
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

GUSTAVO NASCIMENTO 

 

 

 

 

SOLUÇÃO NUMÉRICA DA CONVECÇÃO NATURAL LAMINAR 

DE NANOFLUIDO EM CAVIDADE FECHADA PREENCHIDA COM 

MEIO HETEROGÊNEO 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

 

 

 

CURITIBA  

2016 



  

GUSTAVO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO NUMÉRICA DA CONVECÇÃO NATURAL LAMINAR 

DE NANOFLUIDO EM CAVIDADE FECHADA PREENCHIDA COM 

MEIO HETEROGÊNEO 

 

 

 

Monografia do Projeto de Pesquisa apresentada à 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso  - 

TCC2 do curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como 

requisito parcial para aprovação na disciplina. 

 

Orientador: Prof. Dr. Admilson T. Franco  

 

 

 
 

 

 

 

CURITIBA  

2016 



 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

  

  

  

Por meio deste termo, aprovamos a monografia do Projeto de Pesquisa 

"SOLUÇÃO NUMÉRICA DA CONVECÇÃO NATURAL LAMINAR DE NANOFLUIDO 

EM CAVIDADE FECHADA PREENCHIDA COM MEIO HETEROGÊNEO", realizado 

pelo aluno GUSTAVO NASCIMENTO, como requisito parcial para aprovação na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso - Tcc2, do curso de Engenharia 

Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.  

 

  

Prof. Dr. Admilson T. Franco 

DAMEC, UTFPR 

Orientador 

  

Prof. Dr. Silvio L. M. Junqueira 

DAMEC, UTFPR 

Avaliador 

  

Prof. Dr. Paulo H. D. dos Santos  

DAMEC, UTFPR  

Avaliador 

 

 

  

 

Curitiba, 29 de Novembro de 2016. 



 

 

RESUMO 

NASCIMENTO, G. Solução Numérica da Convecção Natural Laminar de 
Nanofluido em Cavidade Fechada Preenchida com Meio Heterogêneo. 2016. 114 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Curso de Engenharia Mecânica. Curitiba, 2016. 

 

Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia, diversos estudos numéricos 
têm sido realizados com nanofluidos devido aos benefícios proporcionados pelas suas 
propriedades, especialmente a intensificação da troca térmica. Nanofluidos têm sido 
utilizados em diferentes aplicações, como no resfriamento de circuitos eletrônicos, 
visando o aumento da eficiência de um sistema e reduzindo custos e despesas com 
energia. Nesse trabalho é investigado numericamente a convecção natural laminar de 
nanofluidos em cavidade quadrada e fechada preenchida com blocos sólidos 
quadrados, desconectados e condutores de calor. A cavidade é aquecida lateralmente 
e as paredes horizontais são adiabáticas. A modelagem matemática se dá pelas 
equações de balanço de massa, quantidade de movimento e energia. A análise 
numérica é realizada através do software de Dinâmica de Fluidos Computacional 
(DFC) ANSYS-FLUENT. São avaliadas os seguintes parâmetros sobre a magnitude 
da transferência de calor: número de Rayleigh, concentração e o diâmetro das 
nanopartículas, tipo de nanofluido e número de blocos no interior da cavidade. O 
número de Rayleigh assume os valores de 104, 105, 106 e 107. A cavidade possui 
porosidade constante e igual a 0,64, com a quantidade de blocos de 9, 16 e 36. Os 
diâmetros das nanopartículas assumem os valores de 25, 50 e 100nm. É proposta a 
utilização de nanopartículas de óxido de alumínio, Al2O3 e de cobre, Cu, com água 
como fluido base para concentrações volumétricas de 0, 1, 2, 3, 4 e 5%. Para cálculo 
das propriedades efetivas dos nanofluidos são utilizadas correlações existentes na 
literatura. O escoamento é assumido como monofásico, laminar, em regime 
permanente, bidimensional, com propriedades termofísicas constantes e 
incompressível com aproximação de Boussinesq-Oberbeck para o termo de empuxo. 
O método de solução é verificado numericamente pela reprodução e comparação de 
resultados com os de trabalhos científicos. Os resultados são apresentados através 
do número de Nusselt médio, número de Nusselt mínimo e máximo, linhas de corrente 
e isotermas. Notou-se que com à medida que o número de Rayleigh aumenta, a troca 
térmica na cavidade é intensificada. O mesmo efeito é notado, em geral, com a 
redução do diâmetro das nanopartículas e o com o aumento da concentração de 
nanopartículas dispersas no fluido base, chegando para alguns casos um aumento de 
até 27% na troca térmica. Entretanto, com o aumento do número de blocos na 
cavidade, ocorre uma redução na transferência de calor. As nanopartículas de alumina 
Al2O3, dispersas no fluido base obtiveram maiores intensificações na transferência de 
calor do que as nanopartículas de cobre, Cu.  

 
Palavras-chave: Convecção natural. Nanofluidos. Cavidade fechada. Meio 

heterogêneo. Solução numérica.  

  



 

 

ABSTRACT 

NASCIMENTO, G. Solução Numérica da Convecção Natural Laminar de 
Nanofluido em Cavidade Fechada Preenchida com Meio Heterogêneo. 2016. 114 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Curso de Engenharia Mecânica. Curitiba, 2016. 

 

In the past decades, as technology developed, several numerical studies have 
been performed with nanofluids due to its beneficial properties offered, especially on 
heat transfer enhancement. Nanofluids have been used in different applications, such 
as electronic circuit cooling systems, aiming for higher efficiencies and costs reduction. 
In the present study, it is carried a numerical investigation of the laminar natural 
convection of nanofluids in an enclosure filled with disconnected conductive solid 
blocks. The enclosure is laterally heated and the horizontal walls are adiabatic. The 
mathematical formulation is given by the mass, momentum and energy equations. The 
numerical analysis is performed through the CFD Ansys Fluent Software. It is 
evaluated different parameters on the heat transfer magnitude, such as the Rayleigh 
number, nanoparticle diameter and volume fraction, type of nanofluid and number of 
blocks inside the enclosure. The Rayleigh numbers employed are 104, 105, 106 and 
107. The cavity has constant porosity of 0,64 and the number of blocks are 9, 16 and 
36. The nanoparticle diameters are 25, 50 and 100nm. Alumina and copper 
nanoparticles are used with water as base fluid. The nanoparticle volume 
concentrations are 0, 1, 2, 3, 4 and 5%. For the calculation of effective thermal 
conductivity and dynamic viscosity, it is employed correlations from the literature. The 
flow is assumed as laminar, single-phase, steady state, bi-dimensional and with 
constant thermophysical properties and incompressible with Boussinesq-Oberbeck for 
the buoyancy term. The solution methods are verified numerically by reproducing and 
comparing results with scientific studies. The results are presented with the mean, 
minimum and maximum Nusselt number, streamlines and isothermals. It was noticed 
that as the Rayleigh number increases the heat transfer increases. The same effects 
are observed, in general, with the reduction of the nanoparticle diameter and with the 
increase of the nanoparticle volume fraction, in some cases reaching 27%. However, 
by increasing the number of blocks inside the enclosure, the heat transfer decreases. 
The alumina, Al2O3, nanoparticles achieved better results on the heat transfer 
enhancement than the copper nanoparticles, Cu. 

 
 
 
 
  
 

 

Keywords: Natural Convection. Nanofluids. Enclosure. Heterogeneous Media. 

Numerical Solution. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Convecção Natural 

Na convecção natural, o movimento do fluido é dado pelas forças de empuxo no 

seu interior, enquanto que na convecção forçada, o movimento é imposto 

externamente. As forças de empuxo ocorrem devido à presença de gradientes de 

massa específica no fluido e de uma força de corpo que é proporcional à massa 

específica. Normalmente, o gradiente de massa específica é provocado por um 

gradiente de temperatura e a força de corpo é representada pela força gravitacional 

(INCROPERA, 2008). À medida que as forças de empuxo superam as forças viscosas, 

ocorre cisalhamento no fluido e tem-se o processo de convecção natural. 

A Figura 1 mostra esquematicamente o processo de movimento do fluido em 

uma cavidade fechada sujeita a um gradiente horizontal de temperatura. De acordo 

com Bejan (2013), a camada de fluido adjacente à superfície quente se expande, se 

tornando menos densa e deslocando para cima. Ao mesmo tempo, o fluido próximo à 

superfície fria é deslocado para baixo. Assim, devido ao gradiente horizontal de 

temperatura presente, tem-se a chamada circulação natural.  

  

  

Figura 1 - Processo de circulação natural em cavidade fechada. 

Fonte: Autoria Própria. 

Parede Quente Parede Fria 

Parede Adiabática 

Parede Adiabática 
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 A convecção natural está presente em diversos fenômenos naturais e produtos 

tecnológicos, sendo fundamental a compreensão dos seus efeitos. O trabalho de Bairi 

et al. (2014) cita algumas aplicações referentes à convecção natural, como 

aeronáutica, eletroeletrônicos para regulação térmica de componentes usados em 

equipamentos industriais, computadores, indústria automobilística, energia nuclear, 

transporte marítimo, Engenharia Civil, equipamentos solares, eólicos, geotérmicos e 

terrestres, além de farmacêuticos, indústria de alimentos e agricultura.  

 

1.2 Meios Porosos  

Meios porosos são caracterizados por uma matriz, normalmente sólida, que 

possui espaços vazios em seu interior, interconectados ou não, pelo qual o 

escoamento de fluido através do material é realizado (BEJAN, 2013). 

A abordagem de um meio poroso pode ser realizada de duas formas: 

homogênea e heterogênea. Segundo Kaviany (1995), na abordagem homogênea, o 

material é representado como um único constituinte, não distinguindo as interfaces 

entre sólido e fluido. Para modelar matematicamente, necessita-se utilizar um volume 

elementar representativo descrevendo as propriedades médias dos componentes ao 

longo do material. Segundo Merrikh e Lage (2005), a abordagem heterogênea leva a 

uma morfologia da interface mais complexa, tratando tanto o fluido como o sólido de 

maneira separada. Ou seja, nessa resolução o equacionamento matemático (como as 

equações de Navier-Stokes) é realizado separadamente para cada constituinte. Uma 

das vantagens ao se utilizar essa abordagem é a informação detalhada obtida pelo 

modelo heterogêneo. Entretanto, os esforços de mapear e localizar as interfaces dos 

constituintes e o esforço computacional para solucionar as equações do modelo não 

são simples. 

Outra maneira de visualizar a diferença entre as abordagens é com relação a 

escala com a qual o meio está sendo observado. Para o modelo homogêneo se tem 

uma escala macroscópica, enquanto na abordagem heterogênea se tem uma escala 

microscópica. A Figura 2 ilustra a abordagem homogênea e heterogênea de um 

sistema.  

Na prática, a morfologia de um meio heterogêneo pode ser complexa, onde o 

domínio sólido pode estar distribuído aleatoriamente, estando interconectado ou não. 

Para representar um meio heterogêneo de modo simplificado, o domínio sólido é 
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distribuído uniformemente numa cavidade saturada por fluido, onde os blocos sólidos 

são desconectados. No modelo do presente trabalho, assume-se que a razão 

volumétrica entre os constituintes das fases sólida e a líquida é constante.  

De acordo com o estudo de Merrikh e Lage (2005), dentre as aplicações que 

englobam meios heterogêneos se encontra a otimização de processos e 

equipamentos, incluindo filtros e reatores catalíticos, respiração humana e circulação 

capilar, exploração e extração de óleo e gás, processamento de materiais (como 

sinterização), armazenamento de grãos, processamento de alimentos, filtragem, entre 

outros.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

1.3 Nanofluidos 

 A dispersão de partículas sólidas em fluidos tem sido estudada desde Maxwell 

(1873), que apresentou uma teoria para prever a condutividade térmica de 

suspensões com partículas sólidas. Com o avanço da nanotecnologia, a possibilidade 

de fabricação de partículas em nanoescala levou ao desenvolvimento de sistemas 

mais eficientes, superando as limitações que eram impostas.  

 O termo nanofluido foi introduzido por Choi e Eastman (1995) para descrever a 

suspensão de nanopartículas com tamanho médio entre 1 e 100 nm em fluidos – água, 

óleo e etilenoglicol – que eram utilizados para transferência de calor em sistemas 

térmicos. De acordo com Sarit et al. (2008), os materiais mais comuns utilizados para 

as nanopartículas são: óxidos cerâmicos ( 2 3Al O , CuO ), cerâmicas à base de 

FLUIDO

SÓLIDO 

INTERFACE 

Figura 2 - Representação das abordagens homogêneas e heterogêneas em um meio 
poroso.  

a) Modelo homogêneo b) Modelo heterogêneo 
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nitrogênio ( AlN , SiN ), à base de carbono (SiC , TiC ), metais (Cu , Ag , Au ), 

semicondutores ( 2TiO ), nanotubos de carbono, materiais compósitos, entre outros.   

  A Figura 3 ilustra uma cavidade fechada preenchida com meio heterogêneo na 

presença de nanofluidos. Ao se trabalhar com nanofluidos, deve-se levar em conta 

tanto as propriedades do fluido base quanto as propriedades das nanopartículas, além 

dos mecanismos de transporte que envolvem o escoamento de nanofluidos. Para tal, 

utilizam-se as correlações de viscosidade dinâmica efetiva e de condutividade térmica 

efetiva. Os mecanismos de transporte e as correlações de viscosidade dinâmica 

efetiva e de condutividade térmica efetiva são abordadas posteriormente no capítulo 

2.  

 

 

Figura 3 - Esquemático das propriedades de nanofluidos em meio poroso 

 

 A Tabela 1 mostra as condutividades térmicas de diversos sólidos e líquidos 

metálicos e não metálicos. Nota-se que a condutividade térmica dos sólidos metálicos 

e não metálicos e dos líquidos metálicos são maiores que os líquidos não metálicos 

empregados. Assim, a dispersão de nanopartículas desses materiais nos fluidos 

possui a tendência de aumentar a condutividade térmica e consequentemente 

intensificar a transferência de calor entre o nanofluido e o sistema. 
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Tabela 1 - Condutividade térmica de diversos materiais. 

Tipo de material Material 
Condutividade térmica 

1 1. .W m k− −    

Sólidos metálicos 

Ag   429 

Cu  401 

Al  237 

Sólidos não-metálicos 

Diamante 3300 

Nanotubos de Carbono 3000 

Alumina ( 2 3Al O ) 40 

Líquidos metálicos Sódio a 644K 72,3 

Líquidos não-metálicos 

Água 0,613 

Etilenoglicol 0,253 

Óleo 0,145 

Fonte: Sarit et al. (2008). 

 

1.4 Contexto do Tema  

Com o desenvolvimento da tecnologia em nanoescala, estudos têm sido 

realizados ao longo dos anos para aumentar a eficiência de diversos sistemas, 

especialmente devido aos benefícios provenientes do emprego de nanopartículas. 

Sabe-se que a dispersão de nanopartículas num fluido de trabalho proporciona uma 

intensificação na transferência de calor entre o nanofluido e o sistema. Essa 

característica é muito importante em meios heterogêneos quando aplicada, por 

exemplo, em componentes eletrônicos para dissipação de potência, especialmente 

devido à constante redução no tamanho desses componentes nas últimas décadas. 

Assim, compreender e analisar os efeitos causados pela interação de nanopartículas 

com o sistema visando melhorá-los, reduzir custos, economizar energia, entre outros, 

são motivações para o projeto.  

O presente trabalho engloba as áreas das ciências térmicas, mecânica dos 

fluidos, métodos numéricos, dinâmica de fluidos computacional e nanotecnologia, 

tratando especificamente da convecção natural de nanofluidos em meios 

heterogêneos. O estudo de Vanaki et al. (2016) pode ser tomado como referência para 

se ter uma visão geral dos trabalhos realizados com nanofluidos em diferentes 

geometrias nas áreas das ciências térmicas. Uma revisão da literatura mais específica 

direcionada ao presente trabalho é abordada no segundo capítulo.  
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1.5 Objetivos 

Neste trabalho será avaliado numericamente o processo de transferência de 

calor por convecção natural de nanofluidos em cavidade quadrada fechada 

preenchida com blocos sólidos quadrados, condutores de calor e desconectados. As 

simulações numéricas do escoamento no interior da cavidade serão realizadas 

através do programa ANSYS-FLUENT de Dinâmica de Fluidos Computacional (DFC). 

Os blocos sólidos estão imersos em um fluido base com nanopartículas dispersas. A 

cavidade está sujeita a um gradiente horizontal de temperatura entre as paredes 

verticais, e as paredes horizontais são adiabáticas.  

  Mais especificamente, a partir dos resultados das simulações numéricas, serão 

avaliadas as influências dos seguintes parâmetros sobre a magnitude do número de 

Nusselt médio Nu , Nusselt mínimo, mínNu , e Nusselt máximo, máxNu : 

• Número de Rayleigh, Ra ; 

• Concentração e diâmetro de nanopartículas dispersas no fluido base, ϕ  e 

npd , respectivamente;  

• Número de blocos sólidos presentes no interior da cavidade, N ; 

• Tipo de nanopartícula utilizada. 

  

1.6 Justificativa 

Nanofluidos têm sido amplamente empregados em estudos numéricos e 

experimentais recentes com o intuito de intensificar e aprimorar a eficiência de troca 

térmica entre fluidos e componentes em diversos sistemas, sendo relevante para 

redução de custos, economia de energia, redução de materiais na fabricação de 

componentes e otimização de processos na indústria.  

As nanopartículas dispersas nos nanofluidos são tipicamente feitas de metais, 

óxidos, ou outros materiais que fornecem propriedades termofísicas mais eficientes 

que potencializam a transferência de calor quando comparadas somente à utilização 

do fluido puro. Alguns dos motivos pelos quais as nanopartículas intensificam a 

transferência de calor são: as nanopartículas suspensas no fluido aumentam a área 

superficial de troca de calor entre fluidos e partículas; aumento da capacidade térmica 

do fluido e da condutividade térmica efetiva; a interação e colisão das nanopartículas 

com o fluido e a geometria intensificam a troca térmica (Y. Xuan et al., 2000). Assim, 
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o emprego de nanopartículas dispersas no fluido é vantajoso e tem sido amplamente 

utilizado para o aumento da transferência de calor para diferentes aplicações. 

 De acordo com Kirubadurai et al. (2014), dentre as diversas aplicações de 

nanofluidos na Engenharia encontram-se o resfriamento de circuitos eletrônicos, 

sistemas nucleares e motores, refrigeração, armazenamento térmico, aplicações 

biomédicas, perfuração, lubrificação, entre outros. Diversos estudos cobrem as áreas 

de convecção natural, convecção forçada, geração de entropia, investigações 

experimentais, micro canais, meios porosos, cavidades, entre outros (Vanaki et al., 

2016). Entretanto, nota-se uma escassez de pesquisa e desenvolvimento envolvendo 

a convecção natural com nanofluidos em meios heterogêneos, especialmente em 

cavidades.  

O presente estudo é visto como uma oportunidade para preencher essa lacuna 

e melhor compreender e avaliar as características e fenômenos que envolvem o 

emprego de nanopartículas. Além disso, a convecção natural em cavidades fechadas 

preenchidas por um meio poroso são problemas teóricos clássicos no ramo 

acadêmico, sendo de grande importância para aprendizado e posteriores aplicações. 

 

1.7 Conteúdo do Trabalho 

Nesta seção é descrita a maneira em que o trabalho está organizado, para 

facilitar o entendimento e situar o leitor. O trabalho está dividido em seis capítulos. No 

Capítulo 2, é realizada uma fundamentação teórica, abordando as propriedades 

termofísicas de nanofluidos, como concentração volumétrica, massa específica, 

capacidade térmica e coeficiente de compressibilidade. Além disso, são abordados os 

mecanismos de transporte, correlações de condutividade térmica e viscosidade 

dinâmica efetiva para nanofluidos. Em seguida é realizada uma revisão da literatura 

sucinta sobre cavidades limpas com nanofluidos, cavidades em meios porosos com e 

sem nanofluidos (abordagem heterogênea) e abordagem homogênea para meios 

porosos. Uma breve discussão dos efeitos da dispersão de nanopartículas na 

convecção natural em trabalhos numéricos e experimentais é realizada.  

No Capítulo 3 é definida a geometria de estudo juntamente com as condições de 

contorno para modelar o problema física e matematicamente. São introduzidas as 

equações do problema, os parâmetros de adimensionalização das equações, 
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conceitos dos números adimensioanis e definições do número de Nusselt médio, 

linhas de corrente, erro percentual e as variáveis que serão investigados no trabalho. 

No Capítulo 4 é apresentada a modelagem numérica do problema, descrevendo 

o software utilizado, por qual método as equações são discretizadas, uma breve 

descrição do acoplamento pressão-velocidade, esquemas de interpolação e critério 

de convergência. Além disso, são apresentados os testes de sensibilidade de malha 

e é feita uma breve descrição de como é implementada uma rotina para cálculo da 

condutividade térmica efetiva do nanofluido.  

No Capítulo 5, é mostrada a verificação da metodologia de solução numérica, 

através da comparação de resultados com estudos de referência da literatura, sendo 

realizada para dois casos: cavidade fechada limpa e cavidade fechada com blocos. 

