim de torná-los menos agressivos ambientalmente e livres de metais 

pesados, elementos como Pb, S e Cl continuam presentes e causam problemas à 

saúde dos operadores de máquinas (SREEJITH e NGOI, 1999). 

Além disso, de acordo com De Groot et al. (2010), a fim de se evitar a 

propagação de fungos e bactérias, os fluidos de corte apresentam em sua 

composição biocidas. Com isso, é evitada a presença de maus odores, perda das 

propriedades lubrificantes e refrigerantes do fluido e propagação de doenças. O 

problema é que formaldeídos são liberados por conta desses biocidas, o que afeta 

diretamente a saúde dos operários que podem apresentar irritações na pele e 

dermatites.   
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2.1.3. Corte a seco 

Segundo Sreejith e Ngoi (1999), as vantagens da usinagem a seco incluem: 

não poluição da atmosfera ou da água; ausência de resíduos nos cavacos que 

refletem em economia nos custos de armazenamento e limpeza; redução de riscos 

para a saúde e, por fim, impacto de custos nos processos de usinagem.  

Ainda segundo Sreejith e Ngoi (1999), para que a usinagem a seco seja 

utilizada, esta deve compensar os benefícios dos fluidos de corte. Uma das opções é 

o contato indireto com fluidos refrigerantes e, dessa forma, remover o calor gerado. 

Os autores afirmam que o desenvolvimento de pesquisas nessa área tem propiciado 

avanços em diversos modos de refrigeração, como: sistemas under-cooling; 

refrigeração interna através de sistemas de vaporização; refrigeração criogênica; e 

sistemas termoelétricos de refrigeração. 

Klocke e Eisenblätter (1997) afirmam que muitos tipos de fluidos de corte que 

podem causar doenças em humanos, assim como degradação ambiental são difíceis 

e caros de reciclar ou eliminar. Devido a estes efeitos prejudiciais, uma atenção 

especial passou a ser dada a métodos alternativos de usinagem, onde a utilização 

desses fluidos é minimizada ou, até mesmo, eliminada. Os autores ainda realizaram 

a estimativa dos custos relacionados com fluidos de corte na produção de peças da 

indústria automobilística e concluíram que estes custam de 7 a 17% do valor total de 

produção. Com isso, defende-se que a melhor forma de eliminar os problemas e 

dificuldades oriundos da utilização do fluido de corte seria através da usinagem a 

seco, na hipótese de se atingir valores aceitáveis dos tempos de produção, 

qualidade das peças e vida das ferramentas. 

Nesse contexto, alguns autores como Abukhsim et al. (2006), Abdel-Aal et al. 

(2009) e Su e Liu (2012), propõem como boas opções as usinagens em alta e ultra-

altas velocidades de corte, sendo que estas são aplicadas para materiais de difícil 

usinabilidade. Nesse caso, como o tempo de contato entre o cavaco e a ferramenta 

é extremamente reduzido, o calor gerado na zona de cisalhamento primária não tem 

tempo suficiente para ser dissipado à ferramenta nas mesmas proporções do que 

em velocidades de corte mais brandas. Entretanto, Klocke e Eisenblätter (1997) 

indicam que a partir do incremento na velocidade de corte, tem-se uma progressão 

dos principais mecanismos de desgaste das ferramentas de corte, ocasionando uma 
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taxa limitada de material removido no corte a seco e dificuldade da aplicação do 

mesmo no meio industrial. 

Diversos autores como Byrne et al. (2003), Weinert et al. (2004) e Zhu et al. 

(2013), afirmam que o uso de fluidos de corte não pode ser eliminado de forma 

trivial, visto que outros aspectos devem ser respeitados e alcançados através de 

soluções adicionais. Esses aspectos seriam: menor quantidade de quebras das 

ferramentas de corte, a eliminação de cavacos, a refrigeração e lubrificação.  

 

2.1.4. Refrigeração Interna 

Os primeiros registros de pesquisas relacionadas com a refrigeração interna 

começaram em 1970 com Jeffries e Zerkle (1970). A proposta se baseava na 

circulação interna de um fluido através da ferramenta de corte ou do porta-

ferramentas. O modelo inicial, conhecido como heat pipe, se sustenta na circulação 

natural do fluido pela cavidade interna, sendo que o mesmo vaporizava ao realizar a 

troca de calor com uma interface condutora. A proposta dos autores pode ser vista 

na Figura 4 abaixo. 

 
Figura 4 - Refrigeração interna da ferramenta de corte com saída de vapor. 

  
Adaptado de: Zerkle, 1972, p.3. 

 

Vale ressaltar que o heat pipe, segundo Wu et al. (2016), é um sistema 

passivo de transporte de energia com diferenças de temperatura relativamente 

baixas e sem a necessidade de fontes externas de energia. O heat pipe é um 

trocador bifásico compreendido por uma região de vaporização, uma adiabática e 

uma região de condensação. Quando o calor é transferido na região de evaporação, 

o líquido é vaporizado, movendo-se para a região de condensação devido à 

pequena diferença de temperatura entre essas duas regiões. O fluido, já 

condensado, retornará à região de vaporização por capilaridade através da estrutura 
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tubular ou simplesmente por ação da gravidade, dependendo da posição do heat 

pipe. A Figura 5 representa, de forma genérica, a explicação acima.    

 
Figura 5 – Esquema de funcionamento do Heat Pipe. 

 
Fonte: adaptado de Jen et al. (2002). 

 

A refrigeração interna é também conhecida como Sistema de Resfriamento 

Indireto (ICS – Internal Cooling System), pois a região de geração de calor não sofre 

contato direto com o fluido. A eficiência da refrigeração interna depende de diversos 

fatores. O primeiro deles seria a intensa geração de calor numa área reduzida da 

superfície da ferramenta somado à eficiência de um fluido que não muda de fase, 

que possui baixa vazão e ainda depende de uma bomba de custo e consumo 

elevado. Em segundo, posicionar ou instalar o trocador de calor não é uma tarefa 

fácil. Além disso, a economia resultante da aplicação da refrigeração interna deve 

ser aceitável e o sistema tem que ser de fácil aplicação em ferramentas 

convencionais de usinagem (WU, et al., 2016). 

Zhao et al. (2002) desenvolveram um modelo matemático correlacionando a 

temperatura na aresta de corte, o fluxo de calor e o desgaste de flanco. Eles 

consideravam esse sistema como um trocador de calor localizado na região inferior 

da ferramenta e, desta forma, demonstraram que um aumento de 15% na vida de 

uma ferramenta de metal duro poderia ser alcançado com a dissipação de energia 

de ordem de 45W/mm².K. Ainda em estudo semelhante realizado por Zhao et al. 

(2006), comparando-se ao corte a seco, reduções entre 50 e 100ºC podem ser 

alcançadas através de taxas de transferência de calor da ordem de 25 a 

45W/mm².K.  
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Na Figura 6, observa-se o trabalho de Liang et al. (2011), onde para 

condições pré-definidas de usinagem do aço AISI 1045 (f = 0,1mm/rev, ap = 0,7mm 

e Vc = 175,8m/min), constataram uma redução de 9,7% (96,6ºC) na temperatura da 

aresta de corte da ferramenta de metal duro não revestida. 

 
Figura 6 - Comparação entre (a) porta-ferramentas comum e (b) heat pipe.  

 
Fonte: adaptado de Liang et al., 2011. 

 

Já Chiou et al. (2007), tornearam, com ferramenta de metal duro sem 

revestimento, o aço AISI 1020 e 1040, com a aplicação do heat pipe. Uma 

diminuição de 23% na temperatura do flanco da ferramenta foi atingida quando 

comparada ao corte a seco. Em números diretos, isso representa 25ºC. Em trabalho 

similar, porém apenas com análise numérica, Al-Odat (2010) verificou que o heat 

pipe removia do sistema 40 W/mm².K quando a geração de energia era de 20W. 

Esse valor representa uma redução de 17% ou 75ºC na superfície de saída da 

ferramenta. 

Em trabalho desenvolvido por Ghani, S. (2013), um modelo de porta-

ferramentas refrigerado internamente foi desenvolvido, conforme a Figura 7, a fim de 

testar a capacidade de resfriamento da ferramenta de corte e comparar o mesmo 

através da simulação numérica e verificar o rendimento da mesma durante testes de 

usinagem. Os testes foram realizados na usinagem da liga de alumínio AA6082, com 

ferramenta de aço rápido sem quebra cavacos e sem revestimentos em condições 

variadas de corte (Vc = 250, 300 e 350m/min; f = 0,1 e 0,2mm e ap= 0,5mm). Os 

resultados dos experimentos mostraram que no corte a seco a ocorrência de aresta 

postiça de corte (APC) era frequente, porém quando a RI era utilizada, quase não se 

observou a formação da mesma e, além disso, foram constatadas reduções de até 

40% na temperatura de corte.  

a) b) 
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Figura 7 – Porta-ferramentas refrigerado internamente. (a) ferramenta de corte; (b) 
micro canais adaptados; (c) porta-ferramentas com micro canais e (d) montagem 

final do porta-ferramentas.  

 
Fonte: Ghani, 2013. 

 

Baseados nesses pontos, a Creare Incorporated, detentora da patente Creare 

Incorporated (2011), US8061241, desenvolveu um trocador de calor que se localiza 

abaixo da ferramenta de corte e que, através de micro canais, é percorrido por N2(l) 

com uma vazão de 0,04L/min. Neste caso, a transferência térmica ocorre de forma 

mais intensa por se tratar do calor latente na evaporação. Vale salientar que o gás é 

liberado para o ambiente. A Figura 8 apresenta o modelo desenvolvido.  

 
Figura 8 – Trocador e calor composto por micro canais. a) trocador; b) módulo 

inferior fixado no porta-ferramentas; c) conjunto.  

 
Fonte: adaptado de Rozzi et al., 2011. 

 

Em trabalho desenvolvido por Ferri et al. (2013), o resfriamento indireto foi 

novamente comparado com o corte a seco sem RI. Nesse caso, as condições pré-

estabelecidas de usinagem foram Vc = 200; 250 e 300m/min, f = 0,10; 0,15 e 

a) b) 

c) 

entrada
saída 

Trocador de calor 

Saída 

Quebra cavaco 

Ferramenta 
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0,20mm/rot, na usinagem da liga AA6082-T6 com ferramenta de metal duro. O fluido 

refrigerante utilizado era água, com vazão de 0,3 L/min. Este sistema reduziu a 

temperatura do cavaco em 25ºC (9,6%).   

Shu et al. (2012) desenvolveu e realizou uma simulação de um porta-

ferramentas refrigerado internamente, no qual o próprio autor a denomina de 

“ferramenta de corte inteligente”. Nesse trabalho, um modelo térmico com diferentes 

parâmetros foi executado a fim de avaliar a eficiência e viabilidade do sistema 

através da máxima temperatura da ferramenta de corte e a diferença entre 

temperatura de entrada e saída do fluido. Com essas análises, constatou-se o 

decréscimo da temperatura da ferramenta de corte de 381,62ºC para 273,9ºC com o 

uso da RI.  

Analisando as diferentes propostas de refrigeração indireta desenvolvidas 

pelos autores e trabalhos citados anteriormente, fica evidente o potencial que esse 

tipo de adaptação possui.  Para que um sistema de RI eficiente e economicamente 

viável seja proposto, alguns fatores como o fluxo de calor intenso na usinagem, 

utilização de ferramentas de corte convencionais (sem alterações), circulação em 

sistema fechado (recirculação do fluido) devem ser considerados no 

desenvolvimento do projeto. Por último, para que o porta-ferramentas refrigerado 

internamente seja vantajoso, a vida da ferramenta em condições de RI não precisa, 

necessariamente, ser superior à da ferramenta em condições de fluido abundante. 

Isso se deve ao fato de que diversos fatores são levados em consideração no 

momento de avaliar a aplicabilidade de determinada tecnologia na usinagem e, 

nesse caso, todos os gastos relacionados com a utilização do fluido de corte entram 

nessa avaliação.  

 

2.2 Nanofluidos 

2.2.1. O que são nanofluidos? 

Nas últimas décadas, grandes avanços na nanotecnologia propiciaram o 

surgimento de uma nova geração de fluidos refrigerantes conhecidos por 

“nanofluidos”. Estes podem ser entendidos como suspensões coloidais, em escala 

nanométrica de sólidos em líquidos, desde que essas nanopartículas apresentem 

tamanho numa escala de 1 a 100nm (CHOI, 1995).  
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Os nanofluidos são compostos basicamente pelo fluido base e por 

nanopartículas. Os fluidos-base podem ser água, líquidos orgânicos (etilenoglicol, 

etileno, refrigerantes, etc.), óleos e lubrificantes, biofluidos, soluções poliméricas e 

outros líquidos comuns. Os materiais de nanopartículas incluem metais 

quimicamente estáveis (ouro, cobre), óxidos em geral (alumina, sílica, zircônio, 

titânio, cobre), carbetos metálicos (SiC) e o carbono em diversas formas (diamante, 

grafite, grafeno, nanotubos de carbono, fulereno) e nanopartículas funcionalizadas 

(SARKAR, 2011). 

Dessa forma, quando se considera a inclusão de nanopartículas de um 

determinado material, diversas propriedades desse fluido base são alteradas e uma 

delas diz respeito à condutividade térmica, já que as nanopartículas apresentam 

valores de condutividade térmica maiores que a dos respectivos fluidos base. Como 

consequência, nanofluidos apresentam um grande potencial de transferência 

térmica, seja em escoamentos monofásicos ou em bifásicos. Na Tabela 1 é possível 

verificar a condutividade térmica de diversos materiais sólidos e líquidos. 

 

Tabela 1 – Condutividade térmica de diversos materiais. 

Material K (W/m.K) Material K (W/m.K) 

Nanotubos de Carbono (CNT) [1] 2980-6000 Água [3] 0,613 

Ouro (Au) [3] 317 Etilenoglicol [3] 0,252 

Grafeno [1] 5000 Propilenoglicol 0,182 

Prata (Ag) [3] 429 Etanol 0,18 

Carbeto de Silício [3] 490 Amônia [3] 0,025 

Cobre (Cu) [3] 401 R22[3] 0,082 

Óxido de Cobre 69 R134a[3] 0,080 

Alumina (Al2O3) 40 R141b 0,096 

Magnetita (Fe3O4) 
[2] 38 Querosene 0,15 

Hematita (Fe2O3) 
[2] 65 Óleo de Motor[3] 0,145 

Óxido de Titânio (TiO2) 13,7   

Fonte: [1] Prakash, 2005; [2] Mo e Smeltzer, 1970; [3] Incropera, 2008 (valores para 
300K); 
 

De acordo com Choi (1985), nanofluidos apresentam as seguintes vantagens 

quando comparados com soluções simples:  

 Área superficial maior e, consequentemente, maior superfície de troca térmica 

entre fluido e nanopartículas; 
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 Alta estabilidade com movimento browniano predominante das partículas; 

 Potência de bombeamento reduzida quando comparado com fluidos simples 

para se obter transferências térmicas equivalentes.  

 Redução da sedimentação quando comparado com soluções convencionais, 

resultando em sistemas com dimensões reduzidas; 

 Propriedades ajustáveis, incluindo condutividade térmica e molhabilidade 

através da variação da concentração de nanopartículas. 

Devido às vantagens apresentadas acima, pesquisas por todo o mundo vêm 

sendo realizadas para se compreender de melhor forma a influência das 

nanopartículas em fluidos. Dessa forma, verifica-se na Figura 9 o número de 

publicações nos últimos 12 anos, de acordo com a base de dados SCOPUS, 

relacionadas com as palavras “nanofluids” (nanofluidos) e “heat transfer” 

(transferência de calor). 

 
Figura 9 – Número de publicações sobre nanofluidos e transferência de calor 

 
Fonte: scopus.com 

 

2.2.2. Produção de nanopartículas 

Antes de apresentar os métodos com que os nanofluidos podem ser 

produzidos é importante apresentar algumas formas de produção das 

nanopartículas. De acordo com Yu et al. (2003), essa produção pode ser classificada 

através de duas categorias: processos químicos e processos físicos. 
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Os métodos químicos incluem a precipitação química, micro-emulsões, 

hidrotermal, solgel, deposição química de vapor e combinação de plasma em 

métodos de fase gasosa. (HOSOKAWA, et al., 2007). Já alguns métodos físicos 

englobam, por exemplo, técnicas de condensação em gás inerte e a trituração 

mecânica (GRANQVIST E BUHRMAN, 1976). 

 

2.2.3. Métodos de preparação de nanofluidos 

A preparação de nanofluidos estáveis é um dos pontos chaves das pesquisas 

relacionadas com o tema. Segundo Haddad et al. (2014), a estabilidade dos 

nanofluidos se referem a diversos aspectos, tais como: 

 Nanofluidos são dispersões multifásicas com alta energia superficial e 

termodinamicamente instáveis; 

 Nanopartículas dispersas em soluções possuem um forte movimento 

Browniano. A mobilidade das nanopartículas acaba por compensar a 

sedimentação causada pela ação da gravidade; 

 Dispersão das nanopartículas no fluido pode ser afetada com o passar do 

tempo devido à aglomeração das mesmas, que é causada pelas forças de 

Van der Waals. 

   Reações químicas entre nanopartículas ou entre o fluido base e 

nanopartículas não são desejadas durante as condições de trabalho.  

É possível verificar que a aglomeração de nanopartículas é extremamente 

prejudicial, visto que, ao se aglomerarem, passam a sofrer influência das forças 

gravitacionais e se depositam. Dessa forma, uma das opções existentes para se 

evitar essa deposição é a adição de dispersantes à mistura. Alguns exemplos de 

surfactantes: SDS (surfate dodecyl sodium), PVA (polyvinyl alcohol) e CTAB (cetyl 

trymetil ammonium bromide). 

Conforme pode ser observado na literatura, existem dois métodos de preparo 

predominantes que são o “Método de Um Passo” e o “Método de Dois Passos”. 

 

2.2.3.1. Método de Um Passo 

O método de um passo indica que o nanofluido será produzido, como o nome 

já diz, em apenas uma etapa. Basicamente, consiste em produzir e dispersar 
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simultaneamente as nanopartículas no fluido base. Neste método, os processos de 

secagem, armazenamento, transporte e dispersão são evitados. Portanto, a 

aglomeração de nanopartículas é reduzida e a estabilidade aumentada (LI, et al., 

2009). 

 Atualmente existem diversos modos de se produzir nanofluido através desse 

método. Eastman et al. (2001) desenvolveu o método “Condensação Física de 

Vapor" (physical vapor condensation) para preparar nanofluidos de Cu/Etilenoglicol. 

Nanofluidos de óxido de cobre em fluido de freio foram produzidos por Kao et 

al. (2007) em um único passo, por meio do método do arco submerso. Basicamente, 

uma haste de cobre puro foi utilizada como eletrodo e, devido às altas temperaturas, 

foi derretida e vaporizada em um fluido dielétrico. Após acorrer a coagulação do 

material vaporizado, o nanofluido pronto foi extraído. Para uma concentração 

mássica de 2% constatou-se um aumento da condutividade de 0,03 W/mK para 0,05 

W/mK. 

Lo et al. (2005) prepararam nanofluidos compostos por CuO, Cu2O e Cu 

utilizando-se de diferentes líquidos dielétricos através do processo de arco 

submerso. Uma fonte de energia apropriada é necessária para produzir um arco 

elétrico com temperaturas suficientes para capaz de fundir e vaporizar o metal em 

questão. Os metais vaporizados condensam e se dispersam em água deionizada a 

fim de se obter o nanofluido.   

A desvantagem dos métodos de um passo é que estes precisam ser 

desenvolvidos por lotes, ou seja, normalmente a produção acontece apenas em 

pequenas quantidades, inviabilizando a produção comercial de nanofluidos. Além 

disso, o controle sobre parâmetros importantes, como tamanho das nanopartículas, 

é limitado. Outra restrição é que o fluido base deve possuir baixa pressão de vapor, 

a fim de se evitar aglomerações de nanopartículas (CHAUPIS, 2011). 

 

2.2.3.1. Método de Dois Passos 

Este método é extremamente utilizado na síntese de nanofluidos através da 

mistura de um fluido base com nanopartículas e que são obtidas através de 

diferentes processos mecânicos, físicos e químicos, tais como a retificação, 

fresamento, sol-gel e métodos em fase de vapor. Um vibrador ultrassônico ou 
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agitador de alto cisalhamento são normalmente utilizados para misturar as 

nanopartículas ao fluido base (MUKHERJEE, 2013).  

Nanopartículas, nanofibras, nanotubos ou outros nanomateriais utilizados 

nesse método são primeiramente produzidos na forma de um pó seco e, então, 

como dito anteriormente, são misturados ao fluido base (YU; XIE, 2012).  

Este método é o mais viável, economicamente falando, para produção de 

nanofluidos em larga escala, pois as técnicas de síntese das nanopartículas “secas” 

já estão difundidas na indústria.  

Eastman at al. (1997) e Lee et al. (1999) produziram nanofluidos de alumina 

através do método de dois passos. Murshed et al. (2005) preparou nanofluidos do 

tipo TiO2/água. Kim et al. (2005) produziu nanofluidos de CuO dispersos em 

etilenoglicol através da sonicação e sem surfactantes.  

Asadzadeh (2011) adicionou nanopartículas de Fe3O4, com diâmetro médio 

de 50nm, ao fluido base (etilenoglicol) na presença de grande agitação mecânica. 

Então, a suspenção foi sonicada por uma hora em banho ultrassônico e não foi 

constatada sedimentação nas 12h seguintes à produção do mesmo.  

A grande vantagem no método apresentado é a gama de nanofluidos que 

podem ser produzidos, variando tamanho, forma e material das nanopartículas e o 

tipo do fluido base.  

Os processos de produção de nanofluidos podem variar muito, entretanto, de 

acordo com pesquisa realizada por Ghadimi et al. (2011), diversos pesquisadores, 

ao utilizar do método do banho ultrassônico, concentram seu tempo de preparo de 

15 a 60 minutos de agitação para os mais diversos tipos de nanopartículas e fluidos-

base. 

 

2.2.4. Nanofluidos e suas propriedades térmicas.  

Quando se discorre sobre a melhora da capacidade de transferência térmica 

de um fluido, duas possibilidades aparecem: o aumento da quantidade de energia 

térmica transferida em uma mesma área superficial ou a redução das dimensões de 

determinado equipamento, mantendo-se a mesma taxa de transferência.  

Segundo Laohalertdecha et al. (2007), duas técnicas são utilizadas a fim de 

otimizar a transferência térmica: ativa e passiva. A ativa se refere a aplicação de 

forças externas, como por exemplo, o campo elétrico e vibração acústica ou 
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superficial. Já as passivas necessitam de superfícies especiais (rugosas, estendidas, 

etc.) ou a adição de elementos ao fluido.  

Considerando que a condutividade térmica é o parâmetro mais importante 

responsável pela transferência de calor, diversos trabalhos foram desenvolvidos a 

fim de se determinar essa propriedade dos fluidos, seja por meios teóricos quanto 

práticos. 

Segundo Oliveira (2012), existem diversos fatores que influenciam 

diretamente a condutividade térmica dos nanofluidos e que são apresentados por 

diversos autores:  

• Concentração: quanto maior for a concentração de nanopartículas, maior a 

condutividade térmica será; 

• Tipo de nanopartículas e fluido base: a forma como ambos interagem e suas 

condutividades térmicas são fundamentais para o aumento da condutividade; 

• Forma e tamanho das nanopartículas: quanto mais alongada for a 

nanopartícula, maior será a condutividade térmica e quanto menor for seu tamanho, 

também terá um aumento na propriedade em questão. 

• Temperatura: para maiores temperaturas, obtêm-se maiores incrementos na 

condutividade térmica; 

• Aditivos: por garantirem uma maior estabilidade dos nanofluidos, sua 

presença influencia no incremento da condutividade térmica dos mesmo.  

• Acidez: para menores pH’s, maior será a condutividade térmica dos 

mesmos. 

• Nanocamada: fator que depende da interação entre fluido e partícula, visto 

que esta é uma camada localizada na interface entre nanopartículas e fluido. Assim 

sendo, quanto maior for a condutividade térmica dessa nanocamada e sua 

espessura, maior será a condutividade final do fluido.    

• Movimento Browniano: Movimento aleatório das nanopartículas pelo fluido 

base. Por se tratar de um movimento não uniforme, as chances de colisões são 

maiores. 

• Aglomerações: A presença e quantidade de aglomerações têm influência 

nas propriedades dos nanofluidos, inclusive pelo fato de que aglomerações são 

indícios de não homogeneidade do fluido. 
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• Potencial interparticular: este fator depende da natureza das nanopartículas 

e de sua concentração.  

A condutividade térmica de nanofluidos que continham Al2O3, CuO e Cu em 

dois diferentes fluidos-base (água e óleo HE-200) foram medidos por Eastman et al. 

(1997). Com uma concentração volumétrica de 5%, atingiu-se um aumento de 60% 

na condutividade térmica quando comparado com o fluido base sem adição de 

nanopartículas. Um fato interessante é que os autores mostraram que o nanofluido 

de Cu, produzido pelo “método de um passo” apresentou melhores resultados do 

que o nanofluidos de CuO, produzido pelo “método de dois passos”. 

Já Lee et al. (1999) utilizou dois fluido bases diferentes: água e etilenoglicol 

(ETG) para dispersar nanopartículas de CuO e Al2O3, obtendo-se assim 4 diferentes 

condições: CuO/ETG, CuO/água, Al2O3/ETG e Al2O3/água. Acompanhando a 

tendência, seus resultados foram promissores com relação à utilização de 

nanofluidos, sendo que o nanofluido CuO/ETG com 4 vol% mostrou um aumento de 

20% na condutividade térmica. Além disso, para os autores, os resultados sugerem 

que não só o formato, mas o tamanho das nanopartículas é determinante para o 

incremento na condutividade térmica.   

Patel et al. (2003) realizou experimentos com nanopartículas de ouro, 

utilização de surfactantes e tendo água como fluido base. Duas soluções foram 

produzidas, sendo o diâmetro médio das nanopartículas de 10nm e 20nm.  

Constatou-se um incremento de 5% a 21% na condutividade térmica de nanofluidos 

de ouro com concentração volumétrica de apenas 0,00026%. Para o nanofluido de 

Au/água, o incremento oscilou entre 7% e 14% para 0,011 vol%. Comparativamente, 

menores incrementos na condutividade térmica foram alcançados para 

nanopartículas de prata de diâmetros maiores e com concentrações em volume 

também maiores.  

Através do método transiente do fio aquecido e utilizando nanopartículas de 

Carbeto de Silício (SiC) com diâmetro médio de 26 nm e 0,6 μm, em água 

deionizada e ETG, Xie et al. (2001; 2002) mediram a condutividade térmica e 

concluiram que os nanofluidos com o mesmo tipo de nanopartículas em fluidos-base 

diferentes resultam no mesmo incremento na condutividade. Além disso, os 

resultados mostraram que o modelo matemático de Hamilton e Crosser (1962) é 
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capaz de prever a condutividade térmica para as nanopartículas (SiC) com 0,6 μm 

de diâmetro, enquanto que para as de diâmetro de 26nm não foi possível. 

Aghabozorg et al. (2015) estudou o efeito no coeficiente de transferência 

térmica convectivo em diferentes concentrações de nanotubos de carbono (NTC) em 

conjunto com magnetita (Fe3O4) na água (fluido base). Concentrações mássicas de 

0,1 e 0,2% foram utilizadas em diferentes regimes de escoamento (laminar, de 

transição e turbulento). Os resultados mostram que o valor de h sofreu um aumento 

de 13,54% e 27,69% na menor concentração e de 34% e 37,5% na maior 

concentração para os regimes laminar e turbulento, respectivamente. 

Em outro trabalho, Das et al. (2003) examinou o efeito da temperatura na 

condutividade térmica de nanofluidos compostos por CuO e Al2O3. Os autores 

concluíram que é possível dobrar ou até quadruplicar a condutividade térmica 

quando a temperatura varia de 21ºC para 52ºC. Dessa forma, os autores indicam a 

aplicação de nanofluidos como fluidos refrigerantes em equipamentos com alta 

quantidade de energia a ser dissipada, onde o fluido irá trabalhar a uma temperatura 

acima da ambiente.  

Considerando que a aplicação de nanofluidos em sistemas solares de 

aquecimento tem apresentado notáveis melhoras em sua eficiência, Gorji e Ranjbar 

(2016) realizaram estudo numérico e experimental com 3 tipos de nanopartículas 

dispersas em água deionizada: grafite, magnetita e prata. Através de um modelo 

computacional, a distribuição de temperaturas do fluido dentro do coletor solar foi 

simulada e, simultaneamente, experimentos físicos foram realizados para validar o 

modelo numérico e para investigar o efeito da intensidade do fluxo térmico, da 

concentração de nanopartículas e do fluxo de nanofluidos na eficiência do coletor. 

De acordo com os resultados, os nanofluidos promoveram uma melhora na 

eficiência térmica de 33% a 57% com relação ao fluido base. Na Figura 10, pode-se 

observar o setup experimental.  
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Figura 10 – Configuração experimental do painel solar. 

 
Fonte: adaptado de Gorji e Ranjbar, 2016. 

  

De acordo com Cheng et al. (2008), quando comparado com transferência de 

calor em condições sem mudança de fase, o estudo de nanofluidos em mudança de 

fase (ebulição em piscina, fluxo térmico crítico, escoamento bifásico e condensação) 

são bem mais limitados. Ainda segundo os autores, fluxos bifásicos e as 

características da transferência de calor dependem de propriedades físicas como o 

calor específico, calor latente, densidade, tensão superficial, etc.  

Heris S. (2011) estudou a eficiência da transferência de calor na ebulição 

utilizando nanopartículas de cobre dispersas numa solução de água mais 

etilenoglicol em proporção de 40% pra 60%, respectivamente. O nanofluido foi 

produzido através do método de dois passos com concentrações de 0,1%, 0,2% e 

0,5% em massa.  Observou-se, então, que nanofluidos aumentam a transferência 

térmica na ebulição em piscina e que esta é intensificada com o incremento da 

concentração de nanopartículas, atingindo um máximo de 55% de melhora para a 

concentração de 0,5%.  

Em trabalho desenvolvido por Lee et al. (2007), a alta condutividade térmica 

das nanopartículas demostrou aumentar o coeficiente de transferência térmica sem 

mudança de fase para micro-canais. Também foi constatado, acompanhando os 

exemplos já citados, que os maiores incrementos acompanhavam as maiores 

concentrações de nanopartículas. Nesses experimentos foram utilizados nanofluidos 

Al2O3/H2O com concentrações volumétricas de 1% e 2%. Já para as condições com 

mudança de fase, a concentração foi de 1% somente. As nanopartículas causaram 

péssimos resultados devido à deposição de grandes aglomerados próximo à região 
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de saída dos micro canais. Sendo assim, os autores aconselham a não utilizar 

nanofluidos em microcanais.  

Liu et al. (2007) realizaram um estudo experimental para compreender a 

transferência de calor na ebulição nucleada de nanofluidos do tipo CuO/H2O sob 

diferentes pressões e concentrações em massa. O aparato utilizado foi um heat pipe 

plano com micro ranhuras em sua superfície de transferência térmica. O coeficiente 

de transferência de calor e o Fluxo Térmico Crítico dos nanofluidos aumentaram 

consideravelmente com a diminuição da pressão, quando comparado com a água 

pura. Sob pressão atmosférica, o aumento do coeficiente de transferência térmica e 

do Fluxo Térmico Crítico foi de 25% e 50%, enquanto sob uma pressão de 7,5 kPa, 

foi de 100% e 150%, respectivamente. Segundo os autores, para menores 

concentrações, o aumento dos valores desses parâmetros se dá de forma mais 

branda. 

Henderson et al. (2009) analisaram a influência das nanopartículas no 

coeficiente de transferência térmico convectivo. Em uma das condições analisadas, 

nanopartículas de SiO2 dispersas no fluido refrigerante R134a, nas concentrações 

de 0,05 vol% e 0,5 vol% foram avaliadas. Para ambos os casos, o valor do 

coeficiente sofreu redução de 43% e 55%, respectivamente. Os autores justificam o 

resultado devido a formação de uma camada de nanopartículas na superfície 

aquecida e também pela baixa estabilidade do fluido devido a deposição.  

Por fim, acompanhando os resultados do autor anterior, porém em condições 

diferentes, Park et al. (2011) analisou a 4 diferentes concentrações de nanofluidos 

compostos por nanotubos de carbono dispersos em água. As concentrações 

volumétricas foram 0,0001%; 0,001%; 0,01% e 0,05% e suas respectivas reduções 

foram de 7,4%, 22,3%, 34% e 38,2%.  

 

2.2.4.1. Nanofluidos Magnéticos e suas propriedades térmicas 

Dentre os estudos realizados com nanofluidos, alguns passaram a focar na 

utilização de nanopartículas cujos materiais possuem propriedades magnéticas. 

Essas nanopartículas magnéticas são geralmente produzidas em formas e tamanhos 

diferentes a partir de materiais metálicos (ferromagnéticos) como o ferro, níquel, 

cobalto e óxidos de ferro como hematita (Fe2O3) e magnetita (Fe3O4).  
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Para Bahiraei e Hangi (2015), a característica principal desse tipo de 

nanofluido é que além de melhorar as propriedades térmicas, eles possuem 

propriedades magnéticas similares às de materiais magnéticos, assim como, a 

fluidez de outros fluidos convencionais. Tal característica torna possível o controle 

do fluxo da taxa de transferência térmica e o movimento das nanopartículas através 

do controle do campo magnético aplicado.   

Segundo Lee et al. (2012), a concentração local de nanopartículas pode ser 

amplificada através da aplicação de um campo magnético nos entornos da região de 

transferência térmica. Esta maior concentração localizada irá resultar no aumento do 

CHF.  

Além da vantagem citada acima, os nanofluidos magnéticos também podem 

ser removidos do fluido de forma mais fácil. Essa característica é muito importante 

em sistemas de refrigeração em que se faz necessária a limpeza do mesmo.  

Naphon P. (2015) realizou experimento para analisar a influência do campo 

magnético em nanofluido composto por nanopartículas de TiO2 suspensas no fluido 

refrigerante R141b. O diâmetro médio de cada nanopartícula é de 21nm e o 

nanofluido foi produzido através do método de dois passos, com a utilização de uma 

cuba ultrassônica pelo período de 3 horas e concentrações volumétricas de 0,01%, 

0,025%, 0,05%, e 0,075%, sem a utilização de surfactantes. Como pode ser 

observado na Figura 11, o experimento consiste numa câmara de aquecimento, 

sistema de resfriamento à base de água, um sistema para geração do campo 

magnético e aquisição de dados. O campo magnético foi gerado através de imãs de 

neodímio com campo magnético de 5x10−4 T, 7,5x10−4 T, e 10x10−4 T. O autor 

concluiu com o trabalho que o coeficiente de transferência térmica convectivo para 

ebulição em piscina e sem aplicação de campo magnético tende a diminuir com o 

aumento da concentração de nanopartículas. Já no caso dos nanofluidos, a 

aplicação do campo magnético influencia positivamente no valor do coeficiente de 

transferência de calor, atingindo um máximo de 27,91% de aumento. 
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Figura 11 – a) Setup experimental; b) posição dos imãs de neodímio.  

  
Fonte: Naphon P., 2015. 

 

Lee et al. (2013) realizou estudo para caracterizar a influência do campo 

magnético no fluxo crítico de calor em condições de pressão atmosférica e baixo 

fluxo de massa. No caso, foram utilizadas nanopartículas de magnetita (Fe3O4), com 

diâmetro médio de 25nm, e água como fluido base, caracterizando este como um 

nanofluido magnético. A fim de melhorar a estabilidade do nanofluido em questão, foi 

utilizado o surfactante do tipo PVP e as concentrações em volume testadas foram de 

0%, 0,0001% e 0,001% sob campo magnético de 15x10-4T gerado por 4 imãs de 

neodímio. Constatou-se que o campo magnético aumenta ainda mais o valor do 

CHF. Segundo os autores, isso se deve ao fato de que na região próxima à parede 

do tubo a concentração de nanopartículas era maior e estas se depositavam na 

superfície do tubo, aumentando a molhabilidade do fluido. 

Karimi et al. (2015), realizaram um estudo para analisar a condutividade de 

nanofluidos Fe2O3/H2O e Fe3O4/H2O na presença e ausência de campo magnético. 

As concentrações volumétricas variaram de 0% a 4,8% e a temperatura de 20 a 

60ºC, com incrementos de 5ºC. O campo magnético aplicado foi de 0,0414 T; 0,0627 

T; 0,0818 T; 0,1009 T; e 0,1235 T. Utilizando-se do equipamento KD2 Pro (Decagon 

Devices Inc), a condutividade térmica foi medida através do método transiente do fio 

aquecido.  Os autores concluíram que com a aplicação do campo magnético nos 

nanofluidos, o aumento da condutividade térmica da magnetita (Fe3O4) e hematita 
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(Fe2O3) foi, respectivamente, de 15% para 38% e de 13% para 175%, com relação à 

água pura.  