No Capítulo 6 são analisados e discutidos os resultados obtidos em cavidade 

fechada com nanofluidos em meio heterogêneo. Em seguida, são feitas as conclusões 

e considerações finais do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo são apresentados, primeiramente, os conceitos das propriedades 

termofísicas de nanofluidos, como a concentração volumétrica, massa específica, 

capacidade térmica e coeficiente de compressibilidade. Em seguida, são introduzidas 

definições e correlações de condutividade térmica efetiva e de viscosidade efetiva de 

nanofluidos, sendo de grande importância ao longo do projeto. Além disso, são 

definidos os números adimensionais, como o de Rayleigh, Nusselt e de Prandtl. Na 

última seção, é realizada a revisão bibliográfica, citando os principais estudos da área 

até o momento e ressaltando o ineditismo do presente trabalho. 

 

2.1 Propriedades Termofísicas 

 A grande maioria dos estudos na literatura utilizam equações desenvolvidas para 

misturas, como sólido-líquido, para estimar a massa específica, coeficiente de 

compressibilidade e a capacidade térmica de nanofluidos. De acordo com Vanaki et 

al. (2016), costuma-se assumir que essas propriedades variam linearmente com a 

concentração de nanopartículas devido à escassez de dados experimentais que 

consideram a dependência da temperatura. As definições de concentração 

volumétrica, massa específica, capacidade térmica e coeficiente de compressibilidade 

é dado nas seções seguintes. Os termos ρ , pc  e β  são massa específica, calor 

específico à pressão constante e coeficiente de expansão térmica, respectivamente. 

 

2.1.1 Concentração Volumétrica 

A concentração de nanopartículas é definida como a razão entre o volume do 

constituinte sólido/particulado pelo volume total dos constituintes na mistura (Raed 

Abed et al., 2015). Para o presente trabalho é definido como a razão do volume de 

nanopartículas pelo volume total do nanofluido. Matematicamente, pode ser expresso 

conforme equação abaixo: 

 np

T nf

V

V
ϕ

 
=  
 

                                                           (2.1) 
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2.1.2 Massa específica 

O estudo de Vajjha et al. (2009) resultou na proposta de uma equação para 

estimar a massa específica de um nanofluido, sendo comumente utilizada na 

literatura. A equação é baseada na formulação de propriedades para misturas, 

considerando a contribuição de cada componente. A equação é definida da seguinte 

maneira:  

 (1 )nf f npρ ϕ ρ ϕρ= − +                                                     (2.2) 

 

É possível notar que o aumento da concentração de nanopartículas leva a um 

aumento da massa específica do nanofluido. 

 

2.1.3 Capacidade térmica 

A equação para cálculo da capacidade térmica de um nanofluido foi sugerida por 

Eastman et al (1999) e Xuan (2000), expressa da seguinte forma: 

 

 ( ) (1 )( ) ( )p p f p npnf
c c cρ ϕ ρ ϕ ρ= − +                                        (2.3) 

 

Nota-se uma leve redução na capacidade térmica com o aumento da concentração 

volumétrica. 

 

2.1.4 Coeficiente de compressibilidade 

Segundo Garoosi et al. (2013), o coeficiente de compressibilidade de nanofluidos 

pode ser calculado da seguinte maneira: 

 

 ( ) (1 )( ) ( )f npnf
ρβ ϕ ρβ ϕ ρβ= − +                                         (2.4) 

 

O aumento da concentração volumétrica causa uma pequena redução do coeficiente 

de compressibilidade.  
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2.2 Mecanismos de transporte 

De acordo com Buongiorno (2006), a característica de nanofluidos intensificarem 

a transferência de calor em um dado sistema não se dá somente pela alta 

condutividade térmica das nanopartículas em relação ao fluido base, mas por outros 

mecanismos de escorregamento que produzem velocidades relativas entre o fluido 

base e as nanopartículas. Os mecanismos ou forças definidas por Buongiorno (2006) 

nas próximas seções são os seguintes: inércia, difusão browniana, termoforese, 

difusoforese, efeito Magnus, drenagem de fluido e a gravidade. 

  

2.2.1 Inércia 

Uma partícula suspensa em um fluido pode desenvolver uma velocidade de 

escorregamento devido à inércia na presença de vórtices turbulentos. A velocidade 

pode ser calculada da seguinte maneira: 

 

 
/

0
pt

e eV V e τ−
=                                                          (2.5) 

 

onde, 

 
2

18
p p

p
f

dρ
τ

µ
=                                                             (2.6) 

 

pρ  é a massa específica da partícula, fµ  é a viscosidade dinâmica do fluido, 0eV  é a 

velocidade de vórtices turbulentos e pτ  é o tempo de relaxação das partículas.  Como 

as nanopartículas possuem diâmetros médios pequenos, a influência desse 

mecanismo de escorregamento é desprezível. 

 

2.2.2 Difusão Browniana 

A difusão browniana é caracterizada pelo movimento aleatório das partículas no 

fluido, denominado movimento browniano. Esse movimento é resultante das 

contínuas colisões entre as partículas e as moléculas do fluido base. A velocidade 

browniana é dada pela seguinte equação: 
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2 B
B

f np

k T
u

dπµ
=                                                            (2.7) 

 

onde Bk  é a constante de Boltzmann, T  é a temperatura, fµ  é a viscosidade dinâmica 

e npd  é o diâmetro médio das partículas. Segundo Buongiorno (2006), para 

escoamentos laminares de nanofluidos, esse mecanismo de transporte é um dos mais 

influentes. 

 

2.2.3 Termoforese 

É caracterizada pela difusão de partículas devido ao gradiente de temperatura. 

Esse fenômeno é equivalente ao efeito Soret para misturas líquidas e gasosas 

(BUONGIORNO, 2006).  

Segundo o trabalho de Rahman e Saghir (2014 apud Groot et al., 1953), para 

um meio isotrópico e fechado sem forças externas, um gradiente de concentração é 

formado devido à força motriz do gradiente de temperatura até ser alcançado o regime 

permanente. Quando é aplicado para partículas suspensas em um fluido ou gás, é 

denominado termoforese. 

A expressão para a velocidade termoforética é a seguinte: 

 

 p
TF

p

T
V

T

µ
γ

ρ

∇
= −                                                         (2.8) 

 

onde: 

 0,26
2

f

f p

k
k k

γ =
+

                                                        (2.9) 

 

Nas equações acima, fk  e pk  são a condutividade térmica do fluido e das 

partículas, respectivamente, pµ  é a viscosidade dinâmica, pρ  é a massa específica, 

T  é a temperatura e γ  é o fator de proporcionalidade. Utilizando dados para a alumina 

como nanopartícula e água como fluido base, Buongiorno (2006) obteve resultados 

na ordem de 10-6 m/s.  
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Para estimar a importância de um certo tipo de mecanismo de transporte das 

nanopartículas, Buongiorno (2006) calculou o tempo que uma nanopartícula leva para 

difundir em uma distância igual ao seu diâmetro sob o efeito daquele mecanismo de 

transporte. Para nanopartículas de 100 nm, foi obtido para a inércia 7/ 3 10np eod V x s−
∼  

em transporte turbulento, / 0,002np Bd u s∼  para difusão browniana,  / 0,05np Td V s∼  

para termoforese e / 6np gd V s∼  para a gravidade. Na ausência de turbulência, a 

termoforese pode ser um dos mecanismos que mais influenciam a troca térmica.  

  

2.2.4 Difusoforese 

Uma partícula suspense em uma solução onde existe um gradiente de 

concentração, fica sujeita à uma força atuando na direção oposta ao gradiente. Esse 

fenômeno é conhecido como difusoforese (BUONGIORNO, 2006). Como o fluido base 

normalmente não é uma solução, não existem gradientes de concentração. Assim, 

esse efeito é desconsiderado. 

 

2.2.5 Efeito Magnus 

Segundo Buongiorno (2006), sob o efeito de tensões de cisalhamento, uma 

partícula rotacional em um eixo perpendicular à direção principal do escoamento. Se 

existe uma velocidade axial relativa entre a partícula e o fluido, uma força 

perpendicular à direção do escoamento surgirá. Isso é conhecido como o efeito 

Magnus e ocorre devido ao gradiente de pressão em volta da partícula, criado por sua 

rotação. Para nanopartículas, o efeito é desprezível. 

 

2.2.6 Drenagem de fluido 

Segundo Buongiorno (2006), quando a superfície de uma partícula se aproxima 

de uma parede, é criada uma resistência causada pela pressão do filme de fluido 

sendo drenado para fora do encontro das superfícies. Esse efeito se torna importante 

quando a distância entre a partícula e a parede é da ordem do diâmetro da partícula. 

Entretanto, para nanopartículas com diâmetro entre 1–100 nm, esse efeito é relevante 

somente para uma pequena fração da camada limite laminar perto da parede e pode 

ser seguramente desprezada. 
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2.2.7 Gravidade 

A velocidade de sedimentação das partículas devido à força da gravidade pode 

ser calculada pela seguinte expressão: 

 

 
2( )

18
p p f

g

d g
V

ρ ρ

µ

−
=                                                       (2.10) 

 

onde pρ  é a massa específica da partícula e fρ   a massa específica do fluido base, 

µ  é a viscosidade dinâmica do fluido. Os resultados obtidos para as nanopartículas 

são menores que 10-8 m/s.   

Segundo Buongiorno (2006), dentre os sete mecanismos citados, os que mais 

influenciam no aumento da transferência de calor são os de difusão browniana e 

termoforese. As forças externas que criam um escoamento convectivo em ordem de 

importância e de magnitude incluem a força Browniana, de termoforese e 

gravitacionais (como o peso das partículas e o empuxo). Essas forças causam 

velocidades relativas entre as nanopartículas o escoamento do fluido. A velocidade 

de escorregamento cria uma força de arrasto a qual é a maior força agindo nas 

nanopartículas. As velocidades de escorregamento fazem a mistura nanopartícula-

fluido homogêneaa, intensificando o processo de mistura e a taxa de transferência de 

calor (AHMED e ESLAMIAN, 2014).  

No presente trabalho, com a utilização de um modelo monofásico, os efeitos da 

difusão browniana são considerados somente na correlação de condutividade térmica 

efetiva do nanofluido. Segundo trabalho de Vanaki et al. (2016), a modelagem 

monofásica de nanofluidos consiste em selecionar correlações adequadas para as 

propriedades dos nanofluidos e que também sejam considerados os movimentos 

caóticos das nanopartículas.  

 

2.3 Correlações de condutividade térmica efetiva de nanofluidos 

Segundo Hassani et al. (2015), a condutividade térmica efetiva de nanofluidos é 

função de diversas propriedades relacionadas tanto do fluido base quanto das 

propriedades das nanopartículas. Para o fluido base, a temperatura, a condutividade 

térmica, o calor específico, a viscosidade dinâmica e a massa específica são os mais 
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citados. Já para as nanopartículas, a velocidade browniana, a condutividade térmica, 

a concentração volumétrica, a massa específica e o tamanho das nanopartículas 

influenciam a condutividade térmica efetiva do nanofluido.  

Ao longo dos anos, diversos estudos teóricos e experimentais têm sido 

realizados com o intuito de obter correlações que estimem com acurácia a 

condutividade térmica efetiva de partículas dispersas num fluido base. Os primeiros 

modelos propostos na literatura foram os de Maxwell (1904), Hamilton e Crosser 

(1962) e Wasp et al. (1979). Esses modelos consideram somente a condutividade 

térmica e a concentração das partículas, desenvolvidos basicamente para misturas 

com partículas em mili e microescala e em baixas concentrações de partículas. 

Somente no início do século XXI com Yu e Choi (2004) considerou-se a presença de 

nanocamadas na interface líquido-nanopartícula. Desde então, diversos modelos 

matemáticos surgiram, envolvendo, movimento browniano, temperatura e 

propriedades do fluido e das nanopartículas.  

Yu e Choi (2004) sugeriram uma correlação de condutividade térmica efetiva 

que considerava uma camada na interface da nanopartícula com o fluido base. Essa 

correlação é um modelo renovado da correlação proposta por Maxwell, não sendo 

limitada a partículas esféricas. 

No mesmo ano, Koo e Kleinstreuer (2004) introduziram um modelo que 

considera os efeitos do tamanho das partículas, concentração volumétrica, 

temperatura e propriedades do fluido base e das nanopartículas, além do movimento 

Browniano que até essa data não havia sido considerado nas correlações propostas. 

A correlação é baseada em dados experimentais para as nanopartículas de CuO e de 

Al2O3 sendo válidas para concentrações de 1 a 4% e temperaturas de 300 a 325K.  

Através do teorema de Pi-Buckingham, Chon et al. (2005) obtiveram uma 

correlação para a condutividade térmica somente para a nanopartícula de Al2O3 

envolvendo o diâmetro das nanopartículas e das moléculas do fluido base, da 

concentração das nanopartículas, temperatura e o movimento browniano. Essa 

correlação somente é válida para diâmetros de 11 a 150 nm, temperaturas de 294-

344K e concentrações volumétricas de 1 e 4%.  

Correlações mais generalizadas surgiram ao passar dos anos como as de 

Vajjha et al. (2009) para nanopartículas de alumina, óxido de cobre, óxido de silício e 

óxido de zinco. A correlação considera os efeitos do movimento browniano, da 
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temperatura, diâmetro das nanopartículas, das propriedades do nanofluido, e da 

concentração volumétrica das nanopartículas.  

Notou-se até esse momento que a maioria das aplicações das correlações 

envolviam óxido de cobre, e óxido de alumínio. Com o estudo de Corcione (2011) uma 

correlação mais abrangente foi proposta envolvendo diferentes nanopartículas e com 

resultados muito próximos aos dados experimentais até então disponíveis. A 

correlação de Corcione envolve o efeito Browniano, o diâmetro, concentração 

volumétrica, temperatura e propriedades do nanofluido, abrangendo uma grande faixa 

de valores com ênfase em óxidos e água como fluido base.  

A correlação mais abrangente encontrada pelo autor na literatura foi a de 

Hassani et al. (2015) que foi obtida através de análise dimensional. A faixa de validade 

dessa correlação é mostrada no apêndice A. A equação proposta possui erros 

relativamente baixos quando comparada com a correlação de Corcione (2011). Por 

ser mais recente, é sugerida no trabalho de Vanaki et al. (2016) como uma correlação 

para estimar a condutividade térmica efetiva de nanofluidos em trabalhos futuros.  

Outras correlações foram encontradas na literatura, porém não são citadas no 

presente trabalho. A grande maioria são baseadas em estudos experimentais e para 

aplicações específicas. É possível encontrar no apêndice B as correlações de 

condutividade térmica efetiva obtidas com base em artigos de revisão de nanofluidos 

mais recentes encontrados na literatura, como as de Aybar et al. (2015), Younes et al. 

(2015) e Vanaki et al. (2016).  

A correlação para a condutividade térmica efetiva utilizada no trabalho é a 

desenvolvida por Corcione (2011), expressa da seguinte maneira:  
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 As variáveis das equações mencionadas acima são as seguintes: fµ  é a 

viscosidade dinâmica do fluido base, fk  a condutividade térmica do fluido base, Renp

é o número de Reynolds em relação a nanopartícula, Prf  é o número de Prandtl em 

relação ao fluido base, fpT  é a temperatura do ponto de congelamento do fluido base, 

ϕ  é a concentração de nanopartículas dispersas no fluido base e Bu  é a velocidade 

browniana média, definida em função de outras variáveis, como a constante de 

Boltzmaan Bk , a massa específica do fluido base e a temperatura. As faixas de valores 

de concentração volumétrica, diâmetro médio das nanopartículas e temperatura são 

mostrados no apêndice A.  

 A escolha dessa correlação no presente estudo é baseada na extensa gama de 

estudos experimentais que foram utilizados para formulá-la, especialmente para a 

água como fluido base. No trabalho de Corcione (2011), a correlação foi obtida por 

regressão com desvio padrão de 1,86% com relação aos dados experimentais. 

Quando comparada com a correlação mais recente de Hassani et al. (2015), os erros 

percentuais entre as duas correlações são menores que 2,84%.

 

2.4 Correlações de viscosidade efetiva de nanofluidos 

Segundo Bashirnezhad et al. (2016), ao projetar um sistema térmico no qual um 

nanofluido é o fluido de trabalho, é necessário conhecer as propriedades termofísicas 

efetivas do nanofluido, como sua condutividade térmica, viscosidade dinâmica, 

capacidade térmica e massa específica. Diversos parâmetros afetam a viscosidade 

dinâmica efetiva de nanofluidos, como o método de preparação, tipo de fluido base, 

temperatura, tamanho e formato das nanopartículas, concentração volumétrica, entre 

outros.  

Estudos teóricos e experimentais têm sido realizados ao longo dos anos para a 

obtenção de correlações que estimem a viscosidade efetiva tanto de partículas 

dispersas num fluido base quanto para nanofluidos. Os modelos clássicos 

desenvolvidos para partículas em mili e microescala propostos por Einstein (1906), 

Brinkman (1952), Krieger e Dougherty (K-D) (1959) e Frankel (1967) foram os 

primeiros a serem propostos. O modelo de Einstein era previsto para concentrações 
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de partículas esféricas menores que 2%, sendo estendida para 4% no modelo de 

Brinkman.  

O estudo de Nielsen (1970) propôs um modelo de lei de potência para calcular 

a viscosidade dinâmica efetiva de nanofluido com concentrações volumétricas 

maiores que 2%. Dois anos depois, Lundgren (1972) utilizou a expansão em série de 

Taylor para prever a viscosidade dinâmica de um fluido. É possível notar que as 

correlações propostas até 1972 na literatura só consideraram a viscosidade dinâmica 

efetiva em função da concentração volumétrica.   

Somente com Graham (1981), foi proposto um modelo que considerasse o raio 

da partícula e o espaço intermolecular. O modelo obteve resultados compatíveis com 

a correlação proposta por Brinkman para baixas concentrações volumétricas.   

Maiga et al. (2005) propôs correlações para estimar a viscosidade dinâmica 

efetiva de nanofluidos com utilização de Al2O3 com água e etilenoglicol como fluidos 

base através de uma análise numérica da convecção forçada em tubo circular. Notou-

se que a utilização de nanopartículas aumentou a transferência de calor e se 

intensificava ainda mais com o aumento da concentração de nanopartículas.  

Foi observado que até então a temperatura não era considerada nos modelos 

propostos. Somente no século XXI, com o desenvolvimento da tecnologia, que efeitos 

da temperatura, efeito browniano, nanopartículas e propriedades do fluido e das 

partículas foram considerados.  

O estudo de Koo e Kleinstreuer (2005) introduziu uma correlação para estimar a 

viscosidade de nanofluidos com nanopartículas de óxido de cobre e de alumínio 

dispersas em água. Foi considerada a temperatura, diâmetro das nanopartículas, 

temperatura e movimento browniano para temperaturas variando entre 300 e 325K e 

concentrações volumétricas de 1 a 4%.  

De maneira semelhante, Masoumi (2009) propôs uma correlação onde a 

viscosidade efetiva do nanofluido é obtida pela viscosidade do fluido base somada a 

uma parcela levando em conta o efeito browniano. Entretanto, a correlação é válida 

somente para alumina e com diâmetros de 36 e 47 nm. No mesmo ano, Timofeeva 

(2009) considerou partículas não-esféricas, entretanto a correlação somente 

considerava a concentração das nanopartículas. 

Uma das correlações mais abrangentes para a viscosidade de nanofluidos 

encontradas na literatura foi a proposta por Corcione (2011). Essa correlação possui 

resultados muito próximos dos dados experimentais até então realizados. A 
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correlação leva em conta o diâmetro médio das nanopartículas e das moléculas do 

fluido base e concentração volumétrica, sem envolver o movimento Browniano, que é 

considerado na correlação de condutividade térmica proposta no mesmo estudo.  

Outras correlações foram propostas na literatura, mas não são mostradas no 

presente estudo. Mais recentemente, diversas correlações foram propostas, 

entretanto são válidas somente para faixas específicas, como os trabalhos de Esfe e 

Saedodin (2014), Esfe et al. (2014), Sundar et al. (2014) e Esfe et al. (2015).  

É possível visualizar no apêndice B as correlações de viscosidade efetiva 

publicadas em artigos de revisão de nanofluidos mais recentes disponíveis na 

literatura, como os de Vanaki et al. (2015) e Kazem et al. (2016).  

A correlação para a viscosidade dinâmica efetiva empregada no presente 

trabalho é a desenvolvida por Corcione (2011), expressa da seguinte maneira:  
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onde fµ  é a viscosidade dinâmica do fluido base, npd  é o diâmetro médio da 

nanopartícula, fd  o diâmetro equivalente das moléculas do fluido base e ϕ  é a 

concentração de nanopartículas dispersas no fluido base. O diâmetro equivalente das 

moléculas do fluido base é calculado na temperatura de referência de 293K através 

da seguinte equação: 
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Na equação acima, M , foρ  e N  são a massa molar, massa específica calculada na 

temperatura de 293K e o número de Avogadro 236,022 10N = × , respectivamente.    