2.2.4.2. Nanofluidos sob a aplicação de campo elétrico  

Antes de citar a aplicação de campo elétrico em nanofluidos, é necessário 

que se discorra sobre a aplicação do mesmo em fluidos ausentes de nanopartículas, 

como introdução ao tema. Diferentemente do campo magnético, onde a sua 

presença só terá efeito sobre as partículas que possuem propriedades magnéticas, o 

campo elétrico tem efeito tanto sobre as nanopartículas quanto sobre o fluido. Dessa 

forma, existe uma vasta literatura que trata apenas de fluidos sujeitos ao efeito 

desse campo.  

O efeito eletrohidrodinâmico (EHD – Eletrohydrodynamic), se refere a 

aplicação de um campo elétrico sobre um fluido dielétrico. Nesta técnica, um campo 

elétrico de alta-tensão e baixa-corrente é aplicado no fluido que passa entre os 

eletrodos (LAOHALERTDECHA, et al., 2007). 

Este efeito foi estudado inicialmente a partir de outro efeito chamado Efeito 

Termodielétrico, posteriormente conhecido como Efeito Costa Ribeiro.  Neste caso, o 

efeito pode ser descrito como a ação de um campo elétrico sobre a velocidade de 

fusão e condensação de um dielétrico. Segundo Mascarenhas (1956), esse 

fenômeno revelava a interação de dois efeitos: criação de um campo elétrico e 

mudança de fase, sugerindo que o balanço dos diferentes tipos de energia numa 

transformação física pode levar a determinados “cross effects”. 

Sendo assim, Mascarenhas (1956) procurou entender o que estaria por trás 

desse efeito, suspeitando que o campo elétrico tivesse influência sobre a 

condutividade térmica de um líquido dielétrico. E foi exatamente isso o que se 

constatou através do efeito nomeado pelos autores como eletrotermocondutor, e que 

também é conhecido por efeito eletrohidrodinâmico. O método utilizado para a 

medição da condutividade térmica foi o do “Estado Estacionário com Campo 

Constante”. Diante de diversas conclusões, destaca-se que a inversão do sinal do 

campo não inverte o sentido do efeito, ou seja, há sempre aumento do fluxo térmico 

e que as tensões alternadas provocam o efeito, porém as tensões contínuas 

resultam em maiores intensidades.  
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Efeito Eletrohidrodinâmico (EHD) sem mudança de fase 

De acordo com Allen e Karayiannis (1995), as três formas principais com que 

o efeito eletrohidrodinâmico pode melhorar a transferência de calor por convecção 

sem mudança de fase são (a) através do efeito corona, (b) da eletroforese e (c) por 

ação da dieletroforese.  

A aplicação do campo elétrico induz a uma movimentação interna do fluido 

conhecida como efeito Corona. Segundo Robinson M. (1961), este fenômeno se 

refere à movimentação de fluidos induzida pela repulsão de íons a partir da região 

próxima a um eletrodo de alta-tensão. Os íons presentes no fluido irão se 

movimentar devido ao campo elétrico e, após constantes colisões com moléculas 

que não sofreram o efeito do campo, um movimento global do fluido ocorrerá.  

A eletroforese é o movimento de partículas coloidais ou polieletrólitos, imersos 

num líquido e que são influenciados por um campo elétrico. A velocidade 

eletroforética v (m/s) é a velocidade durante a eletroforese e a mobilidade 

eletroforética (m²/V.s) é a velocidade por unidade de campo elétrico (LYKLEMA, J., 

1995). Este movimento aparenta gerar os melhores resultados na transferência 

térmica, entretanto sua eficiência depende criticamente da pureza, do fluido utilizado, 

se este é polar ou apolar e se algum tipo de carga é aplicada ao mesmo (ALLEN E 

KARAYIANNIS, 1995). 

Já a dieletroforese, de acordo com Lyklema, J. (1995), é o movimento 

espontâneo de partículas neutras sujeitas a um campo elétrico intenso, desde que a 

diferença entre a permissividade do fluido dielétrico e do meio seja grande.   

 

Efeito Eletrohidrodinâmico (EHD) com mudança de fase 

Em condições de mudança de fase, segundo Allen e Karayiannis (1995), o 

efeito eletrohidrodinâmico contribui para o aumento da transferência térmica pode 

ser atribuído pelos seguintes fatores: 

 Ação na interface líquido/vapor; 

O campo elétrico desestabiliza a camada de condensado ou de vapor 

formada. Em geral, essa desestabilização resulta na redução da resistência térmica 

na superfície de transferência térmica. Para o caso da evaporação, o campo elétrico 

faz com que a ebulição em filme se torne ebulição nucleada.  

 Ação da bolhas de vapor; 
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Pohl (1978) sugestiona que uma força dieletroforética pode agir sobre as 

bolhas presentes na superfície de troca, atraindo essas para regiões onde o campo 

elétrico é menor. Ao mesmo tempo, o aumento da velocidade dessas bolhas causa 

agitação da região vizinha à superfície de troca, melhorando as taxas de 

transferência térmica.  

 Mudança no ângulo de contato e tensão superficial 

No caso da ebulição, Rohsenow (1966) apresentou que o grau de 

aquecimento necessário para o crescimento de bolha depende diretamente da 

tensão superficial da interface líquido-vapor e que o ângulo de contato está 

relacionado com essa tensão.  

Além desses pontos destacados, Laohalertdecha et al. (2007), ainda cita de 

forma mais pontual os mecanismos responsáveis pela melhora no processo de 

mudança de fase: 

 Movimento das bolhas pela superfície aquecida devido às tensões de 

Maxwell; 

 Espalhamento das bolhas pela superfície aquecida; 

 Aumento do número de bolhas através da quebra de bolhas maiores, 

reduzindo, assim, o seu diâmetro de desprendimento e criando mais 

turbulência na região; 

 Eliminação da histerese no processo de ebulição, diminuindo o 

aquecimento necessário para que a ebulição nucleada se inicie; 

 Aumento do Fluxo Térmico Crítico e Mínimo através da 

desestabilização do filme de vapor formado na superfície aquecida; 

 Aumento da molhabilidade da superfície devido à redução da tensão 

superficial; 

 Introdução de ondas e perturbações na superfície aquecida por conta 

da instabilidade da interface líquido/vapor.  

Karayiannis T. (1998) realizou estudo experimental para analisar a influência 

do campo elétrico e do fluxo de calor no coeficiente de transferência de calor médio. 

O autor utilizou como fluidos os refrigerantes R123 e o R11 e tensões da ordem de 0 

a 25kV, aplicadas num aparato composto por 5 tubos de parede fina. Como é 

possível observar na Figura 12, para o R123, os maiores aumentos do coeficiente de 

transferência térmica foram para os menores fluxos de calor, evidenciando essa 
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característica que se justifica pela atenuação do efeito do campo elétrico devido ao 

aumento da geração de bolhas na superfície. Já para o R11, a influência do campo 

elétrico foi desprezível e o autor justifica isso devido à natureza do fluido, pois o 

tempo de relaxação do fluido é superior ao tempo de desprendimento das bolhas e, 

por isso, a ação do efeito nas bolhas acaba sendo neutralizado.  

 

 
Fonte: Karayiannis T., 1998. 

 

A aplicação do efeito eletrohidrodinâmico foi realizada por Fernandez e 

Poulter (1987) numa seção anular resfriada com óleo em regime laminar de 

escoamento. Os resultados mostraram que quando uma alta tensão da ordem de 

30kV (corrente contínua) foi aplicada através da região de transferência térmica, a 

movimentação do fluido na direção radial foi fortemente induzida e, como 

consequência, a taxa de transferência térmica aumentou mais de 20 vezes, sendo 

que a queda de pressão do sistema aumentou apenas 3 vezes. 

 

Efeito Eletrohidrodinâmico (EHD) aplicado em nanofluidos com e sem 

mudança de fase  

Asadzadeh et al. (2012) examinaram a influência da aplicação de um campo 

elétrico próximo a um fio de platina aquecido com o propósito de avaliar as 

alterações na transferência térmica por convecção natural. O fluido base utilizado foi 

o etilenoglicol e as nanopartículas de Fe3O4 em concentrações volumétricas de 

0,015%, 0,02%, 0,05% e 0,1%. Na Figura 13 abaixo é apresentado o coeficiente de 

transferência térmica (h) pelo número de Rayleight, que é simplesmente o produto 

Figura 12 – Coeficiente de transferência de calor médio. (a) R123 e (b) R11; 
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entre os números de Grashof e Prandtl e representa a transição da camada-limite de 

convecção natural. No experimento realizado, os autores concluem que com o 

aumento do Ra, a intensificação do h passa a ser atenuada para um campo elétrico 

constante. O fluxo, devido às forças de empuxo, se tornam mais significantes com o 

aumento de Ra, tornando a contribuição do campo elétrico desprezível, justificando, 

assim, a menor influência do campo elétrico para maiores valores de Ra.  

 
Figura 13 – Coeficiente de transferência térmica para concentração de 0,02 vol%. 

 
Fonte: Asadzadeh et al., 2012. 

 

Heris et al. (2014) estudaram o efeito do campo elétrico no desempenho 

térmico de um termossifão com mudança de fase. Foram utilizados dois tipos de 

nanofluidos produzidos pelo processo de vibração ultrassônica, sendo eles 

Al2O3/água e CuO/água, isentos de dispersantes a fim de se evitar a alteração das 

propriedades químicas do nanofluido. Os resultados demonstraram que o 

desempenho do termossifão e o número de Nusselt crescem com o aumento da 

intensidade do campo elétrico e da concentração das nanopartículas, sendo que 

esses valores diminuem com o aumento da potência fornecida ao trocador. Também 

se constatou que a ação das nanopartículas sobre o desempenho foi maior que a do 

campo elétrico. Na Figura 14 é possível verificar a melhora na taxa de transferência 

térmica para um campo de 20kV e concentrações de 2,5 vol% de nanopartículas. 

Ainda segundo o autor, o melhor desempenho das nanopartículas de Al2O3 com 

relação ao CuO, é devido ao menor tamanho e mobilidade dentro do fluido, 

impactando diretamente na quebra das bolhas que eram formadas. 
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Figura 14 – Melhora no desempenho térmico sob efeito de um campo de 20kV e 
concentração de 2,5 vol%. 

 
Fonte: Adaptado de Heris et al., 2014. 

 

Ebulição nucleada e Fluxo Crítico de Calor em nanofluidos compostos por 

Fe3O4 em pressão atmosférica foram estudados por Sheikhbahai et al. (2012). As 

nanopartículas em diferentes concentrações volumétricas (0,01%, 0,05% e 0,1%) 

foram adicionadas a uma solução de 50% etilenoglicol e 50% de água deionizada. 

Campos elétricos da ordem de 13kV e 15kV foram aplicados na região de ebulição 

do fluido. Os resultados indicam que com o aumento da concentração, o coeficiente 

de transferência térmico em ebulição diminui. Entretanto, constata-se que a adição 

das nanopartículas retarda o início da ebulição nucleada e aumenta o fluxo crítico de 

calor. A presença do campo elétrico também colaborou com aumentos ainda mais 

expressivos no coeficiente de transferência térmico, porém não teve influencia sobre 

o fluxo crítico de calor. 

Savinykh et al. (1981) estudaram o efeito que um campo elétrico alternado 

teria sob líquidos polares e apolares. Para determinar o valor da condutividade 

térmica, foi utilizado um método em que o fluxo de calor que passa, sucessivamente, 

através de duas camadas planas – uma camada é a do fluido estudado e a outra de 

um material conhecido – cria, nas bordas dessas camadas, diferenças de 

temperatura que são proporcionais as condutividades térmicas.  Os campos elétricos 

aplicados foram de 110, 150, 200 e 250 kV/m e frequência de 3x105, 5x105 e 6x105 

Hz. Foi observado que tanto para fluido polares quanto fluidos apolares, o campo 

elétrico aumenta o valor da condutividade térmica dos mesmos e que, com o 

aumento do valor de E, os incrementos em K se tornam ainda mais expressivos. 

Com os resultados, os autores sugerem que a aplicação do E não resulta apenas em 
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eletroconvecção (convecção induzida), mas também na intensificação da 

transferência térmica pelas moléculas como resultado do aumento da condutividade 

térmica. 

2.3. Nanofluidos de corte na usinagem 

Após extensa pesquisa realizada a fim de localizar trabalhos que 

relacionavam o método de refrigeração interna de porta-ferramentas e a aplicação 

de nanofluidos, concluiu-se que nenhum trabalho desse tipo foi desenvolvido ou 

publicado até o presente momento. Todavia, este subcapítulo irá apresentar uma 

vertente que, em conjunto com o subitem “2.2.4”, se aproximam do foco dessa 

pesquisa. O assunto é a aplicação de nanofluidos como fluidos de corte em 

condições abundantes e MQL. Sendo assim, há tantos trabalhos que foram 

desenvolvidos na área de usinagem quanto na área de fluido-térmica, a fim de 

analisar a capacidade de transferência térmica de nanofluidos e que se aproximam 

dos testes que serão apresentados nessa dissertação de mestrado, em que o intuito 

se baseia em validar a aplicação dos nanofluidos na refrigeração interna durante 

operação de torneamento.   

Assim como já foi apresentado anteriormente, nanofluidos de corte são fluidos 

adicionados de nanopartículas que, por melhorarem suas propriedades refrigerantes 

e lubrificantes, encontram-se aptos a serem aplicados na usinagem dos materiais. 

Abaixo seguem algumas das pesquisas que vem sendo realizadas nessa área. 

De acordo com Sharma et al. (2015), o atrito entre ferramenta de corte e o 

material a ser usinado é um importante fator responsável pela geração de altas 

temperaturas na região de corte e que afeta a precisão dimensional, qualidade 

superficial e, mais importante, a vida da ferramenta durante a usinagem. Lee et al. 

(2009), concluiu que a adição de nanopartículas de grafite melhora as propriedades 

lubrificantes de fluidos convencionais devido à redução do coeficiente de atrito. Já 

Reddy e Rao (2006), afirmam que por conta do baixo coeficiente de atrito, 

lubrificantes sólidos como o grafite e o MoS2 podem contribuir para a redução das 

forças de corte e a rugosidade no processo de usinagem.     

Shen et al.(2008) conduziu experimentos para estudar os efeitos da utilização 

de nanofluidos de diamante e Al2O3 na retificação de ferro fundido com aplicação de 

MQL. Foram utilizados quatro diferentes tipos de fluido: água pura, solução de água 

e óleo sintético (5%), nanofluido de H2O/Al2O3 (concentrações: 1; 2,5 e 4,0 vol%) e 
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nanofluidos de H2O/diamante (1,5 vol%). Foram avaliados os esforços de usinagem, 

taxa “G”, rugosidade superficial e temperaturas de usinagem para cada uma das 

condições definidas. Uma redução de 7,2% na temperatura foi alcançada com Al2O3 

em concentração de 4% em volume, quando comparado à mesma condição de 

MQL, porém sem nanopartículas.  

Em trabalho desenvolvido por Mao et al. (2012), foi investigado o acabamento 

superficial, forças de usinagem e temperatura na usinagem do aço endurecido AISI 

52100 utilizando nanofluidos do tipo H20/Al2O3 sob a aplicação de MQL. As 

condições de refrigeração e lubrificação foram a seco, convencional, MQL com 

nanofluido H20/Al2O3 e MQL com água pura. Neste caso, a utilização de nanofluido 

se mostrou mais eficiente na redução da temperatura e dos esforços de usinagem. 

Além disso, os efeitos tribológicos das nanopartículas na região de contato peça-

rebolo resultaram numa maior lubrificação quando comparado com a aplicação de 

água pura através de MQL. A Figura 15 abaixo expõe o comparativo das 

temperaturas. 

 
Figura 15 – Comparação da temperatura na retificação em diferentes condições de 

refrigeração. 

 
Fonte: Mao et al., 2012. 

 

Khandekar et al. (2012) realizou experimento utilizando nanofluidos composto 

por uma emulsão mais Al2O3 com 1% de concentração em massa no torneamento 

do aço AISI 4340. Os autores compararam os resultados das condições de 

usinagem a seco, convencional e com a utilização nanofluido, constatando que a 

presença de nanopartículas no fluido aumentou a molhabilidade do mesmo, 
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reduzindo, assim, o ângulo de contato. Além disso, também se averiguou a redução 

no desgaste de cratera. A utilização de nanofluidos resultou na redução de 30% e 

50% nos esforços de corte quando comparado com as condições convencionais e a 

seco, respectivamente.  

Uma análise experimental da aplicação de nanofluidos de corte com prata no 

torneamento foi realizada por Saravanakumar et al. (2014), onde parâmetros como 

temperatura da ferramenta, esforços de corte e acabamento superficial foram 

avaliados. A ferramenta utilizada foi de aço rápido e as condições de usinagem 

foram f = 0,1 e 0,2 m/rev; ap = 3 e 5mm e Vc = 50,4 e 64,8 m/min. Os resultados 

obtidos mostram que as temperaturas medidas na superfície de saída da ferramenta 

foram menores para o fluido com adição de nanopartículas, havendo redução de 

8,8% nos esforços de corte e de 7,5% na rugosidade superficial.  

Com todos os trabalhos apresentados e ainda considerando a literatura 

existente e disponível relacionada com nanofluidos aplicados em condições de 

transferência térmica, fica evidente que existe uma carência de trabalhos vinculados 

à aplicação de nanofluidos, visto que os resultados variam muito, mesmo para 

condições semelhantes. São diversos os fatores que podem influenciar nos 

resultados obtidos, como a natureza da nanopartículas e do fluido, propriedades 

físico-químicas de ambos, formato e dimensão das nanopartículas, concentração 

das mesmas no fluido, método de produção do nanofluido, interação entre fluido e 

nanopartículas, rugosidade da superfície onde ocorre a transferência térmica, se o 

fluido está circulando ou não, se está mudando de fase, se estará sujeito a efeitos 

provocados pela aplicação de um campo elétrico ou magnético, assim como a 

presença ou não de agentes surfactantes. Dessa forma, este trabalho tem como 

propósito avaliar a aplicação de dois tipos de nanofluidos: prata em solução de 

etilenoglicol mais água deionizada e hematita (Fe2O3) no refrigerante R141b, em 

diferentes concentrações mássicas. Paralelamente, foi analisada a influência da 

aplicação de campo elétrico e campo magnético na capacidade de refrigeração dos 

fluidos. Finalizada a análise, um novo modelo de porta-ferramentas refrigerado 

internamente será proposto para futuros trabalhos.  
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CAPÍTULO III  

 

Materiais e Métodos 

 

Neste capítulo são apresentadas todas as etapas de concepção, 

desenvolvimento, instalação, monitoramento, análise dos resultados experimentais, 

avaliação definitiva e métodos de análises utilizados. 

 

3.1. Desenvolvimento da câmara de transferência térmica 

 

A bancada de testes desenvolvida nesse trabalho foi inspirada, como dito na 

introdução da dissertação, num modelo de porta-ferramentas desenvolvido 

anteriormente.  

A Figura 16 apresenta esse modelo do porta-ferramentas (Projeto de 

Mestrado - FAPESP 2011/23600-8) intitulado "Avanços no desenvolvimento de um 

porta-ferramentas com transferência interna de calor". No detalhe da imagem, temos 

a câmara de vaporização e o núcleo de prata.  

 

Figura 16 – Vista explodida do projeto do porta-ferramentas desenvolvido em projeto 
anterior.  

 
Fonte: adaptado de Ingraci (2014). 
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Já na Figura 17, é possível visualizar a câmara de vaporização e a interface 

de prata por onde ocorre a transferência térmica entre a ferramenta de corte e o 

fluido refrigerante.  

 

Figura 17 - Detalhes do porta-ferramentas. (a) Vista em corte da câmara de 
vaporização; (b) vista real da câmara de vaporização e de parte da interface de 

prata. 

 
Fonte: adaptado de Ingraci (2014). 

 

Dessa forma, com o intuito de melhorar a capacidade de resfriamento da 

ferramenta de corte, passou-se a considerar quais medidas poderiam ser adotadas a 

fim de aperfeiçoar a transferência térmica entre o fluido e o material responsável 

pela interface entre a ferramenta de corte e o fluido refrigerante. Dentre as opções, 

duas tiveram destaque: 

 Substituição do fluido refrigerante por nanofluidos; 

 Aplicação do campo elétrico na câmara de transferência térmica; 

Como o custo envolvendo a produção de um novo porta-ferramentas, 

aquisição de ferramentas de corte e material para servirem de corpo de prova é alto, 

surgiu como opção, a realização de testes numa bancada simplificada que tivesse 

alguma proximidade com a configuração do próprio porta-ferramentas, a fim de 

validar a utilização de nanofluidos e a aplicação de um campo elétrico na câmara de 

transferência térmica.  

Dessa forma, foi desenvolvido um modelo, no software SolidEdge ST6®, do 

que seria esse dispositivo. Como o importante seria avaliar a transferência térmica 

por meio de uma superfície estendida, com condutividade térmica próxima à da prata 

(a)                                                   (b) 
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(426 W/m.k), a haste utilizada foi de cobre, que possui condutividade térmica de 398 

W/m.K, com um custo mais acessível que a prata. A Figura 18, apresenta esse 

modelo. 

 

Figura 18 – Modelo CAD da câmara de transferência térmica. 

 
  Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Para a construção desse dispositivo, foram utilizados diversos materiais que 

são descritos abaixo: 

1. Duas placas de vidro FLOAT – (140x50x8mm); 

2. Duas placas de vidro FLOAT – (50x30x8mm); 

3. Duas placas de vidro FLOAT – (125x30x6mm); 

4. Quatro placas de vidro FLOAT – (15x20x3mm) 

5. Tubos laminadores de Poliestireno (Φ = 7mm e L = 25mm)  

6. Mangueira Cristal (transparente); 

7. Haste de cobre (L = 100 mm; Ø= 8 mm); 

8. Massa Epóxi – Marca Loctite® - Durepoxi; 

9. Silicone para vedação. 

O dispositivo de transferência térmica real é apresentado na Figura 19. Nota-

se que as placas de vidro laterais e a superior foram furadas, justificando a utilização 

de espessuras maiores nesses casos. As dimensões do volume por onde o fluido 

passa no dispositivo são 140mm de comprimento por 30mm de altura por 10mm de 

largura. 
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Figura 19 – Dispositivo construído. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Ainda discorrendo sobre o dispositivo, a fixação das mangueiras e a junção 

de todas as placas de vidro se deram através da utilização de silicone para vedação, 

pois este é de fácil e rápida aplicação, tanto para manutenções preventivas quanto 

para correção de vazamentos que aconteceram de forma esporádica.  

Para o caso da fixação da haste de cobre e dos termopares, existiam duas 

preocupações predominantes: a primeira, com relação à fixação, visto que essa 

deveria garantir à haste um posicionamento rígido e sem possibilidade de 

movimentações e, a segunda, a respeito da vedação total tanto da haste quanto dos 

termopares. Tratando da fixação dos termopares na haste, era importante que não 

houvesse movimentação das pontas soldadas dos termopares, pois isso afetaria a 

aquisição de dados.  Assim sendo, utilizou-se de massa Epóxi, que após o período 

de cura apresenta uma excelente rigidez, uma aderência satisfatória com o cobre e 

ainda mantém suas características até temperaturas da ordem de 150ºC. Na Figura 

20, é possível observar como a massa foi aplicada na haste e nos termopares.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Figura 20 – Dispositivo com haste e termopares fixados.  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Na posição onde as temperaturas foram aquisitadas, utilizou-se 

microtermopares do tipo K de 0,3mm de diâmetro, com tolerância de 1,5°C−
+  para a 

faixa de temperatura de trabalho (-40ºC a 333ºC). A dimensão reduzida facilitou a 

fixação do mesmo na haste e a vedação na saída do mesmo através da placa de 

vidro superiora.  A Figura 21 apresenta o esquema de fixação dos 4 pontos onde as 

temperaturas foram aquisitadas na haste, sendo um deles do lado externo e mais 

outros dois pontos na entrada e saída da câmara.   

 

Figura 21 - Posição de fixação dos termopares.  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os locais de fixação dos termopares na haste foram furados com uma broca 

de Φ1,5mm e profundidade de 2mm. Dessa forma, a ponta soldada do termopar era 

alojada nesse orifício que estava preenchido com pasta térmica e, então, a massa 

Massa Epóxi 

Termopares 
Haste 

Text 

T1 

T2 

T3 

Tsaída 

Tentrada y 



68 

 

epóxi foi utilizada para garantir a fixação do termopar.  A Figura 22 mostra algumas 

etapas desse processo. 

 

Figura 22 – Processo de fixação dos termopares na haste. a) termopar fixado com 
epóxi; b) haste com massa térmica. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A posição dos termopares na haste é uma informação muito importante e que 

será utilizada posteriormente no desenvolvimento matemático da quantidade de 

calor dissipado pela aleta. Dessa forma, a Tabela 2 fornece tanto as posições de 

cada ponto quanto algumas características da haste de cobre. 

 

Tabela 2 – Dados sobre a geometria da haste de cobre e posição dos termopares. 
Dados da haste de 

cobre 
Posição (m) dos 

termopares 

L (m) 0,03 Text -0,015 

Raio (m) 0,0026 T1 0,008 

P (m) 0,016328 T2 0,017 

Atr (m²) 0,0000212 T3 0,0255 

k (W/mK) 398 
  

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Sabe-se que a taxa de transferência térmica sofre influência da qualidade 

superficial e, quando em condições de ebulição, do mecanismo de desprendimento 

de bolhas. Além disso, quando se trata de nanofluidos, a qualidade superficial tem 

papel fundamental na deposição de nanopartículas nessa superfície. Sendo assim, a 

haste de cobre passou por um processo de polimento. O polimento se deu, 

primeiramente, através de lixas com granulometrias de 220, 400, 600 e 1000. Após 

Pasta térmica 
Epóxi 

a) b) 
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isso, uma pasta de polimento de alumina metalográfica com granulometria de 1µm 

foi utilizada.  

Para o aquecimento da haste, utilizou-se um soldador elétrico de estanho 

(60W) devido a sua simplicidade em ser aplicado ao sistema. Assim sendo, a 

potência fornecida por esse dispositivo era suficiente para que ocorresse a 

vaporização do R141b, que foi um dos fluidos utilizados e será apresentado 

posteriormente. O soldador possuía o intermédio de um potenciômetro para garantir 

a uniformidade dos ensaios. Além disso, durante os experimentos, a parte aquecida 

da haste deveria ser isolada termicamente para evitar que grande parte do calor 

gerado fosse perdido para o ambiente ao invés de ser dissipado para a haste de 

cobre. Então uma manta de fibra cerâmica foi utilizada, conforme apresentada na 

Figura 23. 

 
Figura 23 – Aquecedor acoplado a haste e isolado por manta cerâmica. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.2. Sistema de circulação e resfriamento do fluido 

O sistema proposto, de acordo com a Figura 24, foi desenvolvido para 

trabalhar com fluidos em escoamentos monofásicos ou bifásicos, apesar do modelo 

de porta-ferramentas utilizado como referência trabalhar apenas com o refrigerante 

R141b, que mudava de fase durante seu contato com a interface de prata.  
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Figura 24 – Sistema de circulação. (1) Câmara de aquecimento; (2) Aquecedor; (3) 
Bomba peristáltica; (4) Reservatório; (5) Unidade de resfriamento; (6) Computador 

para aquisição de dados. 

Fonte: elaborada pelo autor.  
 

Um reservatório foi construído, sendo de polipropileno, com volume de 1 litro, 

e que se mostrou inerte às ações dos fluidos utilizados. Nesse caso, a saída do 

fluido para o sistema se deu por uma válvula localizada na região superior do 

reservatório. A Figura 25 apresenta o reservatório e todos seus componentes. Neste 

caso, é válido mencionar que um corpo de massa epóxi foi pré-moldado para ficar no 

interior do reservatório e garantir que o nível do fluido fosse sempre o suficiente para 

manter a extremidade da mangueira de sucção submersa, evitando a entrada de ar 

no sistema em funcionamento. Verifica-se a existência de um manômetro para 

controle da pressão interna do sistema, visto que no caso do R141b, este muda de 

fase, aumentando a pressão do sistema. Válvulas foram utilizadas tanto na entrada 

quanto na saída, pois dessa forma, ao finalizar os ensaios, o líquido poderia ficar 

aprisionado no reservatório e evitar perdas para o ambiente. Uma válvula foi 

adicionada ao sistema para que, ao iniciar o preenchimento de fluido nas vias do 

sistema, ela ficasse aberta e todo o ar presente pudesse ser removido e, somente 

então, ela seria fechada e os testes iniciados.  
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Figura 25 – a) Reservatório utilizado nos testes; b) lado inferior da tampa e c) 
detalhes do sistema de entrada e saída. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Outro componente importante do sistema de circulação é o condensador, que 

foi feito com um tubo de cobre com Øe=10 mm, Øi = 8 mm e comprimento de 2m, 

que foi enrolado em espiral e fixado numa base de ferro fundido a fim de garantir sua 

estabilidade enquanto o sistema estivesse em funcionamento. Na Figura 26 pode-se 

visualizar a forma com que o condensador foi produzido, como também, ele pronto e 

em utilização.  

 
Figura 26 – (a) Molde; (b) condensador montado; (c) sistema de resfriamento. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Esse condensador, durante os testes, ficou dentro de uma cuba plástica e 

submerso em água e gelo para que a temperatura do fluido circulante pudesse ser 

reduzida e, no caso de vapor, que este pudesse retornar ao estado líquido. 

Para a circulação, tem-se a bomba, responsável pela circulação dos fluidos e 

nanofluidos. Trata-se de uma bomba peristáltica VerderFlex Smart S10C com 

tubulação verderprene (específica da bomba). Os componentes internos desse tipo 

de bomba não entram em contato com o fluido, sendo uma vantagem no caso da 

utilização do fluido R141b.   

As vias utilizadas foram de poliuretano, visto que elas apresentam boa 

resistência quanto à circulação do fluido refrigerante e são de fácil manuseio durante 

a montagem, pois admitem o uso de conexões instantâneas, normalmente utilizadas 

em sistemas pneumáticos, e que funcionaram adequadamente no sistema 

desenvolvido. Mangueira cristal foi utilizada tanto na entrada quanto na saída da 

câmara de transferência térmica para facilitar a identificação de bolhas de ar que 

vinham do reservatório e a formação de bolhas de vapor devido ao aquecimento do 

fluido.  

Foram realizados diversos testes a fim de se determinar qual seria a mínima 

quantidade de fluido necessária para que o sistema pudesse funcionar sem a 

entrada de ar nas vias de acesso, visto que essas bolhas de ar no sistema afetariam 

as medições dos termopares. Com os testes, chegou-se ao volume ideal de 350 cm³ 

e uma vazão de 0,37 L/min. Para vazões maiores, a agitação do fluido no 

reservatório permitia a entrada de bolhas no sistema e o volume necessário acabava 

sendo maior. Esse volume maior não nos interessava, principalmente, pela 

quantidade de nanopartículas disponíveis.  

Na Figura 27 abaixo, é apresentada a bancada de testes com todos os 

componentes. Vale ressaltar que a câmara de transferência térmica ficou apoiada 

em uma base de madeira para garantir maior rigidez ao sistema e que esse conjunto 

foi posicionado com uma inclinação de 17º com relação à base, a fim de garantir 

que, caso alguma bolha de ar entrasse no sistema, ela não ficaria aprisionada na 

câmera. Além disso, o reservatório ficava no ponto mais alto de todo o sistema, 

garantindo que durante o processo de preenchimento de fluido na linha todo o ar 

saísse pela válvula de remoção da linha, localizada logo abaixo do manômetro.  
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Figura 27 – Bancada de testes. (1) Aquecedor; (2) Câmara; (3) Reservatório; (4) 
Unidade de resfriamento; (5) Bomba Peristáltica; (6) Fonte de Alta Tensão.   

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.3. Sistemas de aplicação do campo elétrico e magnético 

 Começando pela aplicação do campo magnético, este foi baseado em dois 

trabalhos (NAPHON, 2015; TAESEUNG, 2013), onde imãs de neodímio foram 

posicionados na região por onde ocorreria a transferência térmica.  

Foram adquiridos dois imãs de neodímio com as características técnicas 

descritas na Tabela 3: 

 
Tabela 3 – Dados técnicos - Imã de Neodímio 

Especificações 

Formato Bloco 

Código B301010 

Material NdFeB 

Medida 30x10x10 mm 

Revestimento Níquel 

Máxima temperatura de trabalho 80°C 

Força de Tração Vertical 9,6kg 

Grade Magnética N35 

Campo Magnético na distância de 0 mm 4580 Gauss 

Campo Magnético na distância de 2 mm 3320 Gauss 

Campo Magnético na distância de 5 mm 1960 Gauss 

 

Na Figura 28 é apresentada a forma em que um dos imãs foi posicionado 

para a realização do experimento, sendo que o segundo está posicionado do outro 

lado da câmara, de forma análoga à apresentada nesta imagem. Pela imagem “b”, 
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que apresenta a vista superior do experimento, fica mais evidente o posicionamento 

dos imãs.  

 

Figura 28 – (a) Imã de neodímio posicionado na câmara de transferência térmica; (b) 
Polaridade dos imãs. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
No caso do campo elétrico aplicado, foi utilizada uma fonte de alta tensão da 

marca ISB e modelo 20kV5W, com ajustagem entre 0 e 20 kV. Para a aplicação, 

duas placas metálicas com área de 4 cm² (14x29mm) foram acopladas à região 

lateral externa da câmara e foram ligados a ela os dois cabos da fonte, sendo um 

positivo e o outro neutro. O posicionamento delas foi semelhante ao dos imãs 

apresentados anteriormente e pode ser verificado na Figura 29. 

 

Figura 29 – Posicionamento das placas metálicas para aplicação do campo elétrico. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A distância entre as placas é de 0,03m e a tensão máxima aplicada de 10 kV, 

devido a limitação da fonte. O campo elétrico aplicado foi calculado por meio da 

seguinte equação: 
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𝐸 =  
𝑉

𝑑
                                                         (3.01) 

onde E é o campo elétrico fornecido em V/m, V é a tensão fornecida pela fonte em 

volts (V) e d é a distância entre as placas, dada em metros (m). Sendo assim, o 

campo elétrico aplicado foi de 333 kV/m. 

 

3.4. Nanopartículas, fluidos e a produção dos nanofluidos 

Para este trabalho, optou-se por utilizar nanopartículas de prata e hematita, 

pois ambas são estudadas por diversos autores e se tornaram viáveis de ser 

adquiridas para essa pesquisa.  

A empresa TNS Nanotecnologia Ltda. apoiou esta pesquisa fornecendo 

nanopartículas de prata através de uma solução coloidal de prata metálica em meio 

alcoólico (etilenoglicol) e estabilizada com moléculas orgânicas. Abaixo seguem 

informações sobre a solução fornecidas pela empresa:  

 Caráter Iônico: não iônico; 

 Solubilidade: solúvel em água, álcoois e alguns solventes apolares; 

 Densidade da solução (25ºC): aproximadamente 1,1 g/cm³; 

 Valor de pH: entre 3 e 5; 

 Ponto de ebulição: aproximadamente 198ºC a 1atm; 

 Conteúdo sólido teórico: aproximadamente 13450ppm; 

 Tamanho médio: 30 nm. 

 Densidade das nanopartículas: 10,49 g/cm³ 

As nanopartículas de hematita (Fe2O3) foram fornecidas através de uma 

parceria com o LDMFN - Laboratório de Desenvolvimento de Materiais Funcionais 

Nanoestruturados, da Faculdade de Ciências - Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – campus Bauru. O tamanho médio das nanopartículas é de 

30nm, formato esférico e densidade de 5,3 g/cm³.  

A princípio, todos os ensaios seriam realizados apenas com o fluido R141b, 

visto que esse foi utilizado no projeto do porta-ferramentas e apresentou um bom 

resultado. Dessa forma, uma parceria foi realizada com a empresa Chemours™, 

antiga DuPont Refrigerantes®, que colaborou com a pesquisa doando um tambor 

com 13,6kg de R141b. Esse fluido não é um CFC e possui temperatura de 
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vaporização (1 atm) de 32,1ºC e calor latente de 223 kJ/kg. O fato desse refrigerante 

possuir temperatura de ebulição maior que os demais (R123 – 27,6ºC; R11 – 

23,7ºC) o torna vantajoso, visto que apenas controlando a temperatura ambiente, é 

possível mantê-lo, de forma mais fácil, no estado líquido. Além dos fatores 

ambientais envolvidos, esse foi um dos fatores que levaram à decisão da utilização 

do mesmo no porta-ferramentas. 

Assim como grande parte dos refrigerantes, este fluido é reativo com 

polímeros em geral, entretanto, as vias utilizadas no sistema de circulação foram de 

poliuretano e se mostraram resistentes aos efeitos desse fluido.  

Com as nanopartículas de hematita, o R141b não apresentou problemas 

relacionados à miscibilidade, visto que as nanopartículas vieram em pó e bastaria 

dispersar as mesmas no fluido base em questão. Já no caso das nanopartículas de 

prata, elas vieram numa solução de etilenoglicol e por conta de suas propriedades 

físicas, não foi possível acrescentar essa mistura ao R141b.  

Dessa forma, a utilização das nanopartículas de prata utilizando como fluido 

base o R141b foi descartada. Como solução e acompanhando outras literaturas 

(RAVESHI, et al., 2012;, SHEIKHBAHAI, et al., 2011; SAEED, et al., 2011) optou-se 

por utilizar uma solução de etilenoglicol + água-deionizada (ETG + H2O(l)) como 

fluido base. Tanto a água deionizada quanto etilenoglicol foram fornecidos pelo 

LDMFN - Laboratório de Desenvolvimento de Materiais Funcionais 

Nanoestruturados, da Faculdade de Ciências - Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – campus Bauru.  