  A correlação foi escolhida por ser formulada recentemente com base em 

diversos estudos experimentais e pela grande faixa de aplicabilidade, tanto para a 

concentração volumétrica, diâmetro das nanopartículas e temperatura. Conforme 

mencionado na seção anterior, a correlação foi obtida por regressão com desvio 

padrão de 1,86% com relação aos dados experimentais. No presente trabalho são 
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mantidas tanto a correlação de viscosidade quanto a de condutividade térmica efetiva 

sendo propostas por Corcione (2011). 

  

2.5 Revisão Bibliográfica 

Nessa seção são apresentados os estudos realizados na literatura relevantes ao 

presente trabalho. A revisão bibliográfica é focada em estudos numéricos envolvendo 

convecção natural em cavidades limpa com nanofluidos, cavidades em meio poroso 

sem nanofluidos e cavidades em meio poroso com nanofluidos. Alguns comentários 

são realizados sobre a abordagem homogênea para meios porosos com nanofluidos. 

Além disso, é feita uma discussão das conclusões contrárias obtidas entre trabalhos 

numéricos e experimentais a respeito dos efeitos da concentração volumétrica de 

nanopartículas na taxa de transferência de calor em problemas de convecção natural.   

 

2.5.1 Cavidade limpa com Nanofluido 

Um dos primeiros estudos realizados envolvendo nanofluidos em cavidades foi 

o de Khanafer et al. (2003). A cavidade é quadrada, aquecida lateralmente, com as 

paredes horizontais adiabáticas. O número de Grashof assumiu os valores de 103, 104 

e 105, com concentrações de 0 a 25% para nanopartículas de cobre. Os modelos para 

viscosidade e condutividade térmica efetiva utilizados foram os Brinkman (1952) e o 

de Wasp et al. (1979). Foi observado que o aumento da concentração volumétrica e 

do número de Ra  levaram a um aumento no Nu . 

O estudo de Oztop e Abu-Nada (2009) investiga numericamente a convecção 

natural em uma cavidade retangular preenchida com nanofluidos. As paredes da 

cavidade são adiabáticas e na parede vertical se encontra um aquecedor de tamanho 

finito. Foram feitas simulações para Ra  variando de 103 – 105, diferentes tamanhos e 

localizações do aquecedor, e três diferentes nanofluidos com concentrações de 0 a 

2%. Concluiu-se que com o aumento de Ra , altura do aquecedor, e concentração 

volumétrica de nanopartículas, a transferência de calor também aumenta, sendo 

evidenciados em baixas razões de aspecto da cavidade.  

Dehnavi e Rezvani (2012) estudaram numericamente a convecção natural de 

nanofluidos em cavidade em forma de L. A cavidade é preenchida com alumina 

operando em uma cavidade aquecida lateralmente. Foram analisadas as influências 
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do tamanho, diâmetro médio e concentração volumétrica das nanopartículas na 

transferência de calor e no escoamento. Foi observado que o uso de nanofluidos 

intensifica a transferência de calor, especialmente em nanopartículas de menor 

diâmetro.  

Alipanah et al. (2013) estudaram numericamente a convecção natural de 

nanofluidos em cavidade aquecida lateralmente. Foram avaliadas nanopartículas de 

Cu, TiO2 e Al2O3 com Ra  assumindo os valores de 105, 106 e 107, concentração 

volumétrica de 0, 1, 2, 3, 4 e 5% e razão de aspecto da cavidade de 0,1, 1 e 10. As 

correlações de Brinkman (1959) e de Maxwell (1904) foram utilizadas para 

viscosidade dinâmica e condutividade térmica efetiva, respectivamente. Conclui-se 

que o tipo de nanofluido influencia diretamente na transferência de calor, sendo as 

nanopartículas de Cu as que forneceram valores de Nu  mais elevados. Foi notado 

também que o Nu  aumenta com o aumento da concentração de nanopartículas e com 

a redução das razões de aspecto da cavidade. 

O trabalho de Oztop et al. (2015) traz uma revisão da literatura envolvendo a 

convecção natural em cavidade sujeitas a diferentes fontes de aquecimento na 

presença e na ausência de nanofluidos. As fontes de aquecimento eram classificadas 

como pontuais individuais, múltiplas fontes pontuais, paredes parcialmente aquecidas 

e paredes isotérmicas. Foi concluído que não existem correlações gerais entre a 

transferência de calor e as condições de aquecimento das cavidades, especialmente 

para nanofluidos. Assim, pesquisa nessa área é visto como algo promissor em 

estudos futuros.  

 

2.5.2 Cavidades em meio poroso sem nanofluido  

Um dos primeiros estudos realizados em meios heterogêneos com a presença 

de um bloco condutivo foi o trabalho de House et al. (1990). Foram estudados os 

efeitos da convecção natural de um fluido Newtoniano em cavidade sujeita a um 

gradiente horizontal de temperatura enquanto o tamanho do bloco era variado. 

Observou-se que o comportamento do fluido era afetado pelos valores de Ra , Pr , K  

e o tamanho do bloco. À medida que o tamanho do bloco diminuía, os efeitos no 

escoamento e a na transferência de calor também diminuíam.  

O estudo de Merrikh e Lage (2005) envolve a convecção natural em meio 

heterogêneo com vários blocos condutivos e desconectados no interior da cavidade 
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fechada. A cavidade é quadrada, com gradiente horizontal de temperatura e paredes 

horizontais adiabáticas. A faixa de variação de Ra , K , N  e D  são de 510  a 810 , 0,1 

a 100, 9 a 144, e 0,2 a 0,05, respectivamente. Obteve-se uma correlação para o 

número mínimo de blocos em função de Ra . Para valores maiores que minN  o 

aumento da transferência de calor ocorre à medida que K  aumenta, entretanto, o 

efeito contrário é notado para valores menores que  minN . Foi observado ainda que o 

fluido possui a tendência de escoar por regiões de menor resistência hidráulica, de 

preferência entre a primeira e a segunda coluna adjacentes às paredes.  

 Para geometrias relativamente parecidas, o trabalho de Braga e de Lemos 

(2005) engloba a solução numérica da convecção natural laminar em meio 

heterogêneo. Foram analisados os formatos (quadrados e circulares) e a quantidade 

de blocos e como influenciavam o Nu . Concluiu-se que os blocos de formatos 

quadrados atingiam valores maiores de Nu  em relação aos blocos circulares.  

O estudo de Bhave, et al. (2006) envolve um meio heterogêneo com a presença 

de um bloco adiabático centralizado. O tamanho do bloco era variado para estudar 

como essa variável afetava o escoamento e o Nu . Concluiu-se que existia um 

tamanho ótimo onde a transferência de calor era intensificada, sendo propostas 

correlações envolvendo o número de Ra , Pr  e o tamanho do bloco. 

  Uma investigação numérica da convecção natural em meios heterogêneos foi 

realizada por Junqueira et al. (2013) em parâmetros semelhantes aos de Merrikh e 

Lage (2005), entretanto, a porosidade deixou de ser constante e assumiu os valores 

de 0,36, 0,51, 0,64, 0,75 e 0,84. Além disso, variou-se a razão de aspecto da cavidade 

entre 0,25 e 4 para Ra  de 105 a 108. Foi ressaltado no trabalho a importância da 

interferência dos blocos no desenvolvimento da camada limite nas paredes verticais 

da cavidade. Notou-se que para baixos valores de Ra , o Nu  diminui com o aumento 

do número de blocos N , onde o efeito se intensifica em razões de aspecto maiores. 

Para altos valores de Ra  esses fenômenos observados são invertidos. O aumento da 

porosidade causou um aumento no Nu , sendo mais efetivo para uma menor 

quantidade de blocos na cavidade. 

 



 36 

 

2.5.3 Cavidades em meio poroso com nanofluidos  

Mahmoodi (2011) estudou numericamente a convecção natural em cavidade 

com nanofluido com geometria alongada no interior da cavidade. A cavidade é 

aquecida lateralmente com paredes horizontais adiabáticas. Foram avaliados Ra , 

orientação e posição da geometria na cavidade, concentração volumétrica e tipo de 

nanopartículas, com relação ao escoamento e à transferência de calor. Concluiu-se 

que para baixos valores de Ra , a orientação horizontal da geometria resulta em 

maiores valores de Nu . Para altos valores de Ra , a posição não afeta os resultados. 

Posições da geometria na metade inferior são mais favoráveis para a troca térmica. 

Ainda mais, para baixos Ra , o tipo de nanofluido utilizado não influencia a troca 

térmica, entretanto, as nanopartículas de prata Nu  mais elevados.  

Aminossadati e Ghasemi (2012) estudaram numericamente a convecção 

natural em uma cavidade inclinada com bloco centrado. A cavidade é preenchida com 

nanofluido para quantificar os efeitos de Ra  (103 a 107), concentração volumétrica, 

tamanho e condutividade térmica do bloco e inclinação da cavidade. Observou-se que 

o uso de nanofluidos intensificou a troca térmica da cavidade e que a condutividade 

térmica do bloco afeta os resultados. Para cavidades mais inclinadas e 610Ra ≥ , 

notou-se a intensificação da transferência de calor. Para 510Ra ≤ , a alta 

condutividade térmica do bloco possui resultados favoráveis. 

 O estudo de Mahmoodi e Sebdani (2012) avalia a convecção natural de 

nanofluidos em cavidade fechada quadrada com um bloco adiabático centralizado. 

Foram avaliadas as influências de Ra  (103 a 106), tamanho do bloco e concentração 

de nanopartículas no escoamento e na transferência de calor. Notou-se que para 

410Ra =  o Nu  diminui com o aumento da concentração volumétrica. O efeito contrário 

é observado à medida que Ra  aumenta. A transferência de calor é reduzida para 

blocos maiores e baixos valores de Ra .  

A influência de diversos pares de aquecedores e resfriadores (HAC) na 

convecção natural de nanofluidos em cavidade quadrada fechada foi estudada por 

Garoosi et al. (2013). A concentração de nanopartículas de Cu, Al2O3 e TiO2 variou de 

0 a 5% e Ra  de 104 – 107. As paredes da cavidade são adiabáticas e foram avaliados 

diversos fatores, como posição, formato, orientação dos aquecedores e resfriadores, 

tipo de nanofluido e concentração volumétrica. Observou-se que os maiores e 

menores impactos dentre as variáveis de estudo no aumento da transferência de calor 
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foi dado pela variação da posição do HAC e do tipo de nanopartículas. Concentrações 

de 1% obtiveram melhores resultados no aumento da transferência de calor.  

 Alizadeh e Dehghan (2013) estudaram numericamente a convecção natural de 

nanofluidos em uma cavidade fechada preenchida com bloco condutivo imerso em 

nanofluido. Todas as paredes da cavidade são adiabáticas, exceto a parede vertical 

da direita. Foram utilizadas nanopartículas de CuO e Al2O3 em concentrações de 0,1 

a 4%. As correlações de Patel et al. (2005) para a condutividade térmica e a de 

Corcione et al. (2011) para a viscosidade dinâmica foram escolhidas com Ra  variando 

de 103 – 106.  Foi observado que o tipo de nanofluido utilizado afetou 

consideravelmente os resultados obtidos, onde as de CuO proporcionaram maiores 

taxas de troca térmica que as de Al2O3. 

No trabalho de Esfe et al. (2014) estudou-se a convecção natural laminar em 

cavidade fechada preenchida com cilindro aquecido e diferentes nanofluidos. As 

paredes horizontais da cavidade são adiabáticas e as verticais resfriadas. Foram 

utilizadas partículas de Cu e Al2O3 em diferentes concentrações volumétricas e Ra  

variando de 103 a 107. Empregaram-se as correlações clássicas de Brinkman (1952) 

e Maxwell (1904) para a viscosidade dinâmica e a condutividade térmica efetiva do 

nanofluido. Foi observado que o aumento da concentração volumétrica e de Ra  gerou 

um aumento do Nu , independentemente da posição e raio do cilindro. As 

nanopartículas de cobre foram mais efetivas devido à elevada condutividade térmica.  

  O trabalho de Boulahia e Sehaqui (2014) investiga numericamente a convecção 

natural de um nanofluido em cavidade fechada preenchida com bloco quadrado 

centrado. São avaliadas nanopartículas de Cu com concentrações de até 5% e Ra  

variando de 103 a 106. As paredes verticais da cavidade são resfriadas e somente o 

bloco é aquecido, com as paredes horizontais adiabáticas. Utiliza-se a correlação de 

Corcione et al. (2011) para a condutividade térmica e para a viscosidade dinâmica 

efetiva do nanofluido. Foi observado que para baixos valores de Ra , a intensificação 

da transferência de calor é maior para concentrações volumétricas de 5%. À medida 

que Ra  aumenta, há um valor ótimo de concentração, sendo 1% na maioria dos casos 

testados.   
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2.5.4 Abordagem homogênea para meios porosos com nanofluidos 

Conforme mencionado na seção 1.2, meios porosos homogêneos tratam o 

material como um único constituinte, não distinguindo as interfaces entre sólido e 

fluido. O trabalho de Mahdi et al. (2015) faz uma revisão da transferência de calor por 

convecção no escoamento em meios porosos homogêneos com nanofluidos. São 

analisadas as características dos meios porosos, como porosidade, permeabilidade, 

condutividade térmica efetiva, além das propriedades dos nanofluidos, massa 

específica, capacidade térmica e condutividade e viscosidade térmica efetiva. O 

trabalho também cita os principais estudos na literatura envolvendo convecção 

natural, forçada e mista. A abordagem homogênea não será desenvolvida no presente 

trabalho.  

Conclui-se que os meios porosos com nanofluidos são altamente recomendados 

para aplicações em processos de transferência de calor, sem mudança de fase, pois 

possuem grande potencial para intensificar a transferência de calor.  

 

2.5.5 Efeitos da concentração de nanopartículas na taxa de transferência de calor na 

convecção natural 

A concentração volumétrica de nanopartículas é um dos parâmetros mais 

importantes em nanofluidos. Sabe-se da literatura que através da dispersão de uma 

pequena quantidade de nanopartículas em um fluido base ocorre um aumento na 

condutividade térmica efetiva e consequentemente a transferência de calor é 

intensificada. Diversos estudos tanto experimentais quanto numéricos para 

convecção forçada indicam que o aumento da concentração de nanopartículas 

impacta positivamente na transferência de calor. 

 Entretanto, existe uma inconsistência para a convecção natural. Os poucos 

estudos experimentais encontrados na literatura concluem que a utilização de 

nanopartículas não causa um aumento na transferência de calor. Alguns desses 

trabalhos são os de: Putra et al (2003), Wen e Ding (2005), Nnanna (2007), Ho et al. 

(2010).  

O trabalho de Putra et al. (2003) estuda as características de transferência de 

calor na convecção natural de nanopartículas de 2 3Al O  e CuO  dispersas em água em 

um cilindro horizontal sujeito à um gradiente de temperatura horizontal. Notou-se uma 

redução na transferência de calor que depende da concentração volumétrica, massa 
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específica da nanopartícula e razão de aspecto do cilindro. As causas da redução 

foram tomadas como desconhecidas, entretanto, foi evidenciada a possível 

sedimentação das nanopartículas. 

Weng e Ding (2005), estudaram experimentalmente a convecção natural de 

nanopartículas de 2iTO  dispersas em água como fluido base em um compartimento. 

Foi observada uma redução no coeficiente de transferência de calor, h , à medida que 

a concentração volumétrica aumenta. Foi suposto que o motivo para a redução do 

coeficiente de troca térmica se deve às interações entre as nanopartículas e as 

superfícies do compartimento.  

Nnanna (2007) estudou experimentalmente a convecção natural de 

nanopartículas de 2 3Al O  em água em uma cavidade retangular. Foram utilizadas 

nanopartículas de 25nm com concentrações de 0,2 a 8%. Foi observado que para 

baixas concentrações volumétricas, 0,2 a 2%, houve um aumento na taxa de 

transferência de calor. Entretanto, para concentrações acima de 2%, ocorre uma 

redução na troca térmica devido à redução do número de Ra devido ao aumento da 

viscosidade dinâmica.  

O estudo de Ho et al. (2010) envolveu experimentos na convecção natural de 

nanopartículas de alumina 2 3Al O  em água como fluido base em uma cavidade vertical 

de diferentes razões de aspecto. Foi observada uma redução na transferência de calor 

para os nanofluidos para concentrações volumétricas maiores que 2% para toda faixa 

de Ra. Entretanto, para concentrações menores de 0,1%, notou-se o efeito contrário, 

com aumento da transferência de calor de 18% em relação ao fluido base para 

maiores Ra.  

Com relação aos trabalhos numéricos, Garoosi et al. (2014) estudou a 

convecção natural e mista de nanopartículas de alumina dispersas em água como 

fluido base em uma cavidade fechada aquecida lateralmente pela abordagem não-

homogênea de Buongiorno. O número de Ra variou de 102 a 107 com concentrações 

volumétricas de 0 a 5% e diâmetros das nanopartículas de 25 a 145 nm. Os resultados 

indicaram que existe uma concentração ótima onde a transferência de calor é 

intensificada, onde a partir desse ponto o aumento da concentração volumétrica causa 

o efeito contrário. Segundo os autores, para concentrações ótimaϕ ϕ> , os efeitos da 

viscosidade na camada limite sobrepõem os efeitos positivos do aumento da 

condutividade térmica, resultando na diminuição da taxa de transferência de calor. 
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O estudo de Pakravan e Yaghoubi (2014) envolveu a convecção natural da 

alumina dispersa em água em uma cavidade fechada aquecida lateralmente. Foram 

utilizadas concentrações de 1,2 e 3% para diferentes Ra. Foi observado que o 

aumento da concentração volumétrica causa uma redução na transferência de calor. 

O trabalho de Choi et al. (2014) estuda numericamente a convecção laminar 

natural de nanopartículas de CuO dispersas em água em uma cavidade fechada 

quadrada utilizando um modelo homogêneo e não-homogêneo de Buongiorno. São 

realizadas simulações com Ra variando de 104 a 107 e concentrações de 1 a 10%. 

Notou-se que ambos os modelos preveem a redução da transferência de calor com o 

aumento da concentração volumétrica. A redução da transferência de calor com o 

aumento da concentração volumétrica é dada pelo aumento da viscosidade dinâmica 

e pela diminuição do coeficiente de expansão térmica e do calor específico à pressão 

constante.  

É possível notar pelos estudos numéricos apresentados nas seções 2.5.1 e 

2.5.3 que a grande maioria conclui que existe um aumento na intensificação da 

transferência de calor com o aumento de ϕ , diferente dos estudos experimentais 

mostrados nessa seção. Essas inconsistências na convecção natural entre os 

resultados numéricos e experimentais encontrados na literatura é dada pela utilização 

de modelos monofásicos para modelagem do problema, correlações de viscosidade 

dinâmica e condutividade térmica efetiva não adequadas. O trabalho de Choi et al. 

(2014) explica que os motivos das controvérsias são causados pelas diferentes 

definições do número de Nusselt médio e pela utilização de modelos clássicos para a 

condutividade térmica e viscosidade dinâmica efetiva, além do emprego de modelo 

monofásicos. Pakravan e Yaghoubi (2014) conclui que a migração das nanopartículas 

possui uma grande influência no comportamento termo hidrodinâmico de nanofluidos 

na convecção natural, sendo recomendado utilizar modelos bifásicos. Além disso, a 

variação da massa específica de nanofluidos como força motriz depende da 

temperatura e da concentração volumétrica das nanopartículas. A negligência da 

distribuição das nanopartículas para nanofluidos pode levar a resultados incorretos 

em qualquer simulação numérica. Entretanto, no presente trabalho, foi utilizada uma 

abordagem monofásica de nanofluidos para simplificar a solução do problema.  
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2.5.6 Síntese da Revisão Bibliográfica 

Pela revisão bibliográfica realizada, foi possível retirar algumas conclusões em 

relação à convecção natural: 

- O uso de nanofluidos para intensificar a transferência de calor tem sido 

amplamente empregado nos diversos estudos da literatura.  

Em geral, o aumento de Ra  e da concentração volumétrica das nanopartículas 

impactam positivamente na transferência de calor, intensificando-a, sendo notado pelo 

aumento do Nu . Entretanto, existem casos onde a máxima transferência de calor é 

obtida para casos intermediários, incluindo o número de Ra , concentração 

volumétrica, tipo de nanopartículas, fatores geométricos, condições de contorno, 

presença ou não de obstruções geométricas e seu formato, tamanho e forma de 

nanopartículas, etc.  

- A utilização de blocos dispostos na cavidade altera a troca térmica e a forma 

de escoamento do fluido ou nanofluido na cavidade.  

- Diversos estudos numéricos encontrados utilizam correlações clássicas para 

as correlações da condutividade térmica e da viscosidade dinâmica efetiva de 

nanofluidos, em modelos monofásicos, de maneira simplificada. Entretanto, os 

resultados diferem dos de abordagem heterogênea de nanofluidos, que são mais 

próximos à realidade. Existem grandes controvérsias na literatura entre trabalhos 

numéricos e experimentais na utilização de nanofluidos na convecção natural para 

intensificação da troca térmica. Em geral as controvérsias se dão ao assumir o 

escoamento como monofásico, não utilizar correlações adequadas para as 

propriedades dos nanofluidos, fazendo com que as leituras e conclusões sejam 

equivocadas.   