Quanto ao processo de produção dos nanofluidos, temos duas situações 

diferentes que serão apresentadas a seguir. 

 

3.4.1. Nanofluido de prata (Ag/ETG + H2O(l))  

Neste caso, como as nanopartículas vieram dispersas numa solução de 

etilenoglicol, não existia a necessidade de agitação por meio de cuba ultrassônica. 

Apenas foi necessária a utilização de uma balança eletrônica de precisão para 

separar as quantidades exatas da solução coloidal e da água deionizada e posterior 

mistura. Utilizou-se a balança de precisão analítica – SHIMADZU AUW220D com 

Calibração Interna e divisão de 0,1mg e que se encontra no Laboratório de 

Metrologia do curso de Engenharia Mecânica (FEB – UNESP, campus Bauru). A 
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proporção volumétrica adotada para os testes foi 44% de água e 56% de 

etilenoglicol, pois, considerando uma solução de 350cm³, para se ter a concentração 

volumétrica de 0,078% de nanopartículas de prata, essa foi a proporção exata de 

etilenoglicol oriunda da solução fornecida pela empresa TNS, justificando a 

proporção.  

Como a concentração da prata na solução é de 13450ppm, foi necessário 

converter a mesma para uma unidade em massa: 

 

𝑝𝑝𝑚 =  
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
. 106 → 13450 𝑝𝑝𝑚 =  

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
. 106  → 𝐶 = 0,01345 

𝑔𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑔𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
 

 

3.4.2. Nanofluido de Hematita (Fe2O3/R141b)  

Nesse caso, para a produção do nanofluido foi necessário adotar o método de 

dois passos, onde já possuindo as nanopartículas, essas são adicionadas ao fluido 

desejado e depois expostas a uma agitação ultrassônica. Para isso, primeiramente, 

a balança de precisão foi utilizada para separação da massa necessária de 

nanopartículas e do fluido refrigerante. Como o ponto de ebulição do fluido é de 

32,1ºC e o mesmo se aquece durante o processo de agitação ultrassônica, a cuba 

foi mantida enclausurada num ambiente com temperatura de 10ºC durante seu 

funcionamento. 

A cuba ultrassônica utilizada foi a Ya Xun 3560, com opções de 30W e 50W 

de potência. No caso, devido ao aquecimento da mesma, optou-se por utilizar a 

potência de 30W. Sobre o procedimento, primeiro o fluido, já em sua quantidade 

correta, foi adicionado à cuba e, então, despejou-se as nanopartículas para início do 

processo de agitação ultrassônica. O processo de agitação durava 30 minutos, em 

concordância com pesquisas apresentadas por Ghadimi et al. (2011), e, após essa 

agitação, o fluido já era adicionado ao sistema para que os ensaios pudessem 

acontecer.  

Antes de todas as repetições, para todos os ensaios com nanofluido de 

hematita, o fluido era colocado novamente na cuba ultrassônica e agitado por 30 

minutos. 
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3.4.3. Dados dos nanofluidos 

A massa dos fluidos e a de nanopartículas foram determinadas a partir da 

fração mássica desejada: 

 

𝜏% =
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜+𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
. 100%                                                                   (3.1) 

 

em que msoluto e msolvente representam a massa total de nanopartículas e a massa 

total de fluido base, respectivamente. 

Como em grande parte da literatura disponível a concentração volumétrica é 

mais adotada do que a fração mássica, no presente trabalho este valor será 

informado a fim de facilitar a comparação com outras pesquisas. 

∅ =   
𝑉𝑛𝑝

𝑉𝑛𝑝 + 𝑉𝑓𝑏
                                                      (3.2) 

 

onde Vnp e Vfb são, respectivamente, o volume de nanopartículas e o volume de 

fluido base utilizados. 

 

Como 𝜌 =  
𝑚

𝑉
 , ∅ =  

𝑚𝑛𝑝

𝜌𝑛𝑝
𝑚𝑛𝑝

𝜌𝑛𝑝
+ 

𝑚𝑓𝑏

𝜌𝑓𝑏

 →  ∅ =  
𝑚𝑛𝑝𝜌𝑓𝑏

𝑚𝑛𝑝𝜌𝑓𝑏+𝑚𝑓𝑏𝜌𝑛𝑝
 

 

Nesse caso, 𝑚𝑛𝑝, 𝜌𝑛𝑝, 𝑚𝑓𝑏 e 𝜌𝑓𝑏 representam, respectivamente, a massa de 

nanopartículas, a massa específica das nanopartículas, massa do fluido base e 

massa específica do fluido base. 

Para o caso da solução de ETG + H2O(l), é necessário que seja calculada a 

densidade da mesma através da seguinte equação: 

𝑑ETG + H2O(l) =  
𝑚𝐻2𝑂+ 𝑚𝐸𝑇𝐺

𝑉𝐻2𝑂+ 𝑉𝐸𝑇𝐺
                                                         (3.3) 

 

onde 𝑚𝐻2𝑂(𝑙), 𝑚𝐸𝑇𝐺, 𝑉𝐻2𝑂(𝑙) e 𝑉𝐸𝑇𝐺 , são a massa de água deionizada e etilenoglicol e 

o volume de água deionizada e etilenoglicol, respectivamente. 
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Na Tabela 4 são apresentados os dados dos nanofluidos de prata produzidos, 

assim como os do fluido base. Como dito na sessão anterior, o volume total definido 

para cada ensaio foi de, aproximadamente, 350cm³. 

 
Tabela 4 – Fração mássica e outros dados do nanofluido de prata. 

 

Fração 
mássica 

(%) 

Concentração 
volumétrica 

(%) 

Solução 
Coloidal 

Etilenoglicol 
Água 

Deionizada 
Massa 

Nanopart. 
Massa 
Final 

Volume 
Final 

(g) (cm³) (g) (cm³) (g) (cm³) (g)  (g) (cm³) 

Fluido 
Base 

0,0 0 0 0 216 194,6 155,4 155,4 0 371,4 350 

Cond. 1 0,4 0,039 107,1 97,3 108 97,3 155,4 155,4 1,44 371,9 350 

Cond. 2 0,8 0,078 214,1 194,6 0 0 155,4 155,4 2,88 372,4 350 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Já na Tabela 5, os dados referentes ao nanofluido de hematita é que são 

apresentados.  

 
Tabela 5 – Fração mássica e dados complementares do nanofluido de hematita. 

 

Fração 
mássica 

(%) 

Concentração 
volumétrica 

(%) 

R141b 
Massa 

Nanopartículas 
Massa 
Total 

Volume 
Total 

 

 (g)  (cm³) (g) (g)  (cm³) 

Fluido Base 0,0 0 400 333 0 400 333 

Cond. 1 0,1 0,023 400 333 0,4 400,4 333 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.5. Sistema de monitoramento e aquisição de dados 

As temperaturas foram aquisitadas através de sete termopares, sendo seis 

microtermopares (diâmetro de 0,3mm) do tipo K, posicionados em quatro posições 

distintas da haste de cobre e mais dois utilizados para registrar a temperatura de 

entrada e de saída do fluido na câmara. O sétimo termopar era do tipo J e foi 

utilizado apenas para controle da temperatura da água no sistema de refrigeração.  

Utilizou-se um módulo de aquisição de dados analógicos da National 

Instrument modelo NI-9207, que se comunica com um computador através do chassi 

de ethernet cDaq-9188, a uma frequência de aquisição de 200 Hz. Os valores de 

tensão registrados por cada termopar foram aquisitados através do módulo de 

entrada analógica para termopares NI-9214, a uma frequência de 0,96 Hz.  

Para atuar como interface, um programa foi desenvolvido em ambiente 

LabView 6.1 para controlar e acompanhar a aquisição dos dados.  
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3.6. Método de Análise dos Resultados 

Neste tópico estão descritos os métodos e materiais adotados para a análise 

das respostas obtidas.  

 

3.6.1. Modelos teóricos para cálculo da condutividade térmica efetiva de 
nanofluidos 

A condutividade térmica efetiva dos nanofluidos vem sendo alvo de diversos 

estudos, visto que é um dos principais parâmetros relacionados com a transferência 

de calor e, segundo Mujumdar e Wang (2008), ainda não se consegue definir um 

modelo que represente o comportamento dessa propriedade dos nanofluidos de 

forma mais precisa. 

Mesmo assim, vários modelos capazes de estimar essa condutividade térmica 

efetiva foram desenvolvidos, sendo que estes, de maneira geral, se baseiam em 

modelos clássicos da condutividade térmica de misturas, como o de Hamilton e 

Crosser (1962) e de Maxwell (1891).  

Maxwell (1891) desenvolveu seu modelo para estimar a condutividade efetiva 

de soluções homogêneas. Neste caso, a forma das partículas é considerada 

esférica. O modelo é apresentado abaixo: 

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙 = 𝑘𝑛𝑓 =  
𝑘𝑝+2𝑘𝑓𝑏+2∅(𝑘𝑝−𝑘𝑓𝑏)

2𝑘𝑓𝑏+ 𝑘𝑝−∅.(𝑘𝑝−𝑘𝑓𝑏)
. 𝑘𝑓𝑏                                      (3.4) 

em que Φ representa a concentração volumétrica de nanopartículas no fluido base e 

knf, kfb e kp representam a condutividade térmica do nanofluido (efetiva), fluido base e 

nanopartículas, respectivamente. 

O modelo de Hamilton e Crosser (1962), desenvolvido 89 anos depois, propôs 

a inclusão do fator empírico de forma ψ. Eles defendiam que a forma da 

nanopartícula teria influência na estimativa final da condutividade térmica e que 

nanopartículas não esféricas resultariam num aumento mais expressivo no valor da 

condutividade térmica efetiva, de acordo com a equação 3.6. 

𝑘𝐻−𝐶 = 𝑘𝑛𝑓 =  3𝜓−1∅ (
𝑘𝑝−𝑘𝑓𝑏

(3𝜓−1−1).𝑘𝑓𝑏+ 𝑘𝑝−∅.(𝑘𝑝−𝑘𝑓𝑏)
) . 𝑘𝑓𝑏                 (3.5) 

A obtenção desse fator de forma seria de maneira empírica, sendo que para 

partículas esféricas ψ = 1. 
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Além desses dois modelos acima, novos modelos foram propostos 

considerando a concentração volumétrica de nanopartículas, as condutividades 

térmicas do fluido e das nanopartículas, o tamanho das nanopartículas e a 

espessura e condutividade térmica da nanocamada (OLIVEIRA, 2012).  

Yu e Choi (2003) modificaram o modelo Maxwell (1891) considerando agora a 

presença da nanocamada. Esta camada funciona como uma interface entre fluido 

base e nanopartículas e os incrementos mais expressivos na condutividade térmica 

são obtidos com nanopartículas com tamanhos menores que 10nm. Através desse 

modelo, representado pela equação 2.5, fica evidente que quanto maior for o 

diâmetro da nanopartícula, menor será a influência da nanocamada.  

𝑘𝐶ℎ𝑜𝑖−𝑌𝑢 = 𝑘𝑛𝑓 =  
𝑘𝑝𝑒+2𝑘𝑓𝑏+2∅.(𝑘𝑝𝑒−𝑘𝑓𝑏).(1+𝛽)3

𝑘𝑝𝑒+2𝑘𝑓𝑏−∅(𝑘𝑝𝑒−𝑘𝑓𝑏).(1+𝛽)3 𝑘𝑓𝑏                    (3.6) 

e, 

𝑘𝑝𝑒 =  
[2(1−𝛾)+(1+𝛽)3 (1+2𝛾)]𝛾

−(1−𝛾)+(1+𝛽)3 (1+2𝛾)
. 𝑘𝑝                                     (3.7) 

onde 𝛽 = 2ℎ/𝑑𝑛𝑝, e 𝛾 =  𝑘𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟/𝑘𝑝 . h é a espessura da nanocamada e dnp é o 

diâmetro das nanopartículas. Klayer representa a condutividade térmica da 

nanocamada e Kpe é a condutividade térmica equivalente da combinação entre 

nanopartícula e nanocamada, considerando a formação de uma nanopartícula 

equivalente. De acordo com o trabalho realizado por Sukarno et al. (2015), a 

espessura da nanocamada varia entre 1 e 2nm e, nesta pesquisa, será considerado 

h=1 nm e klayer = 2kfb, em concordância com autor citado. 

 

3.6.2. Modelos teóricos para cálculo da viscosidade de nanofluidos 

Com relação à viscosidade, existem diversos modelos utilizados, sendo que 

eles consideram apenas a concentração de nanopartículas e a viscosidade do fluido 

base. Em todos os modelos têm-se as seguintes denotações: Ф é a concentração 

volumétrica de nanopartículas, μf é viscosidade do fluido base, μnf do nanofluido.  

Os modelos que serão utilizados como referências são apresentados na 

Tabela 6 abaixo: 
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Tabela 6 – Modelos Teóricos para cálculo da viscosidade; 

MODELO EQUAÇÃO 

Einstein (1906) 𝜇𝑛𝑓 = (1 + 2,5. ∅). 𝜇𝑓 

Brinkman-Roscoe (1952) 𝜇𝑛𝑓 =
1

(1 − ∅)2,5
. 𝜇𝑓 

Vand (1948) 𝜇𝑛𝑓 = (1 + 2,5. ∅ + 7,349∅2). 𝜇𝑓 

Batchelor (1997) 𝜇𝑛𝑓 = (1 + 2,5. ∅ + 6,2∅2). 𝜇𝑓 

Bruijin (1942) 𝜇𝑛𝑓 =
1

(1 − 2,5∅ + 1,552∅2)
. 𝜇𝑓 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.6.3. Medição do campo magnético 

Como nos testes envolvendo a Hematita, além do campo elétrico, também foi 

aplicado um campo magnético. O valor do mesmo teve de ser medido e, para isso, 

em parceria com o Laboratório de Física Moderna, do curso de Física da USP – 

campus São Carlos, as medições foram realizadas utilizando o Gaussímetro F. W. 

Bell, modelo 4048.  

Estes dispositivos permitem, ao posicionar a sonda hall no local desejado, 

saber a medida da densidade de fluxo magnético que atravessa essa seção 

transversal (no ar). Neste caso, o valor aquisitado do campo magnético para a região 

anterior à haste de cobre, onde a concentração de nanopartículas tende a ser maior, 

foi de B = 700 Gauss [0,07 T] 

 
3.6.4. Medição da Viscosidade 

Para realizar as medições de viscosidade dos nanofluidos de prata em 

questão e de seu fluido base, utilizou-se de um Reômetro Brookfield LVDV-IIIU, do 

tipo cone-placa, que pertence ao Laboratório de Refrigeração da EESC-USP. Já 

para o nanofluido de hematita, foi utilizado o Reômetro Brookfield DV-III ULTRA, 

presente no LDMFN - Laboratório de Desenvolvimento de Materiais Funcionais 

Nanoestruturados, da Faculdade de Ciências - Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – campus Bauru. 

Estes equipamentos realizam a medição da tensão de cisalhamento dos 

fluidos partindo de uma taxa de deformação estabelecida, além de determinar o 

torque necessário para girar o elemento utilizado, conhecido como spindle. Nas 
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medições realizadas para o nanofluido de prata e seu fluido base, o spindle utilizado 

foi o CPE-40 e o volume de cada amostra foi de 0,5ml. Antes de iniciar os testes, o 

equipamento foi calibrado com água destilada que apresentou viscosidade de 1,01 

mPa.s (cP), a 20ºC. Para o caso do nanofluido de hematita, o spindle utilizado foi o 

18 e o volume de amostra igual a 15ml, aproximadamente.  

Os dados da viscosidade foram aquisitados manualmente, através do display. 

As viscosidades medidas foram para temperaturas variando de 11ºC a 15ºC.  

 

3.6.5. Análise da rugosidade e deposição superficial 

Para analisar a rugosidade superficial da haste de cobre, antes dos ensaios, 

foi utilizado um rugosímetro portátil modelo TR200 da Time Group, com ajustes de 

cut-off igual a 0,8mm, 5 trechos de medição e aplicação de filtro gaussiano. Também 

foi analisada a deposição superficial das nanopartículas de prata e hematita na haste 

em questão. Dessa forma, para esse estudo, ao final da sequência de ensaios com 

os nanofluidos, a haste foi examinada com o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura da Faculdade de 

Ciências (FC/UNESP-Bauru); equipamento ZEISS EVO LS15 (Cambridge, England) 

com detector operando com feixe de elétrons de 15kV. As análises de energia 

dispersiva (EDS) foram realizadas pelo INCA x-act produzido pela Oxford, que 

estava acoplado ao MEV.  

 

3.6.6. Análise do coeficiente de transferência térmica convectivo 

Considerando os dados aquisitados e as informações que eles podem nos 

oferecer, foi necessário encontrar um método e uma justificativa científica para o 

cálculo do coeficiente de transferência térmica na convecção (h). Sendo assim, 

algumas considerações foram assumidas para a solução do problema:  

 A haste de cobre será considerada uma superfície estendida, com área 

de seção transversal uniforme e ponta adiabática; 

 Condução unidimensional ao longo da haste; 

 Troca radiante com a vizinhança desprezível; 

 Taxa de geração de energia interna nula; 

 Condições de regime estacionário; 
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 Propriedades dos fluidos e da haste constantes; 

 Coeficiente de transferência de calor uniforme; 

De acordo com Incropera et al. (2008), a distribuição de temperaturas e perda 

de calor para aletas de seção transversal uniforme e com extremidade adiabática, 

são dadas pelas equações apresentadas a seguir. 

Distribuição de temperaturas (θ/θb): 

 
𝜃

𝜃 𝑏
=

cosh 𝑚(𝐿−𝑥)

cosh 𝑚𝐿
                                       (3.8) 

onde L é o comprimento total da aleta, m é uma constante relacionada com as 

características físicas da aleta e o coeficiente convectivo, θ representa uma 

temperatura em excesso num determinado ponto da aleta e, θb tem a mesma 

representação, porém na base da aleta.  

Sendo assim, temos que: 

𝜃(𝑥) = 𝑇(𝑥) − 𝑇∞   e   𝜃𝑏 = 𝑇𝑏 − 𝑇∞ 

no qual 𝑇∞ é a temperatura do meio que será igual à média da temperatura de 

entrada e saída do fluido, no caso dessa pesquisa. Já para o cálculo do valor de m, 

utiliza-se e seguinte equação: 

𝑚² =
ℎ𝑃

𝑘𝐴𝑡𝑟
                                                                 (3.9) 

em que, h é o coeficiente de transferência térmico convectivo, P é o perímetro da 

seção transversal da aleta, Atr é a área da seção transversal da mesma e k é a 

condutividade térmica do material da aleta. 