Além disso, foi notado que a gama de pesquisa relacionada à nanofluidos e 

meios porosos é elevada e têm crescido nos últimos anos, evidenciado pela grande 

quantidade de artigos encontrados, especialmente os de revisão. Entretanto, estudos 

numéricos envolvendo a convecção natural de nanofluidos em meios porosos pela 

abordagem heterogênea é pouco explorada. Assim, o presente trabalho é visto como 

inédito por trabalhar com nanofluidos em um meio heterogêneo com uma maior 

quantidade de blocos. Também, se busca preencher essa lacuna na literatura, 

compreender os fenômenos e características do uso de nanofluidos em meios porosos 

e contribuir para trabalhos futuros na comunidade acadêmica. 
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3 MODELAGEM MATEMÁTICA 

Nesse capítulo é apresentada a modelagem matemática utilizada no presente 

trabalho em cavidade fechada heterogênea preenchida com nanofluidos. 

Primeiramente, é definida a geometria e as condições de contorno pertinentes, 

juntamente com as hipóteses simplificadoras, que mantém o significado físico do 

problema, mas tornando-o menos complexo. Em seguida, são introduzidas as 

equações de balanço do problema e os parâmetros de adimensionalização. 

Apresentam-se as condições de contorno adimensionais e as equações 

adimensionalizadas. No final do capítulo são definidos os cálculos do número de 

Nusselt médio, os conceitos de linha de corrente, isotermas e erro percentual. 

 

3.1 Geometria e condições de contorno 

Pode-se visualizar na Figura 4 a geometria da cavidade e as condições de 

contorno térmicas utilizadas para o estudo. A cavidade fechada é quadrada, ou seja, 

a largura da cavidade L  é igual à altura H . As paredes verticais são isotérmicas em 

diferentes temperaturas, onde a parede da esquerda é aquecida, a HT , e a parede da 

direita é resfriada, a CT , existindo assim um gradiente horizontal de temperatura (

H CT T> ). As paredes horizontais são adiabáticas, 0T y∂ ∂ = , não existindo fluxo de 

calor através das paredes. Os blocos condutivos são quadrados de dimensão d . As 

componentes de velocidade na direção x  e y  são u  e v , respectivamente.  

 Segundo Kaviany (1995), a porosidade em meios heterogêneos pode ser 

definida da seguinte maneira: 

   

 f

T

V
V

φ =                                                                (3.1) 

 

onde fV  é o volume de fluido e TV  o volume total da cavidade.  

 Para se manter uma porosidade constante na cavidade e ao mesmo tempo 

avaliar a influência de quantidades distintas de blocos no interior da cavidade, deve-

se obter uma relação entre esses dois parâmetros. 
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 Assumindo que o meio é isotrópico, define-se a porosidade em função da área 

superficial, assim: 

  

 f

T

A
A

φ =                                                               (3.2) 

 

onde fA  é a área superficial de fluido e TA  a área superficial total da cavidade. Como 

1L H = , a área total é dada pelo quadrado da altura ou largura da cavidade e a área 

superficial total de blocos (sólido) é expressa pelo produto do número de blocos, N , 

e a área de cada bloco. Assim, tem-se que: 

 

                             
22 2 2

2 21 1
H Nd d d

N N
H H H

φ
−  

= = − = −  
 

                                          (3.3) 

 

onde H  é a altura da cavidade, N  é o número de blocos na cavidade e d  o 

comprimento característico de cada bloco. 

 

(L,0) 

(0,H) 

(0,0) 

� 

�
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�� 

� 

Figura 4 - Geometria da cavidade e condições de contorno 
dimensionais. 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.2 Hipóteses Simplificadoras 

As hipóteses utilizadas para a modelagem matemática reduzem a complexidade 

da solução do problema, mantendo uma análise consistente do problema. As 

hipotestes empregadas ao longo do trabalho são as seguintes: 

 

1. Nanopartículas podem ser facilmente fluidizadas e o nanofluido é considerado 

homogêneo, onde as propriedades físicas são a média de ambas as fases. De 

acordo com (GAROOSI et al., 2013) o modelo homogêneo para nanofluidos é 

válido quando a concentração de nanopartículas dispersas no fluido base são 

baixas, 5%ϕ < .  

2. Regime permanente : 0
t

∂
=

∂
; 

3. Escoamento laminar. Segundo Bejan (2013), a transição de um escoamento 

laminar para turbulento na convecção natural em uma parede vertical pode ser 

definida pela número de Rayleigh através de 910Ra ∼  para 3 310 Pr 10− ≤ ≤ . No 

presente trabalho, a faixa do escoamento de Ra  é de 4 710 10∼ , sendo 

considerado assim o escoamento como laminar. 

4. Escoamento bidimensional: 0
z
∂

=
∂

e 0w = ; 

5. O fluido base é considerado newtoniano. Segundo o trabalho de Lu et al. 

(2014), ainda existem controvérsias com relação às propriedades reológicas 

dos nanofluidos, por dependerem de diversos fatores, como tipo e formato de 

nanopartículas, concentração, temperatura, entre outros. Para alguns autores 

que desenvolveram estudos experimentais, os nanofluidos apresentam 

comportamento Newtoniano, enquanto para outros os nanofluidos são 

caracterizados como Não Newtoniano, especificamente pseudoplásticos. O 

estudo de Chan et al. (2007b), propõe uma classificação dos nanofluidos onde 

para concentrações de nanopartículas menores que 5%, o nanofluido pode ser 

considerado Newtoniano, a qual será utilizada no presente trabalho.  

6. Gravidade atua somente na direção y; 

7. Propriedades termofísicas do fluido base e das nanopartículas são constantes, 

uniformes e isotrópicas; 
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8. Escoamento incompressível, exceto no termo de empuxo onde é empregada a 

aproximação de Boussinesq-Oberbeck (BEJAN, 2013). Outros autores também 

utilizaram essa aproximação, como nos trabalhos de Oztop e Abu-nada (2008), 

Mahmoodi (2011), Mahmoodi et Sebdani (2012), Alizadeh e Dehghan (2013), 

Esfe et al. (2013), entre outros; 

9. Ausência de geração de energia: ''' 0q = ; 

10. Dissipação viscosa do nanofluido é desprezível: 0nfµ Φ = ; 

11. O fluido e as partículas estão em equilíbrio térmico e se movem com a mesma 

velocidade; 

12. Porosidade do meio heterogêneo constante, 0,64φ = . 

 

3.3 Equações de Balanço 

De acordo com Bejan (2013), as equações de conservação da massa, de 

quantidade de movimento e de energia na forma vetorial para um volume de controle 

diferencial em coordenadas cartesianas são representadas da seguinte maneira: 

 

 0
D
Dt

ρ
ρ+ ∇ ⋅ =v                                                         (3.4) 

 

 2D
P

Dt
ρ µ= −∇ + ∇ +

v
v F                                                 (3.5) 

 

                       ( ) '''p

DT DP
c k T q T

Dt Dt
ρ β µ= ∇ ⋅ ∇ + + + Φ                                      (3.6) 

 

onde v  é o vetor velocidade ( , , )u v w , ρ  é a massa específica, P  é a pressão, F  é o 

vetor força de corpo por unidade de volume, pc  é o calor específico à pressão 

constante, T  é a temperatura, '''q  é a geração de energia interna, β  é o coeficiente 

de expansão térmica, µ  é a viscosidade dinâmica, Φ  é a função de dissipação 

viscosa. /D Dt  e ∇  representam a derivada total e o operador vetorial, 

respectivamente: 
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D

u v w
Dt t x y z

∂ ∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂
                                             (3.7) 

 

 ˆ ˆ ˆ
j kx y z

∂ ∂ ∂
∇ = + +

∂ ∂ ∂
ie e e                                                 (3.8) 

 

 As equações de balanço de massa, de quantidade de movimento e da energia 

são mostradas separadamente a seguir com o emprego das hipóteses simplificadoras 

da seção 3.2. 

 

3.3.1 Equação de balanço de massa 

De acordo com Bejan (2013), a equação de balanço de massa expressa que a 

massa instantânea de fluido armazenada dentro do volume de controle está associada 

aos fluxos de massa para dentro e fora do volume de controle. Desenvolvendo os 

operadores matemáticos em coordenadas cartesianas na equação de balanço de 

massa, tem-se que: 

 

 
( ) ( ) ( )

0nf nf nf nfu v w
t x y z

ρ ρ ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
                                     (3.9) 

 

Empregando as hipóteses simplificadoras, obtém-se a seguinte equação: 

 

 0
u v
x y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
                                                           (3.10) 

 

3.3.2 Equação de balanço de quantidade de movimento 

A equação de balanço da quantidade de movimento em essência é a 

formulação da segunda lei de Newton para um volume de controle. Além dos termos 

de forças e produtos de massa e aceleração, são considerados o fluxo de quantidade 

de movimento para dentro do volume de controle, mais as reações associadas com o 

fluxo de quantidade de movimento para fora do volume de controle (BEJAN, 2013). 

Para escoamentos bidimensionais e em coordenadas cartesianas, são obtidas duas 
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expressões, uma para a coordenada x  e outra para a coordenada y . Aplicando os 

operadores matemáticos: 

  

2 2 2

2 2 2nf nf

u u u u P u u u
u v w X

t x y z x x y z
ρ µ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − + + + +  

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
               (3.11) 

 

 
2 2 2

2 2 2nf nf

v v v v P v v v
u v w Y

t x y z y x y z
ρ µ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − + + + +  

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
               (3.12) 

 

onde X  e Y  são as componentes do vetor de força gravitacional. Empregando as 

hipóteses simplificadoras são obtidas as seguintes equações: 

  

 
2 2

2 2

1 nf

nf nf

u u P u u
u v

x y x x y
µ

ρ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
                                   (3.13) 

  

        
( )2 2

2 2

1
( )nf nf

c
nf nf nf

v v P v v
u v g T T

x y y x y

ρβµ

ρ ρ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + − − 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
                    (3.14) 

 

3.3.3 Equação de balanço de energia 

Para um volume de controle, a primeira lei da termodinâmica estabelece que a 

taxa de energia acumulada no volume de controle está associada à transferência 

líquida de energia devido ao escoamento do fluido, à transferência de calor líquida por 

condução, à taxa de geração de calor interno e à transferência líquida de trabalho para 

fora do volume de controle (BEJAN, 2013).  

 

3.3.3.1 Fase Fluida 

Aplicando os operadores matemáticos em coordenadas cartesianas na 

equação de balanço de energia, tem-se a equação: 

 

2 2 2

2 2 2 '''
nfnf p nf nf nf

T T T T T T T DP
c u v w k q T

t x y z x y z Dt
ρ β µ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = + + + + + Φ  

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
  (3.15) 

 

Aplicando as hipóteses simplificadoras, tem-se: 
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2 2

2 2
nf nf nf nf

nf

T T T T
u v

x y x y
α

 ∂ ∂ ∂ ∂
+ = + 

∂ ∂ ∂ ∂ 
                                 (3.16) 

 

3.3.3.2 Fase Sólida 

De maneira semelhante para a fase sólida, tem-se a seguinte equação: 

 

2 2 2

2 2 2 '''
ss p s s s

T T T T T T T DP
c u v w k q T

t x y z x y z Dt
ρ β µ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = + + + + + Φ  

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
       (3.17) 

 

Empregando as hipóteses simplificadoras: 

 

                                      
2 2

2 20 s sT T
x y

 ∂ ∂
= + 

∂ ∂ 
                                                        (3.18) 

 

3.4 Adimensionalização das Equações de Balanço 

As equações de balanço de massa, de quantidade de movimento e da energia 

são adimensionalizadas em relação ao fluido base para se ter um melhor comparativo 

dos efeitos da concentração de nanopartículas no escoamento e na taxa de 

transferência de calor (GAROOSI ET AL., 2013). Os parâmetros adimensionais são: 

 

 ( )
( ),

,
x y

X Y
H

=                                                         (3.19) 

 

 ( )
( ),

,
f

u v H
U V

α
=                                                        (3.20) 

 

 
2

2
nf f

PH
P

ρ α
=                                                          (3.21) 

 

 c

H c

T T
T T

θ
−

=
−

                                                         (3.22) 
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3.5 Condições de contorno adimensionais 

As condições de contorno e acoplamento sólido-nanofluido em suas formas 

adimensionais para o meio heterogêneo podem ser visualizadas nas Figura 5 e Figura 

6, respectivamente.  

 

 

 

           

 

Onde D  é o comprimento característico adimensional dos blocos sólidos, n  é o vetor 

normal em cada interface sólida e U  e V são as componentes de velocidade na 

direção X e Y. Como a porosidade do meio heterogêneo é constante, pode ser 

utilizada a equação ( )
0,5

1D Nφ= −  para o cálculo desse parâmetro. 

(0,H) 

(L,0) (0,0) 

� 
 � 
 0 

� 
 � 
 0 
� 

�
,�

 

�,� 

�� ��⁄ 
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 0 

�� 
 0 

� 
 1 

Figura 5 - Geometria e condições de contorno adimensionais. 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 6 - Condições de acoplamento adimensionais para a interface sólido-
nanofluido. 
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 As condições de contorno adimensionais na cavidade possuem os seguintes 

significados: 

• 0U V= = ; Condições de não deslizamento nas paredes da cavidade. 

• 0
Y
θ∂

=
∂

; Não há fluxo de calor através das paredes horizontais, por serem 

paredes adiabáticas. 

• 1θ =  e 0θ = ; As paredes são isotérmicas, onde a parede vertical da 

esquerda é aquecida e a da direita é resfriada.  

  

 Na interface sólido-nanofluido deve existir compatibilidade entre ambas as fases. 

Os significados são os seguintes: 

 

• 
nf s

K
n n
θ θ∂ ∂

=
∂ ∂

; O fluxo de calor devido à condução tanto para o nanofluido 

quanto para os blocos devem ser iguais. O fluxo de calor ocorre na direção 

normal às paredes. 

• 0U V= = ; Condições de não deslizamento nas paredes dos blocos.  

• nf sθ θ= ; As temperaturas adimensionais na interface sólido-nanofluido 

devem ser as mesmas.  

 

 O resumo das condições de contorno adimensionais é mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Condições de contorno adimensionais para a cavidade. 

Cavidade Condição de Contorno 

0X =  0U V= =  e 1θ =  

1X =  0U V= =  e 0θ =  

0Y =  
0

Y
θ∂

=
∂

 
1Y =  

Interface nanofluido-bloco Condições de Acoplamento 

nf s

K
n n
θ θ∂ ∂

=
∂ ∂

   ;    0U V= =    ;   nf sθ θ=  

Fonte: Autoria Própria 
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O parâmetro K  é definido como a condutividade sólido-nanofluido, expresso da 

seguinte maneira: 

 s

nf

k
K

k
=                                                              (3.23) 

 

onde sk  é a condutividade térmica do bloco sólido e nfk  é a condutividade térmica do 

nanofluido.  

 

3.6 Resumo das equações de balanço adimensionais 

Aplicando os termos adimensionais nas equações de balanço de massa, de 

quantidade de movimento e de energia, são obtidas as seguintes equações 

adimensionalizadas: 

 

Tabela 3 - Equações de balanço adimensionais do problema. 

Denominação Equações Adimensionalizadas 

Massa 0
U V
X Y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 

Quantidade de 

movimento na 

direção x 
( )

2 2

2 2

Pr

1

nf

npf

f

U U P U U
U V

X Y X X Y
µ

ρµ
ϕ ϕ

ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   − + 
 

 

Quantidade de 

movimento na 

direção y 

( )

( )
( )

2 2

2 2

Pr

1

1 1
Pr

1
11

1

nf

npf

f

np

npff

fnp

V V P V V
U V

X Y Y X Y

Ra

µ

ρµ
ϕ ϕ

ρ

β
θ

ρϕ β ϕρ

ϕ ρϕ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   − + 
 

 
 
 + +
 −

++  − 

 

Energia – Fase 

Fluida 

2 2

2 2
nf

f

U V
X Y X Y

αθ θ θ θ

α

 ∂ ∂ ∂ ∂
+ = + 

∂ ∂ ∂ ∂ 
 

Energia – Fase 

Sólida 

2 2

2 2
0

X Y
θ θ ∂ ∂

= + 
∂ ∂ 

 

     Fonte: Autoria Própria 
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São observados diferentes números adimensionais nas equações 

adimensionalizadas, entre elas o número de Prandtl, Pr , número de Rayleigh Ra . 

Esses serão mostrados na seguinte seção.  

 

3.7 Definição dos números adimensionais 

Ao longo do trabalho, especialmente na modelagem matemática, surgem fatores 

conhecidos na literatura denominados de números adimensionais, sendo muito 

utilizados para comparação entre estudos distintos, em diferentes escalas, 

relacionando as propriedades dos fluidos com a geometria. Em problemas de 

Mecânica dos Fluidos e de Transferência de calor, o trabalho de Williams (2009) cita 

alguns números adimensionais comumente encontrados, como: número de Biot, 

número de Brinkman, número de Reynolds, número de Rayleigh, número de Peclét, 

número de Grashof, número de Nusselt, entre outros. Nas seguintes seções é 

mostrada a definição de alguns números que serão empregados no presente trabalho. 

 

3.7.1 Número de Rayleigh 

O número de Rayleigh descreve fisicamente a razão entre forças de empuxo e 

forças viscosas. Para cavidades fechadas, a transição de um escoamento laminar 

para um turbulento, para baixos valores de Prandtl (Pr 1≈ ) é na faixa de 910Ra ≈  

(BEJAN, 2013). Matematicamente pode ser expresso da seguinte forma: 

 

3( )nf H C

nf nf

g T T H
Ra

β

α ν

−
=                                                  (3.24) 

                              

onde, g  é a aceleração da gravidade, ν  é a viscosidade cinemática do nanofluido, 

H  é a altura da cavidade, nfβ  o coeficiente de expansão térmica do nanofluido, nfα  a 

difusividade térmica do fluido do nanofluido, HT  a temperatura da parede aquecida e 

CT  a temperatura da parede resfriada.  
 

3.7.2 Número de Nusselt 

O número de Nusselt representa fisicamente a razão entre a transferência de calor 

por convecção e a transferência de calor por condução no mesmo domínio fluido 



 53 

 

estático (INCROPERA, 2008). No presente trabalho, a condutividade térmica é a do 

nanofluido e o comprimento característico é a altura da cavidade. Quanto maior for o 

número de Nusselt, maior a transferência de calor por convecção em relação à 

condução. O número de Nusselt local pode ser expresso pela equação abaixo: 

 

L
nf

hH
Nu

k
=                                                               (3.25) 

 

onde, H  é a altura da cavidade, h  o coeficiente convectivo e nfk  a condutividade 

térmica efetiva do nanofluido.  

 

3.7.3 Número de Prandtl 

O número de Prandtl é definido como a razão entre a difusividade de quantidade 

de movimento ν  e a difusividade térmica α  de um fluido (INCROPERA, 2008). 

Matematicamente, é expresso da seguinte maneira:       

 

Pr ff pf

f f

c

k

µν

α
= =                                                          (3.26) 

 

onde ν  é a viscosidade cinemática, k  a condutividade térmica do fluido, e pc  o calor 

específico à pressão constante do fluido base. Dentre todos os artigos visualizados e 

estudados pelo autor, o número de Prandtl sempre foi definido em função do fluido 

base, e não do nanofluido. 

 O número de Prandtl fornece uma medida da efetividade relativa dos transportes, 

por difusão, de quantidade de movimento e de energia no interior de camadas-limite 

hidrodinâmica e térmica, respectivamente (INCROPERA, 2008). Para elevados 

valores de Prandtl, significa que a difusividade da quantidade de movimento é maior 

quando comparada à difusividade térmica. 

 

3.8 Número de Nusselt médio 

  O número de Nusselt médio é utilizado para quantificar a magnitude da 

transferência de calor da parede vertical aquecida da cavidade. Como não estão 
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sendo considerados efeitos de radiação e dissipação viscosa, o número de Nusselt 

tanto na parede aquecida quanto na resfriada devem ser iguais (GHALAMBAZ et al., 

2016). No presente trabalho, a condutividade térmica é a do nanofluido e o 

comprimento característico é a altura da cavidade. O número de Nusselt médio pode 

ser calculado pela equação abaixo: 

 

 
nf

hH
Nu

k
=                                                       (3.27) 

 

Sabe-se da lei de resfriamento de Newton e da Lei de Fourier que: 

 

 
( )H c

q
h

T T

′′
=

−
                                                          (3.28) 

 

 nf
h

T
q k

x
∂ 

′′ = −  
∂ 

                                                   (3.29) 

 

Assim, tem-se que: 

 
00

1 H

xnf H c

hH H T
Nu dy

k T T H x =

   ∂
= = −   

− ∂   
∫                                 (3.30) 

 

Utilizando os parâmetros de adimensionalização para temperatura e componente 

espacial na direção y, tem-se que: 

 

 
1

00 X

Nu dY
X
θ

=

∂
= −

∂∫                                               (3.31) 

 

3.9 Linhas de Corrente 

Comumente empregadas como uma técnica de visualização, as linhas de 

corrente são definidas como linhas desenhadas em um campo de escoamento onde 

em um dado instante elas são tangentes à direção do escoamento em cada ponto 

desse campo. Em regime permanente, a velocidade em cada ponto do campo se 

mantém constante com o tempo, não havendo variação de sua forma de um instante 
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para o outro (FOX et al., 2011). Para escoamentos bidimensionais e incompressíveis, 

as linhas de corrente podem ser expressas pela função corrente, ψ , representando 

as componentes de velocidade, ,u v , em uma única função. A função corrente deve 

obedecer a equação de balanço de massa, sendo definida da seguinte forma: 

 

 
1 1

0 0

UdY VdXψ = = −∫ ∫                                                     (3.32) 

 

3.10 Erro percentual 

Para comparar os resultados obtidos das simulações numéricas e compará-los 

com os trabalhos de referência ou outros estudos na literatura, será utilizada a 

equação do erro percentual relativo, EP , definida da seguinte maneira: 

 

 (%) .100ref calc

ref

EP
λ λ

λ

−
=                                                 (3.33) 

  

onde λ  pode assumir Nu , minNu  e maxNu . 

 

3.11 Definição das propriedades e variáveis a serem investigadas 

As variáveis que são utilizadas no presente trabalho, como o tipo de 

nanopartículas, faixas de números de Rayleigh, número de blocos e concentração 

volumétrica de nanopartículas, são mostrados na Tabela 4. Além disso, as 

propriedades físicas do fluido e das nanopartículas também são definidas. Os valores 

das propriedades térmicas do nanofluido são referentes ao trabalho de Garoosi et al. 

(2013). 
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Tabela 4 - Propriedades e parâmetros dos nanofluidos a serem utilizados. 

Propriedades Fluido base - Água Nanopartícula de Cu 
Nanopartícula de 

Al2O3 
Unidade 

µ  8,55 x 10-4 - - [ . ]Pa s  

pc  4179 385 765 1 1[ . . ]J Kg K− −  

ρ  997,1 8933 3970 3[ . ]kg m−  

k  0,613 401 36 2 1[ . . ]W m K− −  

β  2,761 x 10-4 1,67 x 10-5 0,85 x 10-5 -2[ . ]m s  

α  1,47 x 10-7 1,17 x 10-4 1,32 x 10-5 2 -1[ . ]m s  

   

Ra  104; 105; 106; 107 - 

Pr  5,83 - 

N  9; 16; 36 - 

ϕ  0, 1, 2, 3, 4 e 5% - 

npd   25, 50 e 100 ( x 10-9) [ ]m   

K  1 - 

 

 Após os conceitos introduzidos neste capítulo e a formulação matemática ter 

sido desenvolvida, pode-se seguir para a modelagem numérica. 
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4 MODELAGEM NUMÉRICA 

O software utilizado para solucionar numericamente as equações de balanço de 

massa, quantidade de movimento e energia é o ANSYS-FLUENT. As equações são 

diferenciais parciais, não lineares e de segunda ordem que necessitam ser resolvidas 

simultaneamente. Nesse capítulo, será apresentado brevemente o método utilizado 

para discretizar as equações do problema, os esquemas de interpolação, o 

acoplamento pressão-velocidade e o critério de convergência. 

  

4.1 Método dos Volumes Finitos 

A solução das equações de balanço discretizadas é realizada através do Método 

dos Volumes Finitos, MVF. O MVF consiste em dividir o domínio de cálculo em 

diversas partes ou volumes de modo que a variável de interesse seja calculada no 

centro. O software utiliza o método para transformar uma equação de transporte em 

uma equação algébrica para solucionar numericamente. O procedimento é repetido e 

integrado para todo o domínio computacional. A Figura 7 mostra um volume de 

controle genérico para um escoamento bi-dimensional. O ponto P é o centro do 

volume de controle e os pontos N,S,W e E são os centros dos volumes de controle 

adjacentes. 

 

 
 

Figura 7 - Volume de controle genérico para escoamentos 2-D. 

Adaptado de Patankar (1980) 
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De forma geral, as equações de balanço possuem a seguinte forma: 

 

 
( ) ( ) ( ). . i iJ P S

t η η η η

ρη
ρ η

∂
+ ∇ = ∇ ∇ + +

∂
V
��

                                    (4.1) 

 

onde ρ  é a massa específica, t  o tempo, η  é a variável de interesse, V
��

 o vetor 

velocidade,  iJ η  é o coeficiente de difusão associado à η  e o termo Sη  
é o termo de 

geração de η   por unidade de volume (FLUENT THEORY GUIDE, release 13, 2010) 

Para meios heterogêneos preenchidos com nanofluidos, as expressões da equação 

assumem os seguintes valores: 

 

Tabela 5 - Coeficientes das equações de balanço na forma geral para modelo 
heterogêneo. 

Equação η  iJ η  Pη  Sφ  

Massa 1  0  0  0  

Quantidade de movimento 

na direção x 
u  nfµ  

P
x

∂
−

∂
 0  

Quantidade de movimento 

na direção y 
v  nfµ  

P
y

∂
−

∂
 ( )nf nf cg T Tρ β −  

Energia Fase Fluida T  
nf

nf

p

k
c

 0  0  

Energia Fase Sólida T  0 0 0 

 

4.2 Acoplamento Pressão-Velocidade 

Para determinar os campos de velocidade e de pressão, utilizam-se um método 

para explicitar o campo de pressão a partir da equação de conservação da massa. No 

presente trabalho utiliza-se o método SIMPLEC (Semi-Implicit Pressure Linked 

Equation – Consistent) de Doormaal e Raithby (1984). Esse método é uma variação 

do método SIMPLE  de Patankar e Spalding (1972) que, segundo ANSYS FLUENT 

(2012) é mais adequado para problemas que não são relativamente complexos, como 

escoamentos laminares, podendo obter convergências mais rapidamente.  
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4.3 Esquemas de Interpolação 

Para expressar o valor de uma variável ou de suas derivadas nas faces dos 

volumes de controle pelo MVF, é necessário utilizar esquemas de interpolação 

(VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). Para interpolar os termos da velocidade e 

da temperatura, utiliza-se nesse trabalho o modelo QUICK (Quadratic Upstream 

Interpolation for Convective Kinetics) de Leonard (1979). 

Para a pressão utiliza-se o método PRESTO! (Pressure Staggering Option) 

proposto por Patankar (1980). 

Os termos difusivos foram solucionados pelo método Least Square Cell Based 

de Anderson e Bonhus (1994). 

 

4.4 Critério de Convergência 

Segundo ANSYS (2012), Após a discretização das equações de balanço, para 

uma variável de interesse η  qualquer em um elemento P pode ser escrita da seguinte 

maneira: 

 p p nb nb
nb

a a bη η= +∑                                                     (4.2) 

 

Segundo onde pa  é o coeficiente central, nba  é a influência dos elementos vizinhos e 

b  é a contribuição da porção constante do termo fonte cS  em c pS S S η= + . Na 

equação acima, o coeficiente central é definido da seguinte maneira: 
 

 p nb p
nb

a a S= −∑                                                         (4.3) 

 

Para realizar o escalonamento dos resíduos representativos da taxa de escoamento 

da variável de interesse, o software ANSYS FLUENT utiliza dois fatores: local ou 

global. O escalonamento global é definido da seguinte maneira: 

 

 
nb p pnb nb

elementos P

p p
elementos P

a b a

R
a

η

η η

η

+ −

=
∑ ∑

∑
                                      (4.4) 
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Para a maioria das simulações numéricas utilizadas no presente trabalho, a simulação 

foi considerada como convergida quando 1010Rη −<  ou quando o resíduo se 

estabilizou em algum patamar específico. 

 

4.5 Testes de Sensibilidade de Malha 

Para a execução dos testes de malha, primeiramente foram definidos casos 

críticos onde seria mais adequado estudar o comportamento do escoamento e os 

fenômenos físicos à medida que a malha era refinada. Para tal, foram definidos como 

casos críticos os casos em que a concentração volumétrica de nanopartículas era de 

5%ϕ =  e 710Ra =  para cada diâmetro médio de nanopartícula e de número de blocos 

na cavidade utilizados. Os casos críticos foram escolhidos especialmente para quando 

se tem Ra  mais elevados, pois para escoamentos com Ra  menores o Nu  fica 

próximo da unidade e não são notadas grandes variações conforme a malha é 

refinada.  

Foram confeccionadas malhas variando de 80×80 até 320×320 VC, sendo 

utilizadas somente malhas uniformes, sem refinamento nas regiões próximas à 

parede. O critério de escolha da malha foi baseado no erro percentual menor que 1% 

no Nu  entre duas malhas consecutivas e na semelhança ao comparar os gráficos do 

número de Nusselt local ao longo da parede isotérmica, entre malhas consecutivas. 

O critério de convergência das simulações foi a de estabilização dos resíduos 

das equações de balanço, sendo para cada equação menor que 10-10. Ou seja, a 

simulação era dada como convergida quando o resíduo das equações de balanço era 

menor que esse valor, ou quando os resíduos estavam estabilizados.  

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos nos testes de malha para nanopartículas 

de Al2O3. É possível notar que o erro percentual entre a malha 240×240 e 320×320 é 

menor que 1% para todos os casos, sendo essa a malha escolhida para as simulações 

numéricas. Os testes de sensibilidade de malha para as nanopartículas de Cu são 

semelhantes e também foi utilizada a malha de 240×240 para as simulações 

numéricas. 
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Tabela 6 - Comparação dos valores de Nu  e EP  entre malhas consecutivas. 

Malhas 

25d nm=   50d nm=  100d nm=  

N = 9 

Nu  EP  Nu  EP  Nu  EP  

80x80 19,002 3,13 18,278 3,45 18,179 2,38 

160x160 18,226 2,07 17,569 1,49 17,756 1,99 

240x240 18,053 0,41 17,410 0,39 17,410 0,39 

320x320 17,979 - 17,343 - 17,343 - 

 

Malhas Nu  EP  Nu  EP  Nu  EP  

N = 16 

80x80 18,512 6,14 17,962 5,82 17,474 5,01 

160x160 17,441 1,21 16,974 2,53 16,641 3,,23 

240x240 17,233 0,65 16,555 0,35 16,121 0,20 

320x320 17,121 - 16,498 - 16,089 - 

 

Malhas Nu  EP  Nu  EP  Nu  EP  

N = 36 

80x80 15,937 6,95 14,953 6,62 13,741 3,11 

160x160 14,802 3,52 13,824 3,63 13,326 2,66 

240x240 14,395 0,96 13,533 0,34 12,981 0,65 

320x320 14,258 - 13,487 - 12,897 - 

 

4.6 Cálculo da Condutividade Térmica Efetiva - Implementação de UDF 

A correlação da condutividade térmica efetiva utilizada no presente trabalho, 

desenvolvida por Corcione (2011), possui dependência com a temperatura. Ou seja, 

para cada iteração realizada pelo software, esse valor é atualizado para se ter o 

campo de temperatura após a convergência da solução. Assim, é necessário 

implementar no software ANSYS FLUENT uma função que permita concluir esse 

objetivo. Para tal, foi utilizado o recurso da User-Defined Function (UDF).  

 Segundo ANSYS FLUENT (2016) essas funções são definidas como funções 

desenvolvidas em linguagem C que podem ser dinamicamente carregadas no 

software para determinado objetivo, como por exemplo: customizar condições de 
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contorno, definição na propriedade dos materiais, superfícies nas equações de 

transporte; inicializar uma solução e otimizar processamento de dados.  

No presente trabalho foram desenvolvidas UDF’s em linguagem C para cálculo 

da condutividade térmica efetiva do nanofluido. Para cada parâmetro específico a ser 

estudado foi utilizada uma UDF independente. Um exemplo de rotina utilizada é a 

seguinte: 

#include "udf.h"  
 

DEFINE_PROPERTY(cell_conductivity003,c,t) {     
 real Pr = 5.83; 
 real rho_f = 997.1; 
 real k_f = 0.613; 
 real mu_f = 8.55e-4; 
 real k_eff;     
 real pi_n = 3.14159; 
 real temp = C_T(c,t);     
 real kb = 1.38e-23; 
 real d_np = 2.50e-8; 
 real Re_np; 
 real phi = 0.03; 
 real T_fr = 273; 
real k_np = 36; 
 Re_np = (2*rho_f*kb*temp)/(pi_n*mu_f*mu_f*d_np); 
 k_ef=k_f*(1+(4.4*pow(Re_np,0.4)*pow(Pr,0.66)*pow((temp/T_fr),10)*pow((k_np

/k_f),0.03)*pow(phi,0.66)));     
return k_eff; 
} 
 

 A macro utilizada nessa rotina (Define_Property) é recomendada para 

especificar a propriedade de um material no software para escoamentos monofásicos 

e multifásicos. Essa macro permite definir as seguintes propriedades: massa 

específica, viscosidade, condutividade térmica, taxa de deformação, entre outros.  

Para verificar a correta implementação da função, foi realizado um teste para 
610Ra = , 9N = , 25d nm=  e concentrações de 0ϕ =  e 3%ϕ = . Para 0ϕ = , foram 

realizadas duas simulações numéricas sem e com a utilização da UDF. Foi obtido o 

mesmo resultado para ambas as simulações, tanto para linhas de corrente isotermas 

e Nu . Para 3%ϕ =  foi obtido um valor de condutividade térmica efetivo maior que 

0ϕ = , sendo compatível com os resultados esperados pela correlação empregada.   
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 Com a metodologia de solução do software determinada, o problema necessita 

ser verificado numericamente, para garantir que a solução está adequada. No próximo 

capítulo são realizadas as verificações numéricas do problema em estudo pela 

comparação com resultados de referência da literatura.  

 

4.7 VERIFICAÇÃO NUMÉRICA 

Nesse capítulo são introduzidas as verificações numéricas da metodologia de 

solução para dois casos diferentes: cavidade fechada limpa e cavidade fechada com 

blocos (meio poroso heterogêneo). São comparados os valores de Nu  com os obtidos 

em estudos de referência. Além disso, são apresentadas as linhas de corrente e 

isotermas para alguns casos. 

 

4.7.1 CAVIDADE FECHADA LIMPA 

Para verificar numericamente a metodologia de solução, os resultados obtidos 

por Hortmann et al. (1990), De Vahl Davis (1983), House et al. (1990), De Lai et al. 

(2009) e Lavarda (2015) foram reproduzidos no presente trabalho, comparando os 

valores de Nu  juntamente com linhas de corrente e isotermas. A cavidade fechada 

limpa é mostrada na figura abaixo com as condições de contorno adimensionais. 
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Figura 8 - Geometria e condições de contorno adimensionais para cavidade limpa. 

Fonte: Autoria Própria 
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A cavidade é quadrada, possui gradiente horizontal de temperatura, a parede 

vertical esquerda é aquecida e a da direita resfriada. As paredes horizontais são 

adiabáticas e a cavidade está sujeita à gravidade. Para reprodução dos resultados os 

parâmetros e equações do problema foram adimensionalizadas através dos 

parâmetros da seção 3.5.  

 Foram utilizadas malhas distribuídas de maneira uniforme variando de 10×10 até 

320×320 volumes de controle (VC). Malhas que possuem uma maior quantidade de 

VC possuem maior resolução para calcular as propriedades desejadas, entretanto, 

exigem um custo computacional mais elevado. Uma das vantagens de se utilizar 

malhas não uniformes em relação à uniforme se dá pelo maior refinamento perto das 

paredes, na região das camadas limite, onde a transferência de calor é mais 

acentuada. Dessa maneira, pode-se obter melhores resultados utilizando uma menor 

quantidade de VC quando comparado à malha uniforme. Entretanto, no presente 

trabalho, foram utilizadas somente malhas uniformes, pois foram suficientes. A Figura 

9 mostra a distribuição dos volumes de controle para uma malha uniforme.  

 

 

Figura 9 – Esquemático da distribuição de volumes de controle para malha uniforme 

 

As simulações numéricas foram realizadas para Ra  variando de 410  a 610 , 

Pr 0,71=  e os parâmetros g , β , ρ , H , L , pc , µ  para o fluido sendo unitários. Foi 

utilizado o software ANSYS-FLUENT para as simulações e o critério de convergência 

utilizado foi de 10-7, ou seja, a simulação numérica era dada como convergida quando 

os resíduos entre duas iterações consecutivas das equações de balanço de massa, 
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componentes da velocidade em x e y e energia atingiam eram menores que o valor 

especificado. Entretanto, em alguns casos, o Nu  era monitorado diretamente até que 

a convergência ocorresse.  

A Tabela 7 mostra os valores de Nusselt médio na faixa de Rayleigh estudada à 

medida que as malhas são refinadas, ou o número de VC aumenta. Nota-se que o 

desvio percentual diminui para malhas mais refinadas. Isso é esperado pois se tem 

uma maior quantidade de volumes de pontos próximos às paredes da cavidade, 

avaliando de maneira mais precisa a transferência de calor na camada-limite. Além 

disso, para baixos números de Rayleigh, malhas poucos refinadas já são suficientes, 

com desvios percentuais menores que 1%. Entretanto, à medida que o número de 

Rayleigh aumenta, a transferência de calor nas paredes se intensifica, necessitando 

de malhas mais robustas para se ter melhores resultados. A escolha da malha para 

validar numericamente a solução foi a de 160×160 VC, devido à pequena variação na 

diferença percentual entre os resultados de Nu  dessa malha e da seguinte mais 

refinada.  

A Tabela 8 mostra os resultados obtidos do número de Nusselt médio com a 

utilização de uma malha 160×160 uniforme. Nota-se que os resultados obtidos para a 

solução são muito próximos aos obtidos por diversos outros autores na literatura para 

as faixas avaliadas, validando assim o método de solução empregado. 

 

Tabela 7 - Comparação dos valores de Nu   para diferentes malhas – cavidade limpa. 

 410Ra =  
510Ra =  

610Ra =   

Malha 

Hortmann 

et al. 

(1990) 

Presente EP  

Hortmann 

et al. 

(1990) 

Presente EP  

Hortmann 

et al. 

(1990) 

Presente EP  

10××××10 2,226 2,456 9,36 4,773 4,407 8,30 10,480 8,868 18,17 

20××××20 2,240 2,305 2,82 4,584 4,295 6,72 9,253 8,642 7,07 

40××××40 2,244 2,260 0,70 4,537 4,323 4,95 8,931 9,001 0,77 

80××××80 2,244 2,248 0,17 4,526 4,419 2,42 8,851 8,916 0,72 

160××××160 2,245 2,245 (*) 1e-3 (*) 4,523 4,521 0,05 8,832 8,871 0,44 

320××××320 - - - 4,522 4,520 0,04 8,827 8,855 0,31 

(*) Valor em notação científica. 
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Tabela 8 - Comparação de Nu  obtidos para cavidade limpa com resultados da literatura. 

Ra  

De Vahl 

Davis 

(1983) 

House et 

al. (1990) 

Hortmann et 

al. (1990) 

De Lai  et al. 

(2008) 

Lavarda 

(2015) 
Presente  

 

310  1,118 1,118 - - 1,118 -  

410  2,243 2,254 2,244 2,245 2,245 2,245  

510  4,519 4,561 4,523 4,523 4,524 4,521  

610  8,800 8,923 8,835 8,835 8,835 8,832  

710  - - - 16,582 16,582 -  

810  - - - 30,231 30,486 -  

 

A Figura 10 mostra as isotermas e linhas de corrente para a cavidade fechada. 

Observa-se que as isotermas são distorcidas no sentido horário, se tornando mais 

horizontais à medida que Ra  aumenta, para um escoamento predominantemente 

convectivo. O vórtice central presente no centro da cavidade é dividido em dois 

vórtices menores que se aproximam das paredes aquecidas e resfriada.  

 

410Ra =  510Ra =  610Ra =  

   
2,245Nu =   4,521Nu =   8,832Nu =   

   
Figura 10 – Isotermas e linhas de corrente para a cavidade limpa e Ra assumindo os 

valores 104, 105 e 106. 
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4.7.2 CAVIDADE FECHADA COM BLOCOS SEM NANOFLUIDOS 

A validação numérica da metodologia de solução foi realizada para cavidade 

fechada com blocos através da comparação dos resultados obtidos com os de Merrikh 

e Lage (2005), De Lai et al. (2008) e Lavarda (2015).  São comparados os valores de 

Nu  e são mostradas as linhas de corrente e isotermas. A geometria da cavidade 

fechada com blocos e as condições de contorno adimensionais são mostradas na 

Figura 11. 

As malhas foram confeccionadas com variação de 80×80 até 320×320 VC sendo 

utilizadas somente malhas uniformes, sem refinamento na camada-limite adjacente 

às paredes. A quantidade de blocos, N , no interior da cavidade variam de 9 a 64 

blocos para números de Rayleigh de 106 e 107.O critério de convergência utilizado nas 

simulações é de 10-7, ou seja, a simulação era dada como convergida quando o 

resíduo das equações de balanço era menor que esse valor determinado previamente.  