Dessa forma, tem-se a seguinte equação para cálculo da distribuição de 

temperaturas por toda a extensão da aleta: 

𝑇(𝑥) = 𝑇∞ + (𝑇𝑏 − 𝑇∞).
cosh 𝑚(𝐿−𝑥)

cosh 𝑚𝐿
                     (3.10) 

Assim, considerando os dados aquisitados, a equação 3.10 poderia ser 

utilizada no caso dos termopares T1, T2 e T3 para fazer uma análise comparativa. 

Entretanto, o valor de duas variáveis era desconhecido: Tb e m. Então, para a 

realização dos cálculos, o uso do software MATLAB 2013a se fez necessário através 

da função “curve fitting”, que faz parte do toolbox 3.3.1. Com essa função, é possível 

utilizar os 3 pontos de temperatura aquisitadas e realizar o ajuste de uma curva pelo 

Método dos Quadrados Mínimos, garantindo o menor erro possível. A Figura 30 

apresenta a interface (adaptada) do programa após a equação 3.10 ser inserida nele 
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e as demais informações fornecidas ao sistema. É apresentada a curva que mais se 

aproxima aos pontos e que atende à equação imposta, assim como o erro ao 

quadrado e os valores de Tb e m. Além disso, no Apêndice A, é possível verificar os 

valores de retorno, assim como a imagem da curva de todas as condições 

analisadas. 

 
Figura 30 – Interface (adaptada) da função “curve fitting” do MATLAB 2013ª. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

3.6.7. Considerações sobre o escoamento e cálculo de Re, Pr e Nu 

Considerando os fluidos utilizados nos experimentos e a potência fornecida 

ao sistema em forma de calor é possível afirmar que os testes se apresentarão de 

duas formas distintas, de acordo com a Tabela 7. 

 
 
 

Coeficiente de 
determinação 

Valores de 

Tb e m 

Temperaturas 

aquisitadas 

Tb (x = 0) 
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Tabela 7 – Tipo de convecção nos experimentos. 
Fluido base Ponto de Ebulição (1atm) Regime 

ETG + H2O(l) Acima de 100ºC 
Convecção Forçada sem mudança de fase em 

escoamento externo 

R141b 32,1ºC 
Ebulição nucleada com convecção forçada em 

escoamento externo 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

De acordo com a geometria do aparato experimental, trata-se de um cilindro 

em escoamento externo cruzado, onde, para esse caso, tem-se: 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝜌𝑉𝐷

𝜇
                                                   (3.11) 

 

onde ReD é o número de Reynolds para escoamento externo em cilindro, ρ é a 

massa específica do fluido, V é a velocidade de escoamento do fluido, D é o 

diâmetro do tubo e µ é a viscosidade dinâmica do fluido.  

Já para o cálculo do número de Nusselt, que representa a razão entre a 

transferência de calor de um fluido por convecção e condução, além do modelo em 

que o valor de h é considerado, existem três correlações empíricas que serão 

apresentadas, de acordo com os valores de Re e Pr.  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 =

ℎ̅𝐷

𝑘
                                            (3.12) 

 Correlação empírica proposta por Hilpert (1933); 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 𝐶. 𝑅𝑒𝐷

𝑚 . 𝑃𝑟1/3                                   (3.13) 

 

Esta correlação é utilizada quando Pr > 0,7. As constantes C e m estão 

tabeladas (INCROPERA, 2009), k é a condutividade térmica do fluido em questão e 

ℎ̅ é o coeficiente de transferência térmica global.  

 Correlação empírica proposta por Zukauskas (1972); 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 𝐶. 𝑅𝑒𝐷

𝑚 . 𝑃𝑟𝑛 (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑠
)

1/4

                          (3.14) 

Para 0,7 < Pr < 500 e  1< ReD < 106. Todas as propriedades são avaliadas 

para T∞, exceto Prs, que é avaliado para Ts.  
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 Correlação empírica proposta por Churchill e Bernstein (1977); 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 0,3 +

0,62.𝑅𝑒𝐷
1/2

.𝑃𝑟1/3𝑛

[1+(
0,4

𝑃𝑟
)

2/3
]

1/4 [1 + (
𝑅𝑒𝐷

282000
)

5/8

]
4/5

             (3.15) 

Nesse caso, todas as propriedades são avaliadas na temperatura do filme.  

Por fim, o valor do número de Prandtl (Pr), é definido por: 

Pr =  
𝑐𝑝.𝜇

𝑘
                                                  (3.16) 

onde cp é o calor específico do fluido.  

Considerando os cálculos que serão realizados, algumas propriedades dos 

fluidos base foram definidas, assim como as características do escoamento do fluido 

e região onde a transferência térmica ocorre. Sendo assim, essas informações são 

apresentadas na Tabela 8 e Tabela 9. As propriedades do fluido R141b estão de 

acordo com Incropera (2008) e da solução ETG+H2O(l) (56%/44%) em concordância 

com ME Global®. Para ambos os casos, a temperatura considerada foi 14ºC, que é 

a temperatura média aproximada dos fluidos. 

 

Tabela 8 – Dados dos fluidos base utilizados para 14ºC. 
  Calor 

Específico (cp) 
[J/kg.K] 

Condutividade 
Térmica (k) 

[W/m.K] 

Viscosidade 
dinâmica (µ) 

[mPa.s] 

ETG + H2O(l) (56%/44%) 3301 0,3937 5,97 

R141b 1160 0,0954 0,47 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Tabela 9 – Características do escoamento e da região da câmara de aquecimento. 
Vazão 

(L/min) 
Velocidade 

(m/s) 
Diâmetro da 

haste (m) 
Seção transversal 

da câmara (m²) 

0,37 0,0206 0,005 0,0003 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.7. Ensaios preliminares e definição dos ensaios finais 

Os ensaios preliminares realizados foram feitos, primeiro para testar o aparato 

experimental e verificar quais seriam os possíveis problemas físicos que teríamos 

durante os testes.  
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Para os primeiros testes realizados, foi utilizada outra câmara de aquecimento 

de vidro e também um aquecedor de maior potência, porém produzido de forma não 

industrial.  

Dentre os problemas constatados, caso o aquecedor apresentasse algum tipo 

de falha e tivesse que ser reposto, a troca por outro equipamento acabaria 

invalidando todos os testes já realizados, visto que sua produção era caseira. Além 

disso, após certo tempo de operação, o mesmo começava a falhar até o ponto em 

que parava de funcionar.   

Com relação à câmara, os fatores cruciais a determinarem sua utilização 

estavam relacionados com sua capacidade de vedação e resistência das placas de 

vidro em condições de maiores pressões, quando a vazão utilizada era a máxima da 

bomba peristáltica. A vedação em silicone se mostrou eficiente com água, porém 

quando o fluido testado era o R141b e a vazão era acima de 0,72L/min, em poucos 

minutos a câmara já apresentava diversos vazamentos e os testes tinham que ser 

interrompidos. Além disso, quando a pressão máxima da bomba era utilizada, 

vazamentos através da massa epóxi também ocorriam e, por fim, o trincamento da 

placa de vidro superiora durante um desses testes, mostrando certa fragilidade 

diante das condições impostas.  

Os testes preliminares foram realizados sem a utilização de nanopartículas, 

visto que a quantidade disponível era reduzida, tendo como foco principal definir a 

composição final dos experimentos com relação à duração de cada ensaio, vazão, 

tensão aplicada e volume do fluido base. 

Os primeiros pré-testes foram executados com o modelo antigo de câmara. 

Dessa forma, seus resultados foram desconsiderados, pois toda a geometria do 

sistema ter sido alterada e também porque esse sistema não possuía capacidade de 

operar tempo suficiente para que o sistema alcançasse o regime estacionário.  

Após a montagem da câmara de transferência térmica oficial, o R141b foi 

testado a fim de determinar qual seria a duração de cada experimento. Ensaios com 

50, 100 e 150 rpm foram realizados, sendo que a melhor condição apresentada foi 

com a bomba peristáltica funcionando com 50 rpm (0,37 L/min), pois acima disso a 

presença de bolhas de ar dentro da linha se tornava constante. Com 50 rpm, esse 

problema era inexistente. Na Figura 31 são apresentados os resultados dos pontos 

de temperatura aquisitados, assim como é destacado o intervalo de tempo que as 
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temperaturas serão utilizadas para cálculos das propriedades térmicas dos fluidos e 

nanofluidos. É possível inferir que o tempo para estabilização da temperatura no 

termopar Text é de aproximadamente 13 minutos numa faixa de, aproximadamente, 

120±2,2 ºC, de acordo com o padrão do limite de erro admitido para este tipo de 

termopar. 

Figura 31 – Temperaturas do ensaio preliminar com R141b. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
  

O mesmo procedimento foi realizado para a solução ETG+H2O(l), cujos 

resultados de uma das execuções são apresentados na Figura 32 . Nesse caso, a 

temperatura se estabilizou após 20 minutos de experimento e, com relação às 

vazões, novamente a melhor opção foi a de 0,37 L/min (50 rpm), devido ao mesmo 

problema com bolhas de ar presentes no sistema de circulação.   
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Figura 32 – Temperaturas do ensaio preliminar com ETG+H2O(l). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 10 abaixo apresenta as condições experimentais e as temperaturas 

aquisitadas durante os pré-testes.  

 
Tabela 10 – Testes preliminares. 

 
Fluido rpm 

vazão 
(L/min) 

Tempo 
total 
(min) 

Tempo 
para 

estabilizar 
(min) 

Volume 
(cm³) 

Tensão 
(V) 

Tentrada 
(°C) 

T1 
(°C) 

T2 
(°C) 

T3 
(°C) 

Text 
(°C) 

1 

H2O 

100 0,74 20 

12 

800 

- - 29,0 30,6 - - 

2 12 12 - 29,8 30,6 - - 

3 12 15 - 30,1 33,9 - - 

4 12 20 - 30,4 33,1 - - 

5 
150 1,11 20 

10 
500 

- - 29,0 30,1 - - 

6 10 18 - 29,2 29,7 - - 

7 150 1,11 30 11 400 - - 29,1 32,7 - - 

8 50 0,37 40 12 400 - 21,77 62,6 47,5 42,1 147,7 

9 
 ETG + 
H2O(l) 

100 0,74 

40 

20 400 - 11,0 73,5 59,5 50,7 160,9 

10 
50 0,37 

19 
350 

- 11,0 79,2 62,4 55,6 168,2 

11 19 10 11,25 78,2 63,5 55,2 167,4 

12 

R141b 

50 0,37 
40 

11 350 - 11,4 46,9 39,8 36,3 120,3 

13 75 0,55 10 350 - 11,5 47,5 39,0 34,5 120,5 

14 100 0,74 36 12 400 - 11,0 44,9 36,7 33,9 113,5 

15* 150 1,11 - - - - - - - - - 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Analisando a tabela apresentada acima, é possível verificar certa evolução 

nos parâmetros adotados. Na primeira condição, onde apenas H2O era utilizada, o 

volume inicial adotado foi de 800 cm³, sendo reduzido até 400 cm³. O maior volume 

resultou no abastecimento eficiente da linha e com ausência de bolhas de ar. 

Nesses primeiros testes realizados com água, apenas dois pontos de temperaturas 

foram aquisitados, não nos oferecendo muitas informações. É válido ressaltar que na 

condição 7, com 1,11L/min, a câmara de aquecimento apresentou vazamentos e 

teve que ser reparada. Já a condição 8 foi a primeira onde estava sendo aquisitada a 

temperatura de todos os termopares, com exceção da saída do fluido.  

O volume mínimo onde os experimentos puderam ser realizados foi com 

350cm³. Abaixo disso, não era possível iniciar os ensaios devido à presença 

frequente de bolhas de ar no sistema em circulação. Esse fato foi constatado tanto 

para a solução ETG+H2O(l) como para o R141b.  

Na condição 15, com vazão de 1,11 L/min, o sistema não chegou ao final, 

visto que a ação de uma pressão maior na câmara devido à mudança de fase 

somada à ação desse fluido no silicone utilizado para vedação, resultou na 

interrupção do experimento devido a um vazamento intenso do fluido para o exterior.  

 

3.7.1. Configuração dos ensaios finais 

Sendo assim, a vazão de 0,37 L/min mostrou-se mais adequada ao sistema, 

considerando a quantidade de nanopartículas disponíveis e a ausência de ar no 

sistema de circulação. Sobre o tempo dos ensaios, para o R141b, estes duraram 27 

minutos e o intervalo de tempo utilizado para análise foi de 16 a 25 minutos. Já para 

a solução ETG+H2O(l), a duração foi de 36 minutos e os dados utilizados foram 

retirados do intervalo de 26 a 35 minutos. Todas as configurações de testes foram 

repetidas 3 vezes. Dessa forma, a Tabela 11 apresenta as configurações dos testes 

finais. 
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Tabela 11 – Configurações dos testes finais. 

Condição Fluido 
Nanopar-

tícula 

Fração 
mássica 

(%) 

Concentração 
Volumétrica  

(%) 

Fluxo 
(L/min) 

Tempo 
(min) 

Efeito 

1 
ETG + 
H2O(l) 

- - - 0,37 36 SE - 

2 
ETG + 
H2O(l) 

- - - 0,37 36 CE 
333 

kV/m 

3 
ETG + 
H2O(l) 

Prata 0,4 0,039 0,37 36 SE - 

4 
ETG + 
H2O(l) 

Prata 0,4 0,039 0,37 36 CE 
333 

kV/m 

5 
ETG + 
H2O(l) 

Prata 0,8 0,078 0,37 36 SE - 

6 
ETG + 
H2O(l) 

Prata 0,8 0,078 0,37 36 CE 
333 

kV/m 

7 R141b - - - 0,37 27 SE - 

8 R141b - - - 0,37 27 CE 
333 

kV/m 

9 R141b - - - 0,37 27 CM 960 G 

10 R141b Hematita 0,1 0,023 0,37 27 SE - 

11 R141b Hematita 0,1 0,023 0,37 27 CE 
333 

kV/m 

12 R141b Hematita 0,1 0,023 0,37 27 CM 960 G 

SE = Sem Efeito; CE = Campo Elétrico; CM = Campo Magnético. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.8. Alguns problemas ocorridos durante os ensaios 

Este item tratará apenas de apresentar dois dos problemas verificados 

durante os ensaios.  

A Figura 33 apresenta a haste de cobre logo após os ensaios com o 

nanofluido de prata e é visível que houve deposição de nanopartículas na mesma. 

Essa deposição resulta em dois problemas que serão discutidos mais adiante. O 

primeiro deles condiz com a formação de uma barreira térmica entre nanofluido e 

haste e o segundo que, com a deposição e acúmulo de aglomerados de 

nanopartículas na haste, o nanofluido passa a ter uma concentração inferior.  
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Figura 33 – Deposição de prata na superfície aquecida após os ensaios com 0,078 
vol% de prata.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O segundo problema, apresentado na Figura 34, é referente à instabilidade do 

nanofluido de hematita, que com o passar dos ensaios foi se depositando no sistema 

de circulação. É válido mencionar que entre cada ensaio o nanofluido era agitado 

novamente na cuba ultrassônica a fim de desintegrar os aglomerados formados. 

 

Figura 34 – Hematita deposita no reservatório. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Para as condições com o nanofluido de prata, a deposição no reservatório 

pouco foi observada, visto que as nanopartículas foram fornecidas numa solução 

estável.  
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CAPÍTULO IV  

 

Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo, são apresentadas as respostas dos ensaios definitivos, de 

maneira geral, acompanhados da discussão de cada situação. 

 

4.1. Análise Geral dos Resultados 

4.1.1. Viscosidade dos nanofluidos 

A primeira análise que será apresentada é com relação aos resultados de 

modelos teóricos da estimativa da viscosidade dinâmica dos nanofluidos e a 

influência que as nanopartículas apresentam sobre os mesmos. 

Para os cálculos realizados, foi necessário o conhecimento das 

concentrações volumétricas de nanopartículas, conforme já apresentado na Tabela 

11, e da viscosidade dos fluidos-base. A viscosidade do R141b, segundo Mahbubul 

et al. (2013) vale 0,43 mPa.s (20ºC). Entretanto, para maior conformidade com as 

condições experimentais, o valor da viscosidade teórica considerado foi de 0,4744 

mPa.s  a 14ºC (temperatura média do fluido), sendo este valor retirado de 

INCROPERA (2008). Já para o caso da mistura ETG + H2O(l), de acordo com 

informações disponibilizadas pela empresa ME Global® em seu catalogo, para a 

proporção exata utilizada nos experimentos, o valor da viscosidade da mistura 

ETG/H2O (56/44 wt%) é de 5,97 mPa.s a 14ºC. Os valores estimados e experimental 

são apresentados na Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Valores estimados e experimental da viscosidade dos nanofluidos 

[mPa.s]; 

Modelos 
ETG 

+ 
H2O(l) 

Ag/ETG + H2O(l) 
(0,039 vol%) 

Ag/ETG + H2O(l) 
(0,078 vol%) 

R141b 
Fe2O3/R141b 
(0,023 vol%) 

Einstein  5,970 6,552 7,134 0,474 0,502 

Brinkman-
Roscoe 

5,970 6,594 7,314 0,474 0,503 

Vand  5,970 6,661 7,401 0,474 0,504 

Batchelor 5,970 6,608 7,359 0,474 0,503 

Bruijin  5,970 6,598 7,330 0,474 0,503 

Experimental 5,660 6,120 6,808 0,340 0,453 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Através dos modelos teóricos e do resultado experimental fica evidente a 

influência que as nanopartículas possuem na viscosidade dos nanofluidos. Na Figura 

35 e Figura 36 são apresentados os valores da viscosidade, segundo os modelos 

teóricos adotados, com relação ao incremento na concentração de nanopartículas. 

Através dos modelos, para as maiores concentrações volumétricas, verifica-se um 

aumento de 24% e de 13%, segundo o modelo de Vand, para os nanofluidos de 

prata e hematita, respectivamente. Considerando os valores experimentais do 

nanofluido de prata, a variação da viscosidade foi da ordem de 8,13% e 20,3% para 

as concentrações volumétricas de 0,039% e 0,078%, respectivamente. 

 

Figura 35 - Modelos Teóricos para estimativa da viscosidade do nanofluido 
Ag/ETG+H2O(l). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para o caso do nanofluido de hematita, o valor experimental da viscosidade 

variou na ordem de 33% com relação ao seu respectivo fluido base. Diferentemente 

do nanofluido de prata, em que a variação acompanhou as variações dos modelos 

teóricos, no caso da hematita, a variação experimental foi muito maior. Além disso, é 

válido mencionar que os valores aquisitados foram menores que os valores 

estimados e isso se justifica através das variações dos parâmetros adotados durante 

os ensaios de viscosidade (classe do spindle e rpm adotado) quando comparados 

com os utilizados na confecção do catálogo da ME Global® e do tabelamento para o 

Incropera (2008). 
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Figura 36 – Modelos Teóricos para estimativa da viscosidade do nanofluido 

Fe2O3/R141b. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

As medições de viscosidades foram realizadas nas temperaturas de 11 a 

15ºC para ambos os nanofluidos, já que a temperatura média dos fluidos, durante os 

experimentos se encontrava nesse intervalo. A Figura 37 e Figura 38 apresentam os 

resultados da medida da viscosidade dos nanofluidos de prata e seus fluidos base. 