 

 

 A Tabela 9 mostra os resultados obtidos para a faixa de valores especificada. 

Nota-se que à medida que a malha é refinada, as diferenças percentuais são 

reduzidas. A malha selecionada para os testes foram as de 240×240, pois a diferença 

percentual entre essa malha e a seguinte mais refinada era menor que 1%. 
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Figura 11 - Geometria e condições de contorno adimensionais para cavidade fechada 
preenchida com meio heterogêneo. Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 9 - Comparação dos valores de Nu  em diferentes malhas – cavidade com blocos. 

Malhas 

N = 9 N = 16 

610Ra =  EP  
710Ra =  EP  

610Ra =  EP  
710Ra =  EP  

80x80 6,523 3,92 16,848 4,23 4,663 6,35 16,131 5,07 

160x160 6,267 1,13 16,136 1,03 4,367 1,56 15,313 1,03 

240x240 6,196 0,11 15,970 0,08 4,299 0,63 15,155 0,37 

320x320 6,203 - 15,957 - 4,272 - 15,099 - 

Malhas 

N = 36 N = 64 

610Ra =  EP  
710Ra =  EP  

610Ra =  EP  
710Ra =  EP  

80x80 2,861 5,91 13,134 6,97 2,442 8,52 9,958 16,05 

160x160 2,692 2,38 12,218 2,84 2,234 2,10 8,360 4,22 

240x240 2,628 0,38 11.871 0,08 2,187 0,91 8,007 0,49 

320x320 2,618 - 11,861 - 2,167 - 7,968 - 

 

Assim, as simulações foram realizadas para a faixa de valores especificada e os 

resultados foram comparados com a literatura. Observa-se na Tabela 10 que os 

resultados foram semelhantes aos da literatura, validando assim a metodologia de 

solução.  

Tabela 10 - Comparação de Nu  para cavidade com blocos e resultados da literatura. 

Ra  N  
Merrikh e 

Lage (2005) 

De Lai et al. 

(2008) 

Lavarda 

(2015) 
Presente 

610Ra =  

9 6,164 6,255 6,247 6,196 

16 4,274 4,347 4,34 4,299 

36 2,626 2,643 2,637 2,628 

64 2,223 2,192 2,187 2,187 

710Ra =  

9 16,087 16,019 16,026 15,970 

16 15,258 15,208 15,216 15,155 

36 11,798 11,895 11,906 11,871 

64 8,094 7,947 7,974 8,007 
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A Figura 12 e Figura 13 mostram as isotermas e as linhas de corrente, 

respectivamente, obtidas para a cavidade fechada com blocos variando de 9N =  até 

64N =  para 610Ra =  e 710Ra = . A expressão ( )máx f fcp kψ ψ=   representa o valor 

adimensional da função corrente máxima em função do fluido base.  

 
Ra  9N =  16N =  36N =  64N =  

610  

    
 6,196Nu =  4,299Nu =  2,628Nu =  2,187Nu =  

710  

    
 15,970Nu =  15,155Nu =  11,871Nu =  8,007Nu =  

Figura 12 - Isotermas para cavidade fechada heterogênea com número de blocos 
variando de N=9 até N=64 para Ra = 106 e Ra = 107. 

 
Ra  9N =  16N =  36N =  64N =  

610  

 9,392ψ =  6,845ψ =  4,646ψ =  3,607ψ =  

710  

 29,435ψ =  24,606ψ =  17,557ψ =  13,368ψ =  
Figura 13 - Linhas de corrente para cavidade fechada heterogênea com número de 

blocos variando de N=9 até N=64 para Ra = 106 e Ra = 107. 
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 Nota-se pela Tabela 10 e pela Figura 12 e Figura 13 e que com o aumento de 

Ra o Nu  aumenta consideravelmente quando se tem uma quantidade de blocos Ν  

constante. Entretanto, o oposto é observado quando se tem Ra  constante. À medida 

que o número de blocos no interior da cavidade aumenta, maior a interferência dos 

blocos no escoamento, pois se tornam cada vez mais próximos das paredes. Isso faz 

com que o fluido tenha preferência em escoar por entre os blocos, especialmente entre 

a primeira e a segunda coluna de blocos, e mais concentrados no interior da cavidade, 

conforme pode ser notado pelas linhas de corrente na Figura 13. Como os blocos 

tendem a se aproximar mais perto das paredes, nota-se uma queda no Nu  à medida 

que o número de blocos aumenta. 

Para maiores valores de Ra , o transporte de calor tende a apresentar 

características mais convectivas. Isso é demonstrado pela horizontalidade das 

isotermas. Para 610Ra =  ocorre transição de características condutivas para 

convectivas, não sendo claramente evidenciado para 9N = . Entretanto, à medida que 

o número de blocos aumenta para Ra  constante, as isotermas tendem a se tornar 

mais verticais. 
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5 RESULTADOS 

 Nesse capítulo são mostrados os resultados obtidos ao longo do trabalho, sendo 

divididos em seções conforme os parâmetros estudados. Nessas seções são 

avaliados os efeitos dos parâmetros no escoamento através das linhas de corrente, 

isotermas, Nu , minNu  e maxNu . Foram realizadas as simulações de todas as 

combinações de parâmetros em estudo, conforme Tabela 4 na seção 3.11. Os 

resultados em sua totalidade podem ser visualizados no apêndice C – Resultados 

numéricos. 

  

5.1 Influência do Número de Blocos e do Número de Rayleigh 

5.1.1 Nanopartículas de Al2O3 

 Através dos resultados obtidos das simulações numéricas, nota-se que em todos 

os casos, para uma mesma combinação de diâmetro, concentração volumétrica e tipo 

de nanofluido utilizado, o aumento do número de Rayleigh aumenta os valores de Nu  

e maxNu . A redução de Nu  é notada com o aumento do número de blocos na cavidade 

para Ra  constante. Esses comportamentos podem ser visualizados na Figura 14 para 

o Nu  em função do número de blocos (a) e de Ra  (b).  

 O número de Rayleigh representa um balanço entre forças de empuxo e forças 

viscosas e, à medida que se tem Ra  elevados, as forças de empuxo são muito 

superiores as forças viscosas, causando estreitamento da camada limite e 

aumentando o gradiente térmico local e consequentemente a velocidade do 

escoamento e o Nu . Esses efeitos no escoamento podem ser visualizados através 

das linhas de corrente na Figura 15 e pelas isotermas na Figura 16 para a alumina 

com concentração volumétrica de 5% e nanopartículas com 50d nm= .  

 Analisando as linhas de corrente da Figura 15, observa-se a preferência do 

escoamento pelas paredes da cavidade e pelo escoamento entre os blocos na 

horizontal à medida que Ra  aumenta, deixando de se concentrar no centro da 

cavidade. As mesmas características são notadas pelas isotermas na Figura 16, onde 

com o aumento do número de Ra , para N constante, as isotermas na cavidade deixam 

de ser verticais e assumem a orientação horizontal, típico de um transporte de calor  

convectivo.   
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       (a) 

 

 
        (b) 

Figura 14 - Variação do número de Nusselt médio com a) o número de blocos na cavidade para 
diferentes Ra e b) Ra. (Al2O3, d = 50nm, φ = 5% e N =16) 
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 N  

410Ra =  510Ra =  610Ra =  710Ra =  

9  

    
 0,467ψ =  3,271ψ =  13,894ψ =  42,692ψ =  

16  

    
 0,276ψ =  2,246ψ =  10,248ψ =  35,641ψ =  

36  

    
0,155ψ =  1,431ψ =  6,777ψ =  26,368ψ =  

Figura 15 - Linhas de corrente para diferentes números de Rayleigh e número de blocos, 
N. (Al2O3, d = 50nm e φ = 5%). 

 

 À medida que o número de blocos aumenta, para Ra  constante, os blocos 

tendem a se aproximar das paredes, fazendo com que ocorra interferência na camada 

limite. Consequentemente, as velocidades do escoamento são menores, o 

escoamento possui menor facilidade de movimento e o número de Nusselt médio é 

reduzido. Segundo o trabalho de Lage et al. (2015), a interferência pode ser tanto 

vertical quanto horizontal. A interferência horizontal ocorre nas superfícies superior e 

inferior da cavidade quando a corrente de nanofluido alcança e é impedida devido à 

presença dos blocos. A interferência vertical ocorre quando a distância entre as 

paredes verticais e a primeira coluna de blocos diminui o suficiente para evitar o 

desenvolvimento livre da camada limite ao longo das paredes verticais. Com isso, a 

camada limite é forçada a ser confinada em um pequeno canal entre os blocos e as 
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paredes ou a se bifurcar em volta dos blocos, se movendo para longe das paredes e 

mais em direção ao centro da cavidade. 

 Esses efeitos também podem ser notados através das isotermas, onde com o 

aumento do número de blocos, para Ra constante, tendem a se tornar mais verticais, 

indicando as características de um transporte de calor mais condutivo. 

  

 N  410Ra =  510Ra =  610Ra =  710Ra =  

9 

    
 1,008Nu =  1,522Nu =  7,038Nu =  17,410Nu =  

16 

    
 1,003Nu =  1,318Nu =  5,070Nu =  16,555Nu =  

36  

    
1,000Nu =  1,147Nu =  2,964Nu =  13,533Nu =  

 

Figura 16 – Isotermas para diferentes números de Rayleigh e número de blocos.  

(Al2O3, d = 50nm e φ = 5%). 

 

 Além disso, outro fenômeno que influencia na redução da troca térmica é 

denominado short-circuit. De acordo com House et al. (1990), o efeito short-circuit é 

dado quando o calor transportado pela parte quente do fluido na superfície superior 
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da cavidade é conduzido pelo bloco para a parte fria na superfície inferior da cavidade, 

aquecendo o fluido antes de alcançar a parede quente, comum para 1K ≥ . 

No presente trabalho, foi apresentado somente uma análise através das 

isotermas e linhas de corrente para o caso em que 50d nm=  e 5%ϕ = , não sendo 

repetido para diferentes diâmetros e concentrações para evitar redundâncias. 

Para quaisquer número de blocos na cavidade, concentração e diâmetro das 

nanopartículas, o mínNu  diminui com o aumento de Ra  para 4 610 10Ra≤ ≤ . 

Entretanto, para 710Ra = , os valores de mínNu  estão situados em faixas específicas. 

Para 9N = , os valores de mínNu  para uma dada concentração e diâmetro atingem o 

maior valor entre os outros Ra . Para 16N = , os valores de mínNu  estão situados entre  

valores intermediários ( 5 610 10Ra≤ ≤ ). E para 36N = ,  os resultados de mínNu  

atingem o menor valor entre todos os Ra . 

 

5.1.2 Nanopartículas de Cu 

Para as nanopartículas de Cu, os resultados são semelhantes aos das 

nanopartículas de Al2O3, entretanto em uma menor magnitude. Ou seja, para cada 

valor de concentração, número de blocos, número de Rayleigh e diâmetro das 

nanopartículas, o Nu  e máxNu  das nanopartículas de Cu são menores que os da Al2O3.  

Para evitar repetições no presente trabalho, somente os gráficos de Nu  em 

função do número de blocos e de Ra  são apresentados, sem visualização das 

isotermas e linhas de corrente.  

Os valores de mínNu  para as nanopartículas de cobre seguem a mesma 

tendência das nanopartículas de alumina, conforme mencionado na seção anterior. 
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        (a) 

 

 
      

        (b) 

Figura 17 - Variação do número de Nusselt médio com a) o número de blocos na cavidade para 
diferentes Ra e b) Ra. (Cu, d = 50nm, φ = 5% e N=16) 
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Nota-se que o Nu  aumenta com Ra  e diminui para maiores quantidades de 

blocos no interior da cavidade. Para os demais resultados pode-se consultar o 

Apêndice C. 

 

5.2 Influência da concentração de nanopartículas 

5.2.1 Nanopartículas de Al2O3 

Para a maioria dos casos estudados ocorre um aumento do Nu  e 

consequentemente na transferência de calor à medida que a concentração de 

nanopartículas dispersas no fluido base aumenta. Entretanto, para alguns casos, o 

aumento de Nu  somente ocorre a partir de uma concentração específica. A Tabela 

11 mostra a variação em percentagem de Nu  em relação ao fluido base (referência – 

concentração volumétrica igual a zero) para diferentes concentrações, diâmetros de 

nanopartículas e número de Rayleigh para 16N = . 

 

Tabela 11 – Variação em percentagem de Nu  em relação ao fluido base para N=16. 

D ϕ (%) 
Ra 

104 105 106 107 

d = 25nm 

0 0 0 0 0 

1 -0,08 0,16 0,66 0,28 

2 -0,09 1,37 4,03 1,87 

3 -0,06 3,30 9,30 4,30 

4 -0,01 6,11 16,56 7,53 

5 0,11 10,14 26,41 11,76 

d = 50nm 

0 0 0 0 0 

1 -0,40 0,02 0,18 0,06 

2 -0,41 0,80 2,43 1,12 

3 -0,40 2,17 6,14 2,85 

4 -0,37 3,78 10,42 4,81 

5 -0,32 6,03 16,15 7,36 

d = 100nm 

0 0 0 0 0 

1 -0,05 -0,16 -0,16 -0,11 

2 -0,06 0,32 1,17 0,53 

3 -0,07 1,05 3,21 1,49 

4 -0,05 2,25 6,28 2,92 

5 -0,03 3,54 9,83 4,55 
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Para melhor visualização, é apresentado os resultados da Tabela 11 para 

25d nm=  de maneira gráfica na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Variação em percentagem de Nusselt médio em relação ao fluido base com a 

concentração volumétrica para d=25nm e diferentes Ra. (N = 16, Al2O3) 

 

Somente para 410Ra =  se nota um aumento de Nu  para concentração 

volumétrica de 5% com 25d nm= , enquanto que para os outros diâmetros o aumento 

da concentração causa uma redução na troca térmica. Para esse valor de Ra , o 

transporte de calor possui características condutivas, não sendo favorável o aumento 

da condutividade térmica efetiva do nanofluido. Ou seja, o aumento na condutividade 

térmica proporcionado pela concentração volumétrica não supera os efeitos da 

viscosidade dinâmica efetiva dados pelo baixo Ra  e pequeno diâmetro das 

nanopartículas.  

Com o aumento do Ra , a convecção natural é favorecida, o transporte de calor 

se torna predominantemente convectivo e nota-se o aumento de Nu  e 

consequentemente a intensificação da transferência de calor. O maior aumento de 

26,4% foi obtido para concentração de 5%, 610Ra =  e 25d nm= . As maiores 

percentagens são dadas para nanopartículas com menor diâmetro, tendo 

concordância com os estudos na literatura.  
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A Figura 19 mostra as variações de Nu  em função da concentração para 

diferentes diâmetros e 16N = .  

 

Figura 19 - Variação do Nu  com a concentração volumétrica para diferentes diâmetros e 
Ra (N = 16, Al2O3) 

 

Para outros resultados de percentagem obtidos para diferentes números de 

blocos, pode-se consultar o Apêndice D. É interessante observar na Tabela 12 os 

efeitos causados pelo número de blocos na cavidade, onde para 410Ra = , o ponto da 

concentração volumétrica a partir da qual se tem um aumento na troca térmica diminui 

à medida que o número de blocos diminui. Ou seja, com 25d nm= , para 9N = , esse 

ponto é dado para concentração de 3%, enquanto para 16N =  é de 5% e para 36N =  

não existe aumento dentre as concentrações volumétricas estudadas.  

Tabela 12 – Concentração ótima para qual existe percentagem de aumento de Nu  em 
relação ao fluido base para d=25nm em diferentes N. (Al2O3) 

ϕ 
(%) 

Ra   Ra   Ra 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 -0,07 0,36 0,49 0,24 -0,08 0,16 0,66 0,28 -0,08 0,09 0,41 0,49 

2 -0,05 2,15 3,09 1,63 -0,09 1,37 4,03 1,87 -0,11 0,81 2,79 3,06 

3 0,02 5,09 7,05 3,78 -0,06 3,30 9,30 4,30 -0,13 2,08 6,59 6,98 

4 0,16 9,32 12,32 6,65 -0,01 6,11 16,56 7,53 -0,13 3,89 11,90 12,21 

5 0,39 15,63 19,21 10,44 0,11 10,14 26,41 11,76 -0,11 6,52 19,39 19,07 

N = 9 N = 16 N = 36 
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Comparando os valores de Nu  da alumina, no Apêndice D, para um mesmo 

diâmetro, Ra  e ϕ , nota-se que dependendo de Ra , existe uma maior valor obtido 

para um N específico. Ou seja, para 510Ra =  o aumento percentual de Nu  em relação 

ao fluido base é maior para quando se tem Nu . Para 610Ra = , o maior aumento 

percentual se dá para 16N = , e para 710Ra =  ocorre com 36N = .  

Com relação ao mínNu  obtido nos resultados, é possível notar que, em geral, 

para 9N =  e um valor constante de diâmetro, ocorre uma redução de mínNu  para  

410Ra =  e 510Ra =  e um aumento para 610Ra =  e 710Ra = , à medida que a 

concentração de nanopartículas aumenta.   Para 16N = , o mesmo comportamento é 

observado, entretanto, para 610Ra = , o mínNu  diminui com o aumento da 

concentração volumétrica. Com 36N = , em geral, ocorre uma redução no mínNu  à 

medida que a concentração aumenta para todos os valores de Ra e diâmetros.  

 

5.2.2 Nanopartículas de Cu 

É possível notar que para a maioria dos resultados para as nanopartículas de 

Cu, o Nu  diminui com o aumento da concentração de nanopartículas. Para 9N = , se 

tem um aumento para 25d nm=  somente com 4%ϕ >  para Ra  de 510  a 710 . 

Quando o diâmetro aumenta para 50d nm= , um leve aumento é dado para 510Ra =  

e 610Ra =  com 5%ϕ = . Um comportamento semelhante ocorre em 16N =  com 

25d nm= . Entretanto, para 50d nm= , somente é observado para 610Ra =  e 5%ϕ =

. Para todos os outros parâmetros, o aumento de ϕ  causa uma redução do Nu . A 

Tabela 13 e a Figura 20 mostram a variação em percentagem de Nu  em relação ao 

fluido base com a para 16N = . O fluido base é a referência com concentração de zero. 

Para outros resultados, pode-se utilizar os dados do Apêndice C e Apêndice D. 
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Tabela 13 – Variação em percentagem de Nu  em relação ao fluido base com a 
concentração volumétrica para N=16. 

d ϕ (%) 
Ra 

104 105 106 107 

d = 25nm 

0 0 0 0 0 
1 -0,12 -1,17 -3,07 -1,55 
2 -0,17 -1,20 -3,05 -1,56 
3 -0,19 -0,56 -1,10 -0,61 
4 -0,18 0,88 2,79 1,25 
5 -0,14 3,22 9,10 4,16 

d = 50nm 

0 0 0 0 0 
1 -0,44 -1,37 -3,48 -1,74 
2 -0,48 -1,69 -4,49 -2,26 
3 -0,51 -1,53 -3,89 -1,97 
4 -0,52 -1,05 -2,57 -1,32 
5 -0,52 -0,08 0,11 -0,03 

d = 100nm 

0 0 0 0 0 
1 -0,09 -1,45 -3,78 -1,89 
2 -0,13 -2,07 -5,59 -2,81 
3 -0,17 -2,41 -6,46 -3,26 
4 -0,18 -2,33 -6,19 -3,13 
5 -0,19 -2,03 -5,36 -2,71 

 

 

Figura 20 – Variação em percentagem de Nusselt médio em relação ao fluido base com a 
concentração volumétrica para d=25nm e diferentes Ra. (N = 16, Cu) 

  

 Analisando as correlações de Corcione (2011) utilizadas no trabalho, espera-se 

que uma nanopartícula que possua condutividade térmica maior, nesse caso as de 

Cu em relação às de Al2O3, cause um aumento da condutividade térmica efetiva ainda 
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nanopartículas de Cu pode ser explicada pela brusca mudança nas propriedades das 

nanopartículas de Cu. Segundo Choi et al. (2014), a redução de Nu  é dado pelo 

aumento da viscosidade dinâmica e da redução do coeficiente de compressibilidade 

térmica e do calor específico à pressão constante. A utilização de concentrações de 

5% de nanopartículas de Al2O3 gera uma redução de 16,8% no coeficiente de 

compressibilidade e de 14,2% no calor específico, em relação à ausência de 

nanopartículas. Para as nanopartículas de Cu, esses percentuais são de 30,1% e 

29,1%, respectivamente. Além disso, deve-se levar em conta que o aumento da 

concentração de nanopartículas aumenta tanto a viscosidade dinâmica efetiva quanto 

a condutividade térmica efetiva dos nanofluidos, influência do número de blocos na 

cavidade e da massa específica.   