Os valores obtidos apresentam a mesma tendência apresentada pelos modelos 

teóricos, onde a viscosidade aumenta com o incremento da concentração de 

nanopartículas. Também acompanhando a teoria que envolve a viscosidade dos 

fluidos, com o aumento da temperatura, tem-se a redução da viscosidade. Pelos 

dados aquisitados, nota-se que a maior variação da viscosidade é verificada para a 

temperatura de 14ºC, onde a diferença entre a viscosidade do fluido base e do 

nanofluido de prata (0,078 vol%) foi de 20,3%. 
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Figura 37 – Viscosidade absoluta do nanofluido de prata em função de diferentes 
temperaturas. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 38 - Viscosidade absoluta do nanofluido de prata em função da concentração 
volumétrica.  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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maior variação constatada entre nanofluido e seu respectivo fluido base foi de 33,8% 

para a temperatura de 14ºC. 

 
Figura 39 - Viscosidade absoluta do nanofluido de hematita em função de diferentes 

temperaturas. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Figura 40 - Viscosidade absoluta do nanofluido de prata em função da concentração 
volumétrica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.1.2. Condutividade térmica efetiva dos nanofluidos 

No caso da condutividade térmica (k), o intuito dessa pesquisa não foi realizar 

a aquisição da mesma, entretanto, a utilização de modelos teóricos para estimar o 

valor dessa propriedade também foi adotada a fim de possibilitar um melhor 

embasamento teórico durante as explicações dos resultados. Nesse caso, para 

aplicação e cálculo dos modelos, a condutividade térmica do fluido base ETG+H2O(l) 

foi k = 0,3937 W/mk, sendo que esse valor também está de acordo com informações 

disponibilizadas pela empresa ME Global®.  

A Tabela 13 apresenta os dados adotados e calculados para aplicação dos 

métodos que foram apresentados anteriormente no item 3.6.1. Já a Tabela 14, 

apresenta os valores resultantes de cada um dos 3 modelos de condutividade 

térmica aplicados.  

 
Tabela 13 – Dados utilizados para aplicação dos modelos teóricos de condutividade 

térmica.  
 

ETG + 
H2O(l) 

Ag/ETG + 
H2O(l)  

Ag/ETG 
+ H2O(l)  

R141b Fe2O3/R141b  

φ (vol%) 0 0,039 0,078 0 0,023 

kfb (w/mk) - 14ºC 0,3937 0,0954 

kp - 429,00 - 65,00 

Klayer - 0,787 - 0,191 

h (nm) - 1 - 1 

β - 0,06667 - 0,06667 

γ - 0,001835 - 0,002934 

dp(nm) - 30 - 30 

kpe (W/mK) - 520,02 - 78,73 

ψ - 1 - 1 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Tabela 14 – Valores da condutividade térmica efetiva dos nanofluidos, segundo os 
modelos teóricos. 

 ETG + 
H2O(l) 

Ag/ ETG+H2O(l) 
(0,039 vol%) 

Ag/ ETG+H2O(l) 
(0,078 vol%) 

R141b 
Fe2O3/R141b 
(0,023 vol%) 

Maxwell 0,3937 0,441 0,493 0,09536 0,102 

Hamilton-Crosser 0,3937 0,441 0,493 0,09536 0,102 

Yu-Choi 0,3937 0,452 0,517 0,09536 0,104 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A Figura 41 e Figura 42 apresentam os valores e o comparativo entre os 

modelos de forma visual. Como o modelo de Hamilton e Crosser (1962) se diferencia 

do modelo de Maxwell (1891) exclusivamente por variações no formato da 

nanopartícula e, no caso dessa pesquisa, elas eram esféricas, o seu fator de 

correção acaba sendo igual a 1 e tornando o resultado final idêntico aos cálculos do 

modelo de Maxwell (1891). O modelo de Yu e Choi (2003) considera a nanocamada 

que se forma na interface nanopartícula/fluido, mostrando-se um modelo mais 

confiável para predizer a condutividade térmica efetiva de nanofluidos. Verifica-se 

que a condutividade cresce linearmente com o aumento da concentração.  Jiang et 

al. (2009) analisaram a condutividade térmica efetiva do nanofluido  CNT/R113  e 

concluíram que o desvio médio de seus resultados experimentais foi de 15,1% e 

26,9% para os modelos de Yu e Choi (2003) e Hamilton e Crosser (1962), 

respectivamente.  

Além disso, Mahbubul et al. (2013) analisaram a condutividade do nanofluido 

Al2O3/R141b e, comparando com os modelos teóricos também adotados por essa 

pesquisa, obtiveram desvios médios inferiores a 15,1% e 26,9% do trabalho citado 

no paragrafo anterior.  

 

Figura 41 – Condutividades térmicas segundo os modelos teóricos para o nanofluido 
de Prata. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 42 - Condutividades térmicas segundo os modelos teóricos para o nanofluido 
de hematita. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

4.1.3. Temperaturas aquisitadas durante os ensaios 
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Analisando cada condição de forma separada, observa-se que a dispersão se 

encontra sempre em intervalos muito próximos ou inferiores à tolerância do 

microtermopar utilizado. Entretanto, ao comparar as diferentes condições, nota-se 

uma variação mais expressiva nos valores das temperaturas aquisitadas, sendo que 

a condição 3 sempre apresentou os maiores valores de temperaturas quando 

comparados com o fluido base. Para T1, essa diferença foi de 13ºC, que representa 

um valor 16% maior, aproximadamente. Essa variação é, portanto, difícil de ser 

atribuída a um único fator, podendo estar relacionado a oscilações do sistema de 

circulação, oscilação no sistema de aquecimento, por alguma alteração da posição 

dos termopares ou, até mesmo, a manta que envolve o aquecedor pode ter sido 

fixada de forma a isolar termicamente com maior eficiência e resultar numa maior 

temperatura média dos pontos aquisitados.  

 
Figura 43 - Dispersão da temperatura média do nanofluido de prata. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 44 - Dispersão da temperatura no ponto T1 para nanofluidos de prata. 

 
 Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Figura 45 - Dispersão da temperatura no ponto T2 para nanofluidos de prata. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 46 - Dispersão da temperatura no ponto T3 para nanofluidos de prata. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para a Hematita, as Figuras 47-50 apresentam, assim como foi para os 

nanofluidos de prata, as dispersões das temperaturas médias dos nanofluidos de 

hematita (Tentrada+Tsaída/2), T1, T2 e T3, respectivamente, que foram aquisitadas 

durante as 3 repetições de cada uma das condições analisadas. Neste caso, as 

variações nas temperaturas aquisitadas em diferentes condições não foram 

expressivas como nos casos anteriores e, a distribuição para cada condição sempre 

se manteve abaixo da tolerância do próprio termopar (+/- 1,5ºC). 

 
Figura 47 - Dispersão da temperatura média do nanofluido de hematita. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 48 - Dispersão da temperatura no ponto T1 para nanofluidos de hematita. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 49 - Dispersão da temperatura no ponto T2 para nanofluidos de hematita. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 50 - Dispersão da temperatura no ponto T3 para nanofluidos de hematita. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.1.4. Análise superficial por meio de rugosímetro, MEV e EDS.  

Abaixo serão apresentados dados relacionados com a rugosidade da 

superfície aquecida, assim como imagens realizadas pelo MEV e análise da 

composição química dessa superfície, a fim de identificar a deposição das 

nanopartículas.  

A Figura 51 apresenta a haste antes dos experimentos, na condição polida, e  

após os mesmos, na condição em que elas foram analisadas no MEV. É possível 

verificar uma nítida alteração entre a condição inicial e final da haste e perceber, 

mesmo sem a utilização de microscópios, que houve a deposição de nanopartículas 

na superfície. Pode-se verificar também a formação de óxidos devido à exposição a 

maiores temperaturas e aos fluidos.  

 

Figura 51 – Haste de cobre antes e após os experimentos. (a) pós-polimento; (b) 
pós-ensaios com nanofluido de prata; (c) pós-ensaios cm nanofluido de hematita. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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 A rugosidade superficial foi medida antes e após os testes com os dois tipos 

de nanofluidos utilizados. Sendo assim, somente após a finalização de todos os 

ensaios com nanofluidos de prata é que a medição foi realizada e o mesmo é válido 

para os nanofluidos de hematita. O intuito dessa avaliação foi comparar o estado da 

superfície polida (pré-ensaio) com a superfície após a exposição da mesma ao 

nanofluido.  

A Figura 52 apresenta os resultados dessas medições. Ao final dos ensaios 

com Ag/ETG+H2O(l), observa-se um aumento de quase 2000% no valor da 

rugosidade e, para o caso do Fe2O3/R141b, o aumento foi da ordem de 1000%. Com 

essa análise, foi possível prever que a deposição de nanopartículas ou aglomerados 

realmente ocorreu na superfície e que teria influência sob a taxa de transferência 

térmica e, no caso do R141b, desprendimento de bolhas. Diversos autores justificam 

o processo de deterioração do coeficiente de transferência térmico na ebulição 

devido à deposição na superfície aquecida (Bang e Chang, 2004 e 2005; Yang e Liu, 

2011). Mais além, Qu e Wu (2011) afirmam que a natureza da nanopartícula também 

influencia tal resultado, sendo que, para condições semelhantes, a deposição 

superficial de nanopartículas pode favorecer ou não o incremento no coeficiente de 

transferência térmica.  

O maior aumento da rugosidade superficial para a condição pós-experimentos 

com nanofluidos de prata pode se justificar de duas maneiras distintas: primeiro por 

conta do tempo total (soma de todas as repetições) de exposição da superfície 

aquecida ao nanofluido ter sido maior, tanto em decorrência da maior duração dos 

experimentos quanto do maior número de condições e, segundo, devido à maior 

concentração de nanopartículas de prata na solução. 
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Figura 52 - Rugosidade da haste antes e após os testes com cada tipo de 
nanofluido. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As análises através da espectrometria de energia dispersiva de raios-x (EDS) 

foram úteis para caracterizar, de forma microscópica, a superfície aquecida de cobre 

e para quantificar os elementos presentes.  

Como se pode verificar na Tabela 15, ao final dos ensaios com nanofluidos de 

prata, na região superior (T1) e intermediária (T2), cerca de 20% da composição 

superficial era de prata, enquanto na região inferior (T3), esse valor caiu para 3,52%. 

Essa diferença pode ser justificada pelo gradiente de velocidade do fluido na região 

interna da câmara, visto que na região inferior era possível verificar um menor 

deslocamento do fluido. Elementos como Al, Si e C se justificam através do processo 

de lixamento e polimento, considerando que as lixas eram compostas por carbeto de 

silício (SiC) e, a pasta de polimento composta de Al2O3. A presença de ferro se 

justifica por algum tipo de contaminação, seja durante o processo de produção da 

haste, como pelo próprio manuseio ou armazenamento da mesma, ressaltando sua 

baixa porcentagem. É válido mencionar que, ao final dos experimentos, o fluxo do 

nanofluido era aumentado de 0,37 L/min para 1,11 L/min, a fim de remover possíveis 

aglomerados de nanopartículas de toda a linha e que, por consequência, a haste 

também acabava tendo parte das nanopartículas acumuladas removidas. Sendo 

assim, supõe-se que a concentração de nanopartículas na haste aquecida durante 

os ensaios era superior à apresentada através do EDS.   
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Tabela 15 –Porcentagem em massa dos elementos identificados na superfície da 
haste de cobre após testes com nanofluido de prata. 

Elemento C (%) O (%) Al (%) Si (%) Fe (%) Cu (%) Ag (%) Total (%) 

T1   26,89 0,24 1,05 0,36 52,31 19,14 100 

Desvio Padrão   6,15 0,11 0,02 0,09 3,91 9,88  - 

T2 15,7 26,2 0,36 0,64 0,28 36,17 20,65 100 

Desvio Padrão 5,13 3,05 0,17 0,35 0,2 9,71 0,81 -  

T3 17,24 14,02 0,35 0,73 0,16 63,98 3,52 100 

Desvio Padrão 8,73 1,72 0,27 0,41 0,23 12,94 1,6  - 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Tabela 16 os elementos depositados na superfície aquecida durante os 

ensaios com o nanofluido de hematita são apresentados e, verifica-se um aumento 

da concentração de ferro quando comparado com os dados apresentados na Tabela 

15. Isso já era esperado, visto que a composição química da hematita é Fe2O3. 

Entretanto, esse aumento é baixo, sendo, no máximo, 3,33%. Essa diferença 

expressiva, quando comparada com a prata pode ser explicada pelos seguintes 

motivos: 

 O fluido R141b mudava de fase ao entrar em contato com a haste através de 

ebulição nucleada, resultando numa região instável em que o 

desprendimento de aglomerados e nanopartículas se tornava mais 

intensificado por ação da formação de bolhas e da própria agitação do fluido 

e vapor.  

 A concentração volumétrica de nanopartículas de hematita foi 1,7 e 3,4 

vezes menor que as adotadas para os ensaios com nanopartículas de prata.  

 A presença de Si, Al e C se justificam da mesma forma que anteriormente e, 

a presença de O, para ambos os casos, é, principalmente, devido à óxidos que se 

formaram na superfície.  

 

Tabela 16 – Porcentagem em massa dos elementos identificados na superfície da 
haste de cobre após testes com nanofluido de hematita. 

Elemento C (%) O (%) Al (%) Si (%) Ca (%) Fe (%) Cu (%) Total 

T1 10,99 25,955 0,27 0,505 0,5 3,335 58,45 100 

T2 20,32 22,275  - 0,1 0,15 1,025 56,13 100 

T3 19,25 22,045  - 0,33 0,6 1,2 56,875 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Analisadas a rugosidade superficial e também as concentrações em massa 

dos elementos presentes na superfície, resta realizar a apresentação e interpretação 

das imagens captadas através do MEV.  

A Figura 53 apresenta as imagens das regiões T1, T2 e T3 com 100 vezes de 

ampliação. Elas apresentam o estado da haste de cobre antes e após realizados 

todos os testes com nanofluidos de prata. O que se constata é a presença de 

aglomerados de nanopartículas de prata que foram depositados com a realização 

dos testes, atentando-se para o acúmulo de aglomerados maiores na posição T1. 

Esse maior acúmulo se justifica pelo perfil de deslocamento do fluxo e também pela 

inclinação à que a câmara ficou posicionada durante os experimentos, favorecendo 

um fluxo maior nessa região do que na região T3. As setas indicam regiões onde se 

nota que o material está sobreposto à superfície.   
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Figura 53 – Imagens do MEV, com ampliação de 100 vezes, antes e depois dos 
ensaios com os nanofluidos de prata. Imagens (a), (b) e (c) referentes às regiões T1,  
T2 e T3 antes dos ensaios.  Imagens (d), (e) e (f) referentes às regiõesT1, T2 e T3 

após os ensaios. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A Figura 54 apresenta a haste de cobre antes e após os ensaios com 
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óxidos depositados na posição T3 (seção f). Setas são utilizadas para indicar os 

locais de deposição. 

 

Figura 54 - Imagens do MEV, com ampliação de 500 vezes, antes e depois dos  
ensaios com os nanofluidos de hematita. Imagens (a), (b) e (c) referentes às regiões 
T1,  T2 e T3 antes dos ensaios.  Imagens (d), (e) e (f) referentes às regiõesT1, T2 e 

T3 após os ensaios. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.1.5. Coeficiente de transferência térmico na convecção 

Como já explicado anteriormente, no item 3.6.6, o software MATLAB foi 

utilizado, considerando os valores de temperaturas médias aquisitadas em cada 

condição para T1, T2 e T3, para retornar o valor de Tb e do coeficiente m. Sendo 

assim, após a execução da função “Curve Fitting”, que se baseia no método dos 

mínimos quadrados, os valores de Tb e m foram aplicados na equação do perfil de 

distribuição de temperaturas e perda de calor para aletas de seção transversal 

uniforme e com extremidade adiabática (eq. 3.8). A Tabela 17 e Tabela 18 

apresentam os valores de m e Tb fornecidos pelo software e as temperaturas reais 

(aquisitadas) e as teóricas, que foram calculadas com essas duas variáveis. Como é 

possível notar, a variação entre as temperaturas reais e calculadas são 

extremamente baixas, sendo a maior variação pertencente à condição 9 e, ainda 

assim, não passando de 0,7ºC.  

 
Tabela 17 – Valores de “m” e “Tb” através do MATLAB para as condições com prata. 

Condição m 
Tb 

(°C) 

T∞ 

(°C)  

Texp 

(°C) 

Tteorica  

(°C) 

Variação 

(ºC) 

1 ETG+H2O(l) 45,15 104,6 13,4 

T1 81,24 81,16 0,08 

T2 65,10 65,36 -0,26 

T3 58,65 58,45 0,20 

2 ETG+H2O(l) + CE 47,07 103 12,7 

T1 78,63 78,56 0,07 

T2 62,05 62,25 -0,20 

T3 55,32 55,17 0,16 

3 
Ag/ETG+H2O(l)  

(0,039 vol%) 
45,75 123,3 12,3 

T1 94,62 94,29 0,33 

T2 74,57 74,80 -0,22 

T3 67,03 66,29 0,74 

4 
Ag/ETG+H2O(l)  

(0,039 vol%) + CE 
47,54 114,3 13,0 

T1 86,74 86,56 0,18 

T2 67,35 68,09 -0,74 

T3 60,58 60,08 0,50 

5 
Ag/ETG+H2O(l) 

(0,078 vol%) 
41,64 104,9 12,4 

T1 83,35 83,46 -0,11 

T2 69,07 68,77 0,30 

T3 62,03 62,27 -0,24 

6 
Ag/ETG+H2O(l) 

 (0,078 vol%) + CE 
42,69 97,38 12,6 

T1 76,81 76,91 -0,09 

T2 63,28 62,97 0,31 

T3 56,61 56,83 -0,22 

CM – Campo Magnético; CE – Campo Elétrico. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 18 – Valores de “m” e “Tb” através do MATLAB para as condições com 
hematita. 