 A variação de mínNu  com ϕ  para as nanopartículas de cobre são muito 

semelhantes aos das nanopartículas de alumina. Nota-se, em geral para 9N =  , uma 

redução nos valores de mínNu  com o aumento de ϕ  para 410Ra =   e 510Ra =  para 

os diâmetros de 25 e 50nm. À medida que Ra  aumenta, nota-se um aumento de 

mínNu . Quando o diâmetro das nanopartículas aumenta para 100nm, ocorre o 

comportamento contrário dos mencionados. Para 16N = , nota-se que para diâmetros 

de 25 e 50nm, o mínNu  diminui para 4 610 10Ra≤ ≤  e aumenta para 710Ra = . Com 

diâmetros de 100nm, o comportamento observado é o contrário. Aumentando o 

número de blocos para 36, foi notado que, em geral, o mínNu  diminui com o aumento 

da concentração volumétrica para todos os Ra  e diâmetros de 25 e 50nm. Já para 

100d nm= , o mínNu  aumenta.  

   

5.3 Influência do diâmetro médio das nanopartículas 

Evidências teóricas encontradas na literatura indicam que existe um aumento na 

condutividade térmica efetiva dos nanofluidos com a redução do diâmetro médio das 

nanopartículas, ou seja, partículas de menor diâmetro tendem a ser mais efetivas para 

a troca térmica (VANAKI et al., 2016). Segundo o trabalho de Pakravan e Yaghoubi 

(2014), com a redução do diâmetro das nanopartículas, o efeito Browniano se 

intensifica e busca homogeneizar o nanofluido, aumentando a transferência de calor. 

Esse comportamento também é notado em medições experimentais.  
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No presente trabalho foram utilizadas nanopartículas de alumina e de cobre com 

diâmetro médio de 25, 50 e 100nm dispersas em água como fluido base. Analisando 

os resultados no apêndice C, para 510Ra = , 610Ra =  e 710Ra = , em uma mesma 

combinação de concentração e número de blocos, ocorre um aumento no Nu  e de 

máxNu  à medida que o diâmetro médio da nanopartícula é reduzido. Ou seja, as 

nanopartículas com diâmetros médios de 25nm apresentaram um potencial maior de 

transferência de calor dos que as de diâmetro maior. A Figura 21 mostra o aumento 

de Nu  em função do diâmetro das nanopartículas para diferentes Ra e concentrações 

volumétricas com 9N = . 

 

 

Figura 21 - Variação do número de Nusselt médio em função dos diâmetros para N=9 e 
diferentes φ e Ra.  

   

 A Figura 22 mostra as linhas de corrente e isotermas obtidas para 9N = , 
710Ra =  e 5%ϕ = .  Nota-se que não houve grandes alterações em ambas através 

da mudança do diâmetro das nanopartículas, devido ao aumento relativamente baixo 

para esse caso, de 6,18%.  

 Segundo Pakravan e Yaghoubi (2014), a utilização de um modelo monofásico 

não é capaz de capturar os efeitos do diâmetro das nanopartículas no escoamento e 
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no comportamento da transferência de calor, exceto nas propriedades termofísicas do 

nanofluido.  

 Entretanto, para 410Ra = , o comportamento observado é contrário. 

Dependendo da quantidade de blocos na cavidade, a  redução do número de Nusselt 

médio é observada em concentrações volumétricas específicas. Para 9N =  ocorre em 

1%ϕ = , para 16N =  em 3%ϕ = , e para 36N = , independente da concentração se 

tem a redução do número de Nusselt com a redução do diâmetro. A Figura 23 mostra 

o comportamento contrário para 36N =  para todas as concentrações volumétricas. 

 
[ ]d nm   25 50 100 

Linhas de 
Corrente 

   
46,236ψ =  42,691ψ =  40,338ψ =  

Isotermas 

   
18,053Nu =  17,410Nu =  17,001Nu =  

Figura 22 - Linhas de corrente e isotermas para N=9, Ra=107 e concentração de 5%. 

 

   O diâmetro das nanopartículas e a concentração estão ligados e influenciam 

diretamente a condutividade térmica efetiva e a viscosidade dinâmica efetiva. De 

acordo com as correlações de Corcione (2011) empregadas no presente trabalho, a 

redução do diâmetro das nanopartículas faz com que a viscosidade dinâmica do fluido 

aumente. Além disso, o aumento da concentração das nanopartículas causa um 

aumento tanto na viscosidade dinâmica quanto na condutividade térmica efetiva.  

 O comportamento contrário observado para os casos em que 410Ra =  pode ser 

explicado pelos efeitos viscosos sobreporem os efeitos da condutividade térmica para 

aquelas concentrações específicas. Com uma maior viscosidade, ocorre o 

espessamento da camada limite e, consequentemente, o Nu  diminui.  Além disso, 
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deve ser levada em consideração a interferência na camada limite pela quantidade de 

blocos presente na cavidade. Para 36N =  a concentração de 5% ainda se mostra 

como insuficiente para ser notado um aumento na transferência de calor, mesmo com 

o menor diâmetro utilizado. À medida que a quantidade de blocos é reduzido de 36 

para 9 blocos, esse limite baixa de 5% para 1%, onde se tem uma menor quantidade 

de blocos na cavidade.   

 

 

Figura 23 - Variação do número de Nusselt Médio em função do diâmetro para Ra = 104 e 
N=36 em diferentes concentrações. 

  

 Assim, deve-se levar em conta diversos parâmetros juntamente com seus efeitos 

e contribuições para o aumento ou redução da transferência de calor na análise dos 

fenômenos do escoamento. Enrtre os parâmetros se encontram o diâmetro das 

nanopartículas, quantidade do número de blocos na cavidade, concentração de 

nanopartículas e o número de Rayleigh sendo utilizado.  

 Todos os comportamentos para as nanopartículas de Cu são semelhantes aos 

de Al2O3, entretanto em magnitudes inferiores. Para evitar redundâncias, as análises 

não são repetidas no presente trabalho.  
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5.4 Consolidação dos Resultados 

Foram realizadas simulações da convecção natiral de nanopartículas de alumina 

e de cobre dispersas em água em um meio poroso. Através disso, podem ser feitas 

algumas considerações finais: 

a) Conforme esperado pelos estudos na literatura, houve um aumento no Nu  e 

máxNu , em geral, com o aumento de Ra , redução do diâmetro das nanopartículas e 

para uma menor quantidade de número de blocos na cavidade. 

b) Para as nanopartículas de Al2O3, foi obtido, em geral, um aumento de Nu com 

o aumento da concentração volumétrica. Para as nanopartículas de Cu, foi obtido um 

efeito contrário, com a redução de Nu . O comportamento obtido difere de estudos 

experimentais e de estudos numéricos que empregam modelos bifásicos para 

nanofluidos.   

c) Não foram obtidas no presente trabalho correlações de Nu  em função das 

variáveis estudadas no presente trabalho, como diâmetro das nanopartículas, número 

de blocos, número de Rayleigh, tipo de nanopartícula e concentração volumétrica. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Nesse trabalho foi investigado numericamente a convecção natural laminar de 

nanofluido em cavidade fechada aquecida lateralmente preenchida com meio poroso 

heterogêneo pela abordagem monofásica. Foram avaliadas as influências do tipo de 

nanofluido empregado, diâmetro e concentração volumétrica das nanopartículas, 

número de blocos na cavidade e número de Rayleigh na variação do  Nu . Além disso, 

linhas de corrente e isotermas foram empregadas para visualização dos fenômenos 

envolvidos no escoamento do nanofluido. Foram obtidas as seguintes conclusões à 

respeito do estudo. 

 Notou-se que em todos as combinações de parâmetros e tipo de nanofluido 

utilizado, o aumento de Ra  proporcionou um aumento do Nu  e máxNu . Entretanto, o 

aumento do número de blocos N na cavidade causou o efeito contrário, tendo redução 

na transferência de calor.  

 A redução do diâmetro das nanopartículas apresentaram em geral um aumento 

no potencial da transferência de calor. Ou seja, nanopartículas de menor diâmetro 

resultaram em geral em Nu  mais elevado que para os outros diâmetros estudados. 

Para 410Ra =  foi observado o comportamento contrário, onde o Nu  aumentou para 

nanopartículas de maior diâmetro. O maior aumento de Nu  devido à utilização de 

nanopartículas com 25d nm=  foi observado para 36N =  e 5%ϕ = , representando 

um aumento de 10,89%. Esses fenômenos foram observados de maneira semelhante 

para ambas as nanopartículas de Al2O3 e Cu empregadas. 

 Em geral, para 510Ra ≥ , o aumento da concentração volumétrica das 

nanopartículas causou um aumento na intensificação da troca térmica, especialmente 

para as nanopartículas de Al2O3. A maior percentagem de aumento (26,4%) foi 

observada para concentração de 5%, 610Ra =  e 25d nm= . Para 410Ra =  existe 

uma concentração limite/crítica a partir da qual foi possível notar a intensificação da 

transferência de calor. Dependendo do Ra utilizado, o maior aumento percentual de 

N u  é dado para um número de blocos específico. Para as nanopartículas de Cu, foi 

observado um comportamento adverso, onde para a maioria dos casos, o aumento 

da concentração volumétrica causou uma redução no Nu . 

 A obtenção de resultados mais consistentes com relação à medições 

experimentais na análise numérica da convecção natural de nanofluido em uma 
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cavidade fechada é obtida com a utilização de um modelo bifásico do que monofásico 

(PAKRAVAN e YAGHOUBI, 2014). O presente trabalho é numérico e emprega o 

modelo monofásico para nanofluidos, não sendo realizadas comparações com 

medições experimentais.  

 Para continuidade do presente trabalho, são sugeridos os seguintes itens: 

- Emprego de modelo bifásico e correlações de condutividade térmica e viscosidade 

dinâmica efetiva mais recentes disponíveis na literatura para investigar 

numericamente a convecção natural de nanofluidos em cavidade fechada.   

- Expansão da faixa de parâmetros e tipos de nanopartículas a serem investigadas. 

Desenvolvimento de correlações para prever o comportamento do escoamento e 

fenômenos presentes em função das diversas propriedades e mecanismos de 

transporte de nanofluidos 
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APÊNDICE A - CORRELAÇÕES DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA EFETIVA 

 

Autor Ano Correlação Comentários 

Maxwell 1904 
( 2 ) 2 ( )

/
( 2 ) ( )

p f f p
eff f

p f f p

k k k k
k k

k k k k

ϕ

ϕ

 + − −
=  

+ + −  
 

Somente para partículas 

em mili e microescala 

 

Hamilton e Crosser 

(HC) 
1962 

( ( 1) ) ( 1) ( )
/

( ( 1) ) ( )
p f f p

eff f
p f f p

k n k n k k
k k

k n k k k

ϕ

ϕ

 + − − − −
=  

+ − + −  
 

Wasp 1979 
( 2 ) 2 ( )

/
( 2 ) ( )

p f f p
eff f

p f f p

k k k k
k k

k k k k

ϕ

ϕ

 + − −
=  

+ + −  
 

Yu and Choi 2004 
( 2 ) 2 ( )(1 ³)

/
( 2 ) ( )(1 ³)

np f f np
nf f

np f f np

k k k k
k k

k k k k

ϕ ε

ϕ ε

 + − − +
=  

+ + − +  
 - 

Koo and Kleintreuer 2004 

4( 2 ) 2 ( )
/ 5 10 ( , )

( 2 ) ( ) f

np f f np B
nf f f p

np f f np np np

k k k k k T
k k x c f T

k k k k d

ϕ
βϕρ ϕ

ϕ ρ

 + − −
= + 

+ + −  
 

0

( , ) ( 134,63 1722,3 ) (0,4705 6,04 )( )
T

f T
T

ϕ ϕ ϕ= − + + −  

1% 4%ϕ≤ ≤  

300 325K T K< <  

CuO  e 2 3Al O  
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Autor Ano Correlação Comentários 

0,8229

0,7272

0,0841
2 3

0,0137(100 ) , 0,01

0,0011(100 ) , 0,01

0,0017(100 ) , 0,01

CuO

Al O

ϕ ϕ

β ϕ ϕ

ϕ ϕ

−

−

−

 <


= > −


> −

 

Prasher et al. 2005 
0,3333 ( 2 ) 2 ( )

/ (1 Re Pr )
( 2 ) ( )

np f f npm
nf f

np f f np

k k k k
k k A

k k k k

ϕ
ϕ

ϕ

 + − −
= +  

+ + −  
 CuO  e 2 3Al O  

Chon et al. 2005 

0,3690 0,7476

0,7640 0,9955 1,2321/ 1 64,7 Pr Ref f
nf f

np np

d k
k k

d k
ϕ

   
= +       

   
 

Pr f

f f

µ

ρ α
= , 

5 247,8( 140)2,414 10 10 T
f x xµ − −=  e Re

3 ²
f B

f

k T
l

ρ

πµ
=  

2 3Al O  

294 344K T K< <  

Maiga et al. 2005 / 1 2,72 4,97 ²nf fk k ϕ ϕ= + +  2 3Al O  

Patel et al. 2006 
2

/ 1 1 25000
(1 ) ²

np f B np
eff f

f np f f np

k d K Td
k k

k d d

ϕ

ϕ πα µ

 
= + + 

−   
 

293 323K T K< <  

1% 8%ϕ≤ ≤  

10 100nm d nm≤ ≤  

2 3Al O , CuO , entre 

outros 
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Autor Ano Correlação Comentários 

Vajjha et al. 
2009 / 

2010 

4( 2 ) 2 ( )
/ 5 10 ( , )

( 2 ) ( ) f

np f f np B
nf f bf f p

np f f np np np

k k k k k T
k k k x c f T

k k k k d

ϕ
βϕρ ϕ

ϕ ρ

 + − −
= + 

+ + −  
 

2 3

0

( , ) 2,8217 10 3,917 10 )( )
T

f T x x
T

ϕ ϕ− −= +  

1,07304
2 3

0,9446

1,4594
2

1,07304

8,4407(100 ) : 1% 10%,

9,881(100 ) : 1% 6%,

1,9526(100 ) : 1% 10%,

8,4407(100 ) : 1% 7%,
i

Al O

CuO

S O

ZnO

ϕ ϕ

ϕ ϕ
β

ϕ ϕ

ϕ ϕ

−

−

−

−

 ≤ <


≤ <
= 

≤ <


≤ <

 

29 77nm d nm≤ ≤  

298 363K T K< <  

Corcione 2011 

10 0,3

0,4 0,66 0,66/ 1 4,4Re Pr np
nf f np

fp f

kT
k k

T k
ϕ

   
= +        

 

2
Re

²
f B

np
f np

k T
d

ρ

πµ
=  

0,2% 9%ϕ≤ ≤  

10 150nm d nm≤ ≤  

294 324K T K< <  

Sharma et al. 2014 

0,03360,03360,27771,37

/ 0,8939 1 1 1
100 70 150

np npf
nf f

f

dT
k k

αϕ

α

−−
    

= + + +      
       

 

0 4%ϕ≤ ≤  

20 150nm d nm≤ ≤  

293 343K T K< <  

Sundar et al. 2014 /nf fk k A Bϕ= +  
293 333K T K< <  

0,3% 1,5%ϕ≤ ≤  
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Autor Ano Correlação Comentários 

1,1236 20 : 80% /

1,0806 40 : 60% /

1,0618 60 : 40% /

EG Água

A EG Água

EG Água

 −


= −


−

 

8,0175 20 : 80% /

10,164 40 : 60% /

10,448 60 : 40% /

EG Água

B EG Água

EG Água

 −


= −


−

 

2 3 (30 )Al O nm  

Esfe et al. 2015 
0,99288 0,35106/ 1 (0,26876 )nf f npk k dϕ −= +  

Fe Água+  

(37 71 98 )nm nm nm− −  

Hassani et al. 2015 

0,33

1,11 0,99288 1,7
1,7

1
/ 1,04 Pr

Pr
np

nf f
f

k
k k B

k
ϕ ϕ −

−

   
= + −   

  
 

1

0,10,23 0,82 7

0,33

262
135

²
ref f P f

np np r r npnp

f

d c T
B

k d T kk

k

υ

υ υ−

− −       
 = +                        

 

B B

 

18
, 2,9

³
B

r ref
np np

k T
d A

d
υ

πρ
= =B

ɺ  

10 200nm d nm≤ ≤  

1,2 419 / .npk W m k≤ ≤  

0,08 0,7 / .bfk W m k≤ ≤  

0,5% 5%ϕ≤ ≤  

283 363K T K< <  

        Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE B – CORRELAÇÕES DE VISCOSIDADE DINÂMICA EFETIVA 

Autor Ano Correlação Observações 

(*) Brinkman 1952 2,5

1
/

(1 )eff fµ µ
ϕ

 
=  − 

 Partículas esféricas 

(*) Einstein 1956 / 1 2,5eff fµ µ ϕ= +  2%ϕ ≤  

(*) Krieger and 

Dougherty 
1959 / 1

m

eff f
m

η ϕ

ϕ
µ µ

ϕ

−
 

= − 
 

 
0,495 0,54,

0,605, .
m

m

quiescente

altas tensões cis

ϕ

ϕ

≤ ≤

≅≃

(*) Frankel e Acrivos 1967 
( )

1/3

1/3

1/3

9
/

8
m

eff f

m

m

ϕ

ϕ
µ µ

ϕ ϕ

ϕ

  
  
  =  

− 
  

 - 

(*) Nielsen 1970 1(1 1,15 ) m

eff fe
ϕ

ϕµ ϕ µ−
= +  

2%ϕ >  

(*) Lundgresn 1972 
25

(1 2,5 ² ( ³))
4eff fµ ϕ ϕ ϕ= + + +  - 

(*) Batchelor 1977 [ ]/ 1 2,5 6,5 ²eff fµ µ ϕ ϕ= + +  

 

- 
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Autor Ano Correlação Observações 

(*) Graham 1981 

2

/ 1 2,5 4,5 1 2 1eff f
p p p

h h h
d d d

µ µ ϕ
    
  = + + + +          

 - 

(*) Kitano et al. 1981 ( )
2

/ 1 1eff f mµ µ ϕ ϕ= −  - 

Pak and Cho 1998 / 1 (39,11 533,9 ²)nf fµ µ ϕ ϕ= + +  
2 3 /Al O Água  

Nguyen et al. 2007 

0,148/ 1 0,904 , 47nf f npe d nmϕµ µ = + =  

/ 1 0,025 0,015 ², 36nf f npd nmµ µ ϕ ϕ= + + =  

/ 1,475 0,319 0,051 ² 0,009 ³, 29nf f npd nmµ µ ϕ ϕ ϕ= − + + =  

1% 13%ϕ≤ ≤  

295T K=  

Maiga et al. 2005 

/ 1 7,3 123 ²nf fµ µ ϕ ϕ= + +  

/ 1 0,19 306 ²nf fµ µ ϕ ϕ= − +  

 

- 

 

Koo and Kleinstreuer 2005 

4
2,5

1
/ 5 10 ( , )

(1 )
B

nf f f
np np

k T
x f T

d
µ µ βϕρ ϕ

ϕ ρ

 
= + − 

 

0

( , ) ( 134,63 1722,3 ) (0,4705 6,04 )( )
T

f T
T

ϕ ϕ ϕ= − + + −  

300 325K T K< <  

1% 4%ϕ≤ ≤  

CuO  
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Autor Ano Correlação Observações 

0,8229

0,7272

0,0137(100 ) , 0,01

0,0011(100 ) , 0,01

ϕ ϕ
β

ϕ ϕ

−

−

 <
= 

>
 

Abu-Nada 2009 

19,582 2094,47 8,11
/ 0,155 0,794 0,192 ²

²
27463,863 1,6044 ³ 2,175

0,0127 ³
³ ²

nf f T T T

T T T

µ µ ϕ ϕ

ϕ ϕ
ϕ

= − − + + − −

− + + +

2 3(36 ,47 ) /Al O nm nm Água  

(27 ) /CuO nm Água  

1% 9,4%ϕ≤ ≤  

295 348K T K< <  

Masoumi et al. 2009 

²

72
f B np

nf f

V d

C

ρ
µ µ

δ
= +  

6 npd
π

δ
ϕ

=
181 f

B
np np np

k T
V

d dπρ
=

1( )fC a bµ ϕ−= +  

2 3(13 ,28 ) /Al O nm nm Água  

Corcione 2011 

0,3

1,03

1
/

(1 34,87 )
nf f

np

f

d

d

µ µ

ϕ

−
=

 
−  

 

 

0

6
0,1f

f

M
d

Nπρ

 
=  

 
 

0,01% 7,1%ϕ≤ ≤  

25 200nm d nm≤ ≤  

293 323K T K< <  

Sharma et al. 2012 

0,06111,3 0,038

/ 1 1 1
100 70 100

np
nf f

dTϕ
µ µ

−−
    

= + + +    
     

 

2 2 /SiO TiO Água+  

0 4%ϕ≤ ≤  

20 150nm d nm≤ ≤  
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Autor Ano Correlação Observações 

293 343K T K< <  

Sundar et al. 2014 

/ B
nf f Ae ϕµ µ =  

0,9396 20 : 80% /

0,9299 40 : 60% /

1,1216 60 : 40% /

EG Água

A EG Água

EG Água

 −


= −


−

  

24,16 20 : 80% /

67,43 40 : 60% /

77,56 60 : 40% /

EG Água

B EG Água

EG Água

 −


= −


−

 