Condição m 
Tb 

(°C) 

T∞ 

(°C)  

Texp 

(°C) 

Tteorica  

(°C) 

Variação 

(ºC) 

7 R141b  39,01 55,35 14,4 

T1 46,56 46,66 -0,102 

T2 40,97 40,63 0,340 

T3 37,71 37,95 -0,234 

8 R141b + CM 38,82 55,15 14,1 

T1 46,27 46,49 0,576 

T2 41,22 40,48 0,890 

T3 37,28 37,80 -0,640 

9 R141b + CE 38,69 54,43 14,3  

T1 45,79 46,01 -0,222 

T2 40,91 40,16 0,753 

T3 37,03 37,55 -0,524 

10 
Fe2O3/R141b 
 (0,023 vol%) 

44,53 58,31 13,1 

T1 46,96 46,90 0,058 

T2 38,96 39,18 -0,229 

T3 35,96 35,80 0,155 

11 
Fe2O3/R141b  

(0,023 vol%)  + CM 
39,63 57,59 13,2 

T1 47,66 47,57 0,115 

T2 40,47 40,79 -0,368 

T3 38,01 37,79 0,272 

12 
Fe2O3/R141b 

 (0,023 vol%)  + CE 
40,55 57,41 13,4 

T1 48,08 47,96 0,096 

T2 40,94 41,31 -0,319 

T3 38,62 38,35 0,219 

CM – Campo Magnético; CE – Campo Elétrico. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com os valores de Tb e m determinados, o cálculo do coeficiente de 

transferência térmica na convecção se tornou possível através da equação 3.9. A 

Figura 55 apresenta os resultados finais de h para cada condição analisada durante 

os testes com os nanofluidos de prata, com e sem aplicação do campo elétrico (333 

kV/m). Para auxiliar, a Figura 56 apresenta a relação h/h0, onde h0 se refere ao 

coeficiente do fluido base (ETG+H2O(l)) e h é o coeficiente do fluido analisado em 

cada condição.  

Nesta pesquisa, se esperava que com o aumento da concentração de 

nanopartículas, o coeficiente de transferência térmica na convecção aumentaria e 

que, com a aplicação do campo elétrico, este aumento seria ainda mais evidente. 

Porém, o que se observa é que a adição de nanopartículas ao fluido base colaborou 

com um aumento de 11% no valor de h somente para a condição 3 (0,039 vol%), 

sendo que para a condição 5 (0,078 vol%) verificou-se uma redução de 15% do valor 

de h, quando comparado com o h0.  



116 

 

Para as condições onde a aplicação do campo elétrico ocorreu, é possível 

verificar o aumento do h, se comparado com a mesma condição, porém sem 

aplicação do campo. Aumentos de 8,7%, 8% e 6,4% foram alcançados nas 

comparações entre 1 e 2; 3 e 4; e 5 e 6, respectivamente.  

Dentre todas as condições analisadas, o maior valor de h foi para a condição 

4, resultando num aumento de 11% com relação ao fluido base. Por outro lado, a 

pior condição foi a 5, apresentando um decréscimo de 15%.  

 

Figura 55 – Coeficiente de Transferência Térmico (h) do nanofluido de prata para 
cada condição experimental. 

 
CE- Campo Elétrico; 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Os resultados apresentados condizem com Asadzadeh et al. (2012), que 

analisaram o coeficiente de transferência térmico na convecção natural de 

nanofluidos de Fe2O3/ETG sob efeito de um campo elétrico. Os autores obtiveram 

aumento no valor de h até uma concentração volumétrica de 0,02% e, para maiores 

concentrações, o valor de h passou a ser afetado negativamente, quando 

comparado com o fluido base. Outra semelhança é que o valor de h do nanofluido 

chegou a ser menor que o do próprio fluido base utilizado como controle e sem 

aplicação de E. Os autores atribuem esse comportamento ao aumento da 

viscosidade do fluido devido à adição das nanopartículas e também à provável 

deposição de nanopartículas na superfície aquecida. 
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Dessa forma, em concordância com os dados apresentados e análises 

realizadas nessa pesquisa, é válido justificar que a concentração volumétrica de 

0,078% alterou a viscosidade do fluido de forma a afetar negativamente o coeficiente 

h. Mais além, com uma maior concentração, houve uma intensificação da deposição 

de nanopartículas na haste, formando uma barreira entre fluido e superfície 

aquecida. Essa barreira contribuiu para a piora do coeficiente, resultando em valores 

menores que o do próprio fluido base. Ainda assim, com a aplicação do campo 

elétrico, esta piora foi reduzida. Segundo os mesmos autores, isso acontece porque 

as forças elétricas introduzem distúrbios na camada limite que reduzem os 

mecanismos citados anteriormente. 

 

Figura 56 – Relação entre o coeficiente de transferência térmica do fluido base (h0) e 
dos demais fluidos utilizados nas diferentes condições com nanopartículas de prata. 

 

CE- Campo Elétrico; 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os resultados dos testes realizados com as nanopartículas de hematita 

mostraram um comportamento diferente dos obtidos através da prata, conforme visto 

na Figura 57 e Figura 58. Nesse caso, além do fluido ser outro e estar em mudança 

de fase, a fração mássica utilizada foi 75% inferior à de menor concentração do 

nanofluido de prata. Em termos de concentração volumétrica, a redução foi de 41%.  

 Dentre as 6 condições analisadas, destaca-se a número 10, onde a adição 

de nanopartículas resultou num aumento de 30,3% no valor de h.  Se forem 

consideradas apenas as condições 7, 8 e 9, onde nanopartículas são ausentes, a 
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ficando abaixo de 2%. Obviamente, não era esperado algum tipo de variação para a 

condição 9, visto que o campo magnético só tem influência sobre as nanopartículas 

de hematita, que não estão presentes nessa condição. Entretanto, a condição 8 

chama a atenção por não apresentar um valor maior de h em relação à condição 7 

(controle). Ela indica que o campo elétrico não influenciou o coeficiente h nas 

condições do experimento. 

  

Figura 57 - Coeficiente de Transferência Térmico (h) do nanofluido de hematita para 
cada condição experimental. 

 

CE- Campo Elétrico; CM – Campo Magnético. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Devido à baixa concentração de nanopartículas, o efeito do campo magnético 
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atingido resultados positivos em seus experimentos com baixas concentrações 

(NAPHON, 2015; AGHABOZORG, et al., 2016). A segunda, justificativa se dá por 

meio da deposição das nanopartículas no sistema, visto que a estabilidade desse 

nanofluido foi baixa. Sendo assim, além de considerar que as nanopartículas tenham 

se depositado na superfície da haste, criando uma barreira, ainda pode-se assumir 

que parte delas acabou ficando depositada no reservatório e nas tubulações, 

reduzindo sua ação no incremento do valor de h. Os testes da condição 10 foram os 
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promissores se justifiquem pela maior presença de nanopartículas do que nas 

condições 11 e 12. Por fim, a terceira justificativa se relaciona com a intensidade do 

campo magnético na região próxima à haste, a qual apresentou um valor mais alto 

do que na literatura estudada. Sendo assim, pode-se supor que devido à alta 

intensidade do campo magnético, as nanopartículas tenham sido afastadas da 

região da haste e se aproximado do polo do imã que as tenha atraído, reduzindo 

assim a ação do nanofluido e resultando num valor de h próximo ao do controle. 

Entretanto, é válido mencionar que não foi verificado nenhum tipo de acúmulo de 

nanopartículas nas regiões laterais da câmara, próximas aos imãs utilizados.  

A condição 11, quando comparada com o controle, resulta numa melhora de 

8,1% no valor de h. Entretanto, embasado no resultado da condição 8, onde o 

campo elétrico não teve influência sobre o fluido em si, pode-se afirmar que essa 

melhora se deve tanto à presença das nanopartículas quanto à influência do campo 

elétrico sobre as nanopartículas, através da eletroforese. Ainda assim, partindo 

desse pressuposto, faria sentido que o valor de h na condição 11 fosse próximo ao 

da condição 10, o que não ocorre. Isso reforça a hipótese de que a deposição de 

nanopartículas no sistema de circulação e na superfície aquecida, apesar de não ser 

tão intensa quanto nos experimentos com prata, tenha prejudicado os resultados.   

 

Figura 58 - Relação entre o coeficiente de transferência térmica do fluido base (h0) e 
dos demais fluidos utilizados nas diferentes condições com nanopartículas de 

hematita. 

 
CE- Campo Elétrico; CM – Campo Magnético. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Apesar da deposição de nanopartículas na superfície aquecida ser 

considerada algo que prejudicou o experimento, Lee et al.  (2012) sugere que essa 

deposição, até certo ponto, aumenta a molhabilidade da superfície e reduz a tensão 

superficial, resultando no aumento do fluxo crítico de calor.  

A Figura 59 apresenta o incremento do valor de h com relação ao fluido base 

tanto para os experimentos realizados, como para outros trabalhos envolvendo o 

estudo de nanofluidos.   

 

Figura 59 – Comparação do aumento do valor de h do presente trabalho com outras 
literaturas. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Através da análise, verifica-se que não existe um padrão de comportamento 

com relação aos nanofluidos, visto que as variáveis são inúmeras. Para mesmas 

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 0 0

0
,0

0
0

1

0
,0

0
1

0
,0

1

0
,0

1

0
,0

1

0
,0

1
5

0
,0

1
6

0
,0

2

0
,0

2
3

0
,0

2
3

0
,0

2
3

0
,0

3

0
,0

3

0
,0

3
9

0
,0

3
9

0
,0

5

0
,0

5

0
,0

5

0
,0

5

0
,0

5

0
,0

7
5

0
,0

7
8

0
,0

7
8

0
,1

0
,5

h
/h

0
 (

%
) 

Concentração volumétrica (%) 

Influência da concentração de nanopartículas no valor de h 



121 

 

concentrações de diferentes nanopartículas, pode-se verificar tanto acréscimos 

quanto decréscimos nos valores de h, assim como para pequenas variações de 

concentração, aumentos mais expressivos podem ser encontrados quando 

comparados com grandes variações na concentração. 

 

4.1.6. Análise dos parâmetros adimensionais 

Para esta análise, três parâmetros adimensionais foram calculados, sendo o 

número de Nusselt, Prandtl e Reynolds, de acordo com Incropera (2008) e com o 

que foi apresentado no item 3.6.7. Sendo assim, a Tabela 19 abaixo apresenta os 

valores obtidos para as condições experimentais, assim como os modelos empíricos 

para o cálculo do número de Nusselt. Verifica-se que para o caso das nanopartículas 

de prata (condições de 1 a 6), os valores experimentais com relação as correlações 

empíricas estão dentro de uma faixa admissível, visto que não se deve esperar uma 

aproximação melhor que 20%, segundo o mesmo autor. 

 
Tabela 19 – Valores de Prandtl, Reynolds e Nusselt. 

Cond. Meio 
K 

(W/mK) 
µ  

(mPa.s) 
Prandtl Reynolds 

Nusselt 

hD/k Hilpert Zukauskas Churchill 

1 

ETG + 
H2O(l) 

0,394 5,66 47,5 19,2 13,4 10,3 15,8 10,1 

2 0,394 5,66 47,5 19,2 14,6 10,3 15,8 10,1 

3 0,452 6,12 44,7 17,7 12,0 9,8 14,0 9,5 

4 0,452 6,12 44,7 17,7 12,9 9,8 15,0 9,5 

5 0,517 6,81 43,5 15,9 8,7 9,3 14,3 8,9 

6 0,517 6,81 43,5 15,9 9,2 9,3 14,3 8,9 

7 

R141b 

0,095 0,47 3,7 270,7 41,6 17,4 15,5 15,5 

8 0,095 0,47 3,7 270,7 40,9 17,4 15,5 15,5 

9 0,095 0,47 3,7 270,7 41,2 17,4 15,5 15,5 

10 0,102 0,50 3,7 255,2 50,7 16,4 15,0 15,0 

11 0,102 0,50 3,7 255,2 42,0 16,4 15,0 15,0 

12 0,102 0,50 3,7 255,2 40,2 16,4 15,0 15,0 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 60 apresenta a relação entre o número de Nusselt e Reynolds para 

cada condição analisada com as nanopartículas de prata. Nota-se que os valores do 

número de Reynolds obtidos são baixos, caracterizando um escoamento laminar. A  

redução do Re com o incremento das nanopartículas se deve ao valor da 

viscosidade dos nanofluidos, que aumenta conforme a concentração também 
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aumenta e, no caso do número de Nusselt, devido ao aumento do valor de K, 

segundo o modelo adotado (Yu-Choi). 

 

Figura 60 – Análise adimensional do nanofluido de prata. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para os cálculos do número de Nusselt, o valor da condutividade térmica do 

fluido base considerado foi, assim como citado anteriormente, o fornecido pela ME 

Global® e os valores da condutividade efetiva dos nanofluidos, de acordo com os 

obtidos através do modelo matemático proposto por Yu e Choi (2003), onde a 

nanocamada é considerada.  

Já nas condições do nanofluido de hematita, a situação era outra, visto que o 

fluido estava em mudança de fase. Dessa forma, ao calcular o número de Nusselt e 

compará-lo com os valores obtidos através dos modelos empíricos, nota-se uma 

discrepância entre 250 e 300%. Essa diferença se deve ao fato de que nesse caso, 

o modelo adotado foi para escoamento externo com convecção forçada, porém o 

modelo necessário deveria considerar, além da condição já citada, a ebulição 

nucleada, ou seja: escoamento externo com convecção forçada e ebulição nucleada. 

A Figura 61 apresenta o número de Nusselt pelo Reynolds.   
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Figura 61 - Análise adimensional do nanofluido de hematita.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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condição n-Pentano-cobre com a superfície polida, as variações na ausência e 

presença de nanopartículas foram da ordem de -95,8% e -98,4%, respectivamente. 

Devido a esse fato, também foram realizados estimativas do valor de h 

através de outras correlações onde a ebulição nucleada era levada em conta, 

resultando em valores maiores do que o experimental. Ainda assim, essas 

correlações não foram consideradas confiáveis, pois a única semelhança com o 

presente trabalho seria o tipo de ebulição, porém não a geometria adotada.  

 

4.2.  Conceito inicial de porta-ferramentas. 

 

Considerando os resultados obtidos, a utilização de nanofluidos mostrou-se 

vantajosa, apesar de ainda necessitar de maior controle sobre seu processo de 

produção e estabilidade. A aplicação do campo elétrico também será uma opção e, 

devido a isso, será considerada no processo de desenvolvimento do novo projeto do 

porta-ferramentas. 

Abaixo é apresentado um conceito, de forma simplificada, da linha de 

desenvolvimento que será seguida. O conceito apresentado na Figura 62 

acompanha o modelo desenvolvido anteriormente, porém considerando a aplicação 

do campo elétrico.  

 
Figura 62 – Conceito do porta-ferramentas. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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A Figura 63 e Figura 64 apresentam esse conceito de forma mais detalhada,  

onde duas placas serão posicionadas no porta-ferramentas, próximas à região em 

que ocorrerá a transferência térmica. Todo o cabeamento necessário para a 

aplicação do campo estará posicionado internamente ao corpo do porta-ferramentas, 

acompanhando o canal de saída do fluido, a fim de reduzir as chances de acidentes 

ou interferências desses cabos durante o processo de usinagem, visto que o porta-

ferramentas se mantém em constante movimento.  

  
Figura 63 – Vista frontal (a) e superior (b) de todo o conjunto montado.  

 
   Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Quanto às placas que serão responsáveis pela geração do campo elétrico na 

região de transferência térmica, uma delas estará alojada internamente ao porta-

ferramentas e a outra na lateral, conforme apresentado abaixo na Figura 64. É válido 

mencionar que estas placas estarão revestidas por algum tipo de material isolante 

(cerâmica, nylon, etc.) a fim de evitar contato com as partes do porta-ferramentas e 

energizar todo o sistema.  
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Figura 64 – Vista detalhada da região de aplicação do campo elétrico. (a) Superior; 
(b) alojamento das chapas para aplicação do campo elétrico; (c) detalhamento da 

região de transferência térmica. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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CAPÍTULO V  

 

Conclusões 

 

Nos ensaios com nanofluidos, fica evidente que a interação entre 

nanopartículas e a superfície aquecida, assim como a estabilidade do nanofluido, 

são de fundamental importância e devem ser considerados no momento da 

produção e aplicação do nanofluido.  

O fluido base ETG+H2O(l) apresentou-se favorável na menor concentração 

volumétrica adotada para nanopartículas de prata, e mais vantajoso, sobre efeito do 

campo elétrico, resultando num aumento de 11% no coeficiente de transferência 

térmico.  Já com a maior concentração, o  valor do coeficiente foi reduzido devido a 

deposição na superfície aquecida e e aumento da viscosidade do nanofluido. 

Por fim, no caso da aplicação do nanofluido de hematita, o maior problema 

enfrentado está relacionado com a estabilidade do fluido e garantia de que as 

nanopartículas não irão depositar-se no sistema de circulação e na superfície 

aquecida. Ainda assim, um aumento de 30,3% foi observado para o nanofluido 

(0,023 vol%) sem aplicação dos campos elétrico e magnético, evidenciando a 

característica dos nanofluidos em possuírem condutividades térmicas efetivas 

superiores a condutividade térmica do fluidos base 

Dessa forma, tanto a aplicação de nanofluidos quanto a do campo elétrico na 

região aquecida apresentaram-se como opções viáveis de utilização num futuro 

projeto do porta-ferramentas, desde que se tenha domínio sobre o processo de 

produção do nanofluido e maior controle de sua estabilidade.  

O modelo proposto de porta-ferramentas considera essas aplicações e a 

necessidade de que este possua uma geometria em concordância com os modelos 

comerciais existentes, a fim de que seja algo econômica e comercialmente viável.    

 

Sugestões para Trabalhos Futuros 

Diversos trabalhos envolvendo nanofluidos ainda são necessários, visto que 

apesar de ser uma área cada vez mais estudada, a produção de nanofluidos 

estáveis é um desafio e a previsão dos resultados pode variar muito quando se 

compara modelos teóricos com os dados experimentais. Diferentemente deste 
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trabalho, grande parte das pesquisas que avaliam as propriedades dos nanofluidos 

trabalham com os mesmos em dispositivos onde o fluido não circula, resultando 

numa lacuna quando se tenta entender o comportamento e as relações tribológicas 

das nanopartículas nos fluidos bases em sistemas fechados de circulação. Dessa 

forma, tornam-se interessantes algumas vertentes de trabalhos: 

 Estudo e pesquisa de dispositivos onde seja analisado não somente as 

variações das propriedades dos nanofluidos, mas também a aplicação 

prática dos mesmos; 

 Estudo sobre a influência da adição de surfactantes em nanofluidos a 

fim de se obter fluidos mais estáveis; 

Considerando a área de fabricação, novos trabalhos podem ser 

desenvolvidos contemplando os seguintes assuntos: 

 Aplicação de nanofluidos em sistemas fechados de circulação com 

função de refrigeração nos processos de usinagem; 

 Estudo da influência das nanopartículas em fluidos lubrificantes 

durante processos de usinagem como fresamento, torneamento e 

retificação.  
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Apêndice A – Telas de retorno do MATLAB para os valores de Tb e m. 
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