2 3(30 ) /Al O nm Água  

0,3% 1,5%ϕ≤ ≤  

293 333K T K< <  

Esfe and Saedodin 2014 / 0,9118exp(5,49 0,00001359 ²) 0,0303ln( )nf f T Tµ µ ϕ= − +  

(18 )Zn EG nm+  

0,25% 5%ϕ≤ ≤  

298 323K T K< <  

Esfe et al. 2014 / 1 11,61 109 ²nf fµ µ ϕ ϕ= + +  

/ (40 )MgO water nm  

0,0625% 1%ϕ≤ ≤  

 

Esfe et al. 2015 
0,69574 0,44708/ 1 (0,1 )nf f npdµ µ ϕ= +  

/ (37 ,71 ,98 )Fe water nm nm nm  

0,0313% 1%ϕ≤ ≤  

(*) Somente para partículas em mili e microescala          Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE C – RESULTADOS NUMÉRICOS 

Nu  máxNu  minNu  

d Φ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,0071 1,395 6,282 16,346 

 

0% 1,1382 3,1363 23,0099 49,7630 

 

0% 0,8844 0,4449 0,1280 0,9248 

1% 1,0064 1,400 6,313 16,385 1% 1,1386 3,1605 23,1049 49,9010 1% 0,8827 0,4426 0,1283 0,9281 

2% 1,0066 1,425 6,476 16,613 2% 1,1449 3,2895 23,5920 50,6563 2% 0,8776 0,4322 0,1300 0,9468 

3% 1,0073 1,466 6,725 16,964 3% 1,1554 3,4992 24,3191 51,8128 3% 0,8699 0,4167 0,1333 0,9745 

4% 1,0087 1,525 7,056 17,433 4% 1,1706 3,8051 25,2634 53,3690 4% 0,8593 0,3964 0,1389 1,0096 

5% 1,0110 1,613 7,489 18,053 5% 1,1929 4,2554 26,4624 55,4602 5% 0,8449 0,3704 0,1486 1,0525 

50d nm=  

0% 1,0071 1,395 6,282 16,346 

 

0% 1,1382 3,1363 23,0099 49,7630 

 

0% 0,8844 0,4449 0,1280 0,9248 

1% 1,0065 1,396 6,290 16,354 1% 1,1378 3,1430 23,0361 49,7981 1% 0,8835 0,4441 0,1281 0,9254 

2% 1,0065 1,413 6,399 16,506 2% 1,1420 3,2278 23,3633 50,3001 2% 0,8801 0,4371 0,1292 0,9381 

3% 1,0070 1,441 6,577 16,755 3% 1,1492 3,3720 23,8872 51,1128 3% 0,8746 0,4260 0,1313 0,9584 

4% 1,0077 1,475 6,777 17,039 4% 1,1579 3,5454 24,4706 52,0570 4% 0,8684 0,4135 0,1341 0,9803 

5% 1,0088 1,522 7,038 17,410 5% 1,1700 3,7879 25,2144 53,2926 5% 0,8601 0,3975 0,1386 1,0078 

100d nm=  

0% 1,0071 1,395 6,282 16,346 

 

0% 1,1382 3,1363 23,0099 49,7630 

 

0% 0,8844 0,4449 0,1280 0,9248 

1% 1,0066 1,394 6,273 16,330 1% 1,1373 3,1296 22,9833 49,7183 1% 0,8841 0,4453 0,1279 0,9235 

2% 1,0065 1,403 6,338 16,421 2% 1,1396 3,1797 23,1795 50,0160 2% 0,8820 0,4411 0,1285 0,9310 

3% 1,0067 1,419 6,437 16,560 3% 1,1435 3,2577 23,4754 50,4751 3% 0,8789 0,4348 0,1296 0,9424 

4% 1,0071 1,443 6,583 16,765 4% 1,1495 3,3771 23,9055 51,1449 4% 0,8745 0,4257 0,1313 0,9591 

5% 1,0078 1,470 6,750 17,001 5% 1,1567 3,5205 24,3901 51,9253 5% 0,8694 0,4153 0,1337 0,9775 

N9 – Al2O3 



 106 

 

Nu  máxNu  minNu  

d ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,0869 2,1303 17,9970 52,7570 

 

0% 0,9225 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00298 1,245 4,394 15,463 1% 1,0869 2,1410 18,1312 52,8831 1% 0,9211 0,5750 0,1634 0,3318 

2% 1,00288 1,260 4,541 15,708 2% 1,0906 2,2006 18,7929 53,5784 2% 0,9174 0,5672 0,1573 0,3500 

3% 1,00310 1,284 4,771 16,083 3% 1,0968 2,2971 19,7998 54,6369 3% 0,9119 0,5558 0,1486 0,3789 

4% 1,00369 1,319 5,088 16,581 4% 1,1060 2,4367 21,1405 56,1275 4% 0,9044 0,5411 0,1383 0,4193 

5% 1,00483 1,369 5,518 17,233 5% 1,1194 2,6411 22,8893 58,1106 5% 0,8940 0,5227 0,1267 0,4752 

50d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,0869 2,1303 17,9970 52,7570 

 

0% 0,9225 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00312 1,2433 4,373 15,429 1% 1,0865 2,1330 18,0375 52,7878 1% 0,9217 0,5762 0,1643 0,3293 

2% 1,00300 1,253 4,471 15,593 2% 1,0889 2,1722 18,4799 53,2510 2% 0,9192 0,5709 0,1601 0,3414 

3% 1,00311 1,270 4,633 15,860 3% 1,0932 2,2388 19,1971 54,0026 3% 0,9154 0,5626 0,1537 0,3616 

4% 1,00336 1,290 4,820 16,162 4% 1,0984 2,3184 20,0104 54,8650 4% 0,9109 0,5535 0,1469 0,3852 

5% 1,00385 1,318 5,070 16,555 5% 1,1057 2,4291 21,0679 56,0520 5% 0,9050 0,5420 0,1388 0,4171 

100d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,0869 2,1303 17,9970 52,7570 

 

0% 0,9225 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00324 1,241 4,358 15,403 1% 1,0862 2,1269 17,9658 52,7142 1% 0,9222 0,5772 0,1650 0,3275 

2% 1,00310 1,247 4,416 15,501 2% 1,0876 2,1500 18,2304 52,9905 2% 0,9207 0,5739 0,1625 0,3346 

3% 1,00309 1,256 4,505 15,650 3% 1,0899 2,1862 18,6316 53,4130 3% 0,9185 0,5692 0,1588 0,3456 

4% 1,00323 1,271 4,639 15,870 4% 1,0935 2,2413 19,2212 54,0313 4% 0,9153 0,5624 0,1536 0,3623 

5% 1,00346 1,287 4,794 16,121 5% 1,0978 2,3071 19,8958 54,7428 5% 0,9117 0,5548 0,1479 0,3819 

N16 – Al2O3 
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Nu  máxNu  minNu  

- ϕ 
Ra 

 Φ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,00123 1,1050 2,6560 12,0900 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8944 

 

0% 0,9549 0,6772 0,4123 0,0809 

1% 1,00041 1,1060 2,6670 12,1490 1% 1,04755 1,5794 8,6095 55,1133 1% 0,9537 0,6748 0,4111 0,0806 

2% 1,00008 1,1140 2,7300 12,4600 2% 1,04933 1,6082 9,0176 56,2168 2% 0,9513 0,6659 0,4062 0,0790 

3% 0,99992 1,1280 2,8310 12,9340 3% 1,05253 1,6548 9,6720 57,8741 3% 0,9478 0,6527 0,3985 0,0773 

4% 0,99991 1,1480 2,9720 13,5660 4% 1,05730 1,7215 10,6086 60,0490 4% 0,9431 0,6357 0,3876 0,0760 

5% 1,00011 1,1770 3,1710 14,3950 5% 1,06432 1,8177 11,9500 62,8473 5% 0,9366 0,6145 0,3721 0,0761 

50d nm=  

0% 1,00123 1,1050 2,6560 12,0900 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8944 

 

0% 0,9549 0,6772 0,4123 0,0809 

1% 1,00059 1,1058 2,6590 12,1060 1% 1,04744 1,5755 8,5533 54,9574 1% 0,9541 0,6762 0,4118 0,0808 

2% 1,00032 1,1110 2,7000 12,3140 2% 1,04856 1,5945 8,8227 55,6973 2% 0,9525 0,6702 0,4086 0,0797 

3% 1,00017 1,1200 2,7700 12,6510 3% 1,05075 1,6268 9,2758 56,8843 3% 0,9500 0,6607 0,4032 0,0782 

4% 1,00009 1,1310 2,8520 13,0340 4% 1,05343 1,6651 9,8142 58,2193 4% 0,9472 0,6501 0,3969 0,0770 

5% 1,00010 1,1470 2,9640 13,5330 5% 1,05724 1,7180 10,5560 59,9350 5% 0,9436 0,6368 0,3882 0,0760 

100d nm=  

0% 1,00123 1,1050 2,6560 12,0900 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8944 

 

0% 0,9549 0,6772 0,4123 0,0809 

1% 1,00073 1,1051 2,6520 12,0730 1% 1,04736 1,5726 8,5105 54,8375 1% 0,9545 0,6773 0,4124 0,0810 

2% 1,00051 1,1080 2,6770 12,1970 2% 1,04795 1,5838 8,6699 55,2808 2% 0,9535 0,6736 0,4104 0,0803 

3% 1,00035 1,1130 2,7150 12,3860 3% 1,04908 1,6013 8,9169 55,9506 3% 0,9520 0,6682 0,4075 0,0794 

4% 1,00027 1,1200 2,7730 12,6630 4% 1,05094 1,6280 9,2915 56,9256 4% 0,9501 0,6604 0,4031 0,0782 

5% 1,00023 1,1290 2,8410 12,9810 5% 1,05319 1,6598 9,7370 58,0329 5% 0,9478 0,6517 0,3978 0,0771 

N36 – Al2O3 
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Nu  máxNu  minNu  

d ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,00712 1,396 6,282 16,346 

 

0% 1,13815 3,136 23,009 49,763 

 

0% 0,88436 0,4449 0,12808 0,924 

1% 1,00567 1,372 6,127 16,122 1% 1,13121 3,022 22,543 49,045 1% 0,88775 0,4542 0,12672 0,905 

2% 1,00520 1,372 6,128 16,120 2% 1,13074 3,022 22,545 49,046 2% 0,88728 0,4540 0,12670 0,905 

3% 1,00518 1,386 6,225 16,255 3% 1,13418 3,094 22,842 49,492 3% 0,88421 0,4477 0,12747 0,917 

4% 1,00559 1,415 6,415 16,522 4% 1,14154 3,241 23,411 50,365 4% 0,87855 0,4357 0,12931 0,939 

5% 1,00661 1,464 6,714 16,944 5% 1,15416 3,490 24,288 51,756 5% 0,86949 0,4171 0,13315 0,972 

50d nm=  

0% 1,00712 1,395 6,282 16,346 

 

0% 1,13815 3,136 23,009 49,763 

 

0% 0,88436 0,4449 0,12808 0,924 

1% 1,00581 1,369 6,107 16,096 1% 1,13066 3,008 22,482 48,957 1% 0,88850 0,4556 0,12659 0,903 

2% 1,00526 1,362 6,056 16,021 2% 1,12834 2,971 22,326 48,720 2% 0,88952 0,4586 0,12622 0,897 

3% 1,00507 1,366 6,086 16,061 3% 1,12917 2,993 22,418 48,845 3% 0,88841 0,4566 0,12640 0,900 

4% 1,00505 1,375 6,153 16,154 4% 1,13147 3,041 22,622 49,156 4% 0,88634 0,4523 0,12688 0,908 

5% 1,00531 1,395 6,285 16,340 5% 1,13646 3,140 23,023 49,772 5% 0,88245 0,4439 0,12800 0,924 

100d nm=  

0% 1,00712 1,395 6,282 16,346 

 

0% 1,13815 3,136 23,009 49,763 

 

0% 0,88436 0,4449 0,12808 0,924 

1% 1,00592 1,367 6,092 16,075 1% 1,13025 2,997 22,436 48,889 1% 0,88906 0,4566 0,12649 0,901 

2% 1,00532 1,354 6,000 15,943 2% 1,12646 2,932 22,151 48,467 2% 0,89128 0,4623 0,12587 0,890 

3% 1,00494 1,348 5,955 15,878 3% 1,12456 2,901 22,013 48,272 3% 0,89225 0,4651 0,12560 0,884 

4% 1,00478 1,349 5,969 15,896 4% 1,12488 2,911 22,057 48,324 4% 0,89167 0,4641 0,12567 0,886 

5% 1,00474 1,355 6,011 15,955 5% 1,12628 2,940 22,189 48,509 5% 0,89036 0,4613 0,12591 0,891 

N9 – Cu 
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Nu  máxNu  minNu  

- ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

 ϕ 
Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,08693 2,1304 17,9971 52,7578 

 

0% 0,92254 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00256 1,228 4,231 15,181 1% 1,08232 2,0763 17,3888 52,0879 1% 0,92461 0,5838 0,1707 0,3119 

2% 1,00208 1,228 4,2317 15,179 2% 1,08186 2,0762 17,3953 52,0861 2% 0,92413 0,5835 0,1706 0,3119 

3% 1,00189 1,236 4,317 15,326 3% 1,08382 2,1096 17,7902 52,5005 3% 0,92188 0,5786 0,1667 0,3223 

4% 1,00196 1,254 4,487 15,612 4% 1,08821 2,1776 18,5552 53,3086 4% 0,91784 0,5696 0,1594 0,3431 

5% 1,00237 1,283 4,762 16,062 5% 1,09581 2,2925 19,7639 54,5835 5% 0,91142 0,5559 0,1489 0,3776 

50d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,08693 2,1304 17,9971 52,7578 

 

0% 0,92254 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00273 1,226 4,213 15,152 1% 1,08207 2,0698 17,3080 52,0059 1% 0,92519 0,5849 0,1715 0,3099 

2% 1,00226 1,222 4,169 15,072 2% 1,08050 2,0524 17,1081 51,7834 2% 0,92578 0,5871 0,1735 0,3045 

3% 1,00202 1,224 4,195 15,116 3% 1,08090 2,0622 17,2300 51,9040 3% 0,92492 0,5854 0,1723 0,3077 

4% 1,00188 1,230 4,253 15,216 4% 1,08221 2,0846 17,4986 52,1900 4% 0,92340 0,5821 0,1696 0,3146 

5% 1,00191 1,242 4,370 15,416 5% 1,08519 2,1307 18,0314 52,7579 5% 0,92062 0,5757 0,1643 0,3287 

100d nm=  

0% 1,00375 1,243 4,365 15,420 

 

0% 1,08693 2,1304 17,9971 52,7578 

 

0% 0,92254 0,5770 0,1647 0,3285 

1% 1,00286 1,225 4,2 15,129 1% 1,08187 2,0648 17,2463 51,9428 1% 0,92563 0,5857 0,1722 0,3083 

2% 1,00241 1,2173 4,121 14,987 2% 1,07944 2,0338 16,8801 51,5423 2% 0,92707 0,5900 0,1759 0,2987 

3% 1,00209 1,213 4,083 14,917 3% 1,07818 2,0190 16,7040 51,3478 3% 0,92767 0,5920 0,1778 0,2941 

4% 1,00191 1,214 4,095 14,937 4% 1,07830 2,0235 17,1310 51,4029 4% 0,92720 0,5912 0,1774 0,2956 

5% 1,00181 1,218 4,131 15,002 5% 1,07909 2,0373 16,9331 51,5847 5% 0,92624 0,5890 0,1753 0,2999 

N16 – Cu 
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Nu  máxNu  minNu  

- ϕ 
Ra  ϕ 

Ra 
 ϕ 

Ra 

104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 

25d nm=  

0% 1,00123 1,106 2,656 12,090 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8943 

 

0% 0,95488 0,6771 0,4122 0,0809 

1% 1,00024 1,098 2,598 11,797 1% 1,04506 1,5475 8,1699 53,8537 1% 0,95576 0,6846 0,4162 0,0826 

2% 0,99976 1,097 2,597 11,798 2% 1,04459 1,5472 8,1726 53,8615 2% 0,95528 0,6842 0,4161 0,0826 

3% 0,99944 1,102 2,634 11,983 3% 1,04548 1,5635 8,4033 54,5300 3% 0,95377 0,6787 0,4133 0,0814 

4% 0,99925 1,111 2,706 12,344 4% 1,04770 1,5965 8,8674 55,8134 4% 0,95121 0,6684 0,4078 0,0795 

5% 0,99919 1,127 2,826 12,914 5% 1,05166 1,6521 9,6469 57,8083 5% 0,94721 0,6527 0,3986 0,0772 

50d nm=  

0% 1,00123 1,106 2,656 12,090 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8943 

 

0% 0,95488 0,6771 0,4122 0,0809 

1% 1,00043 1,097 2,590 11,760 1% 1,04502 1,5444 8,1236 53,7171 1% 0,95619 0,6858 0,4168 0,0829 

2% 1,00003 1,094 2,571 11,663 2% 1,04400 1,5357 8,0084 53,3710 2% 0,95639 0,6882 0,4181 0,0835 

3% 0,99974 1,096 2,582 11,719 3% 1,04408 1,5404 8,0775 53,5760 3% 0,95576 0,6864 0,4172 0,0831 

4% 0,99953 1,098 2,607 11,846 4% 1,04467 1,5513 8,2321 54,0349 4% 0,95474 0,6826 0,4153 0,0823 

5% 0,99938 1,105 2,657 12,097 5% 1,04617 1,5737 8,5472 54,9378 5% 0,95298 0,6754 0,4116 0,0808 

100d nm=  

0% 1,00123 1,106 2,656 12,090 

 

0% 1,04796 1,5745 8,5302 54,8943 

 

0% 0,95488 0,6771 0,4122 0,0809 

1% 1,00058 1,096 2,585 11,731 1% 1,04499 1,5420 8,0885 53,6125 1% 0,95652 0,6867 0,4173 0,0831 

2% 1,00024 1,092 2,551 11,555 2% 1,04354 1,5266 7,8801 52,9795 2% 0,95727 0,6914 0,4197 0,0843 

3% 0,99998 1,089 2,535 11,470 3% 1,04275 1,5192 7,7813 52,6743 3% 0,95753 0,6936 0,4208 0,0849 

4% 0,99978 1,090 2,540 11,497 4% 1,04272 1,5213 7,8132 52,7725 4% 0,95717 0,6927 0,4203 0,0847 

5% 0,99962 1,092 2,555 11,578 5% 1,04306 1,5281 7,9086 53,0654 5% 0,95651 0,6903 0,4192 0,0841 

N36 – Cu 
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APÊNDICE D – PERCENTAGEM DE AUMENTO DE Nu  DEVIDO À CONCENTRAÇÃO 

VOLUMÉTRICA ϕ  

d ϕ 
Ra   Ra   Ra 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

25d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,07 0,36 0,49 0,24 -0,08 0,16 0,66 0,28 -0,08 0,09 0,41 0,49 

0,02 -0,05 2,15 3,09 1,63 -0,09 1,37 4,03 1,87 -0,11 0,81 2,79 3,06 

0,03 0,02 5,09 7,05 3,78 -0,06 3,30 9,30 4,30 -0,13 2,08 6,59 6,98 

0,04 0,16 9,32 12,32 6,65 -0,01 6,11 16,56 7,53 -0,13 3,89 11,90 12,21 

0,05 0,39 15,63 19,21 10,44 0,11 10,14 26,41 11,76 -0,11 6,52 19,39 19,07 

50d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,06 0,07 0,13 0,05 -0,40 0,02 0,18 0,06 -0,06 0,07 0,11 0,13 

0,02 -0,05 1,29 1,86 0,98 -0,41 0,80 2,43 1,12 -0,09 0,54 1,66 1,85 

0,03 -0,01 3,30 4,70 2,50 -0,40 2,17 6,14 2,85 -0,11 1,36 4,29 4,64 

0,04 0,06 5,73 7,88 4,24 -0,37 3,78 10,42 4,81 -0,11 2,35 7,38 7,81 

0,05 0,17 9,10 12,03 6,51 -0,32 6,03 16,15 7,36 -0,11 3,80 11,60 11,94 

100d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,05 -0,07 -0,14 -0,10 -0,05 -0,16 -0,16 -0,11 -0,05 0,01 -0,15 -0,14 

0,02 -0,05 0,57 0,89 0,46 -0,06 0,32 1,17 0,53 -0,07 0,27 0,79 0,89 

0,03 -0,04 1,72 2,47 1,31 -0,07 1,05 3,21 1,49 -0,09 0,72 2,22 2,45 

0,04 0,01 3,41 4,80 2,57 -0,05 2,25 6,28 2,92 -0,10 1,36 4,41 4,74 

0,05 0,07 5,38 7,45 4,01 -0,03 3,54 9,83 4,55 -0,10 2,17 6,97 7,37 

  N9 - Al2O3  N16 - Al2O3  N36 - Al2O3 
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d ϕ 
Ra   Ra   Ra 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

 

104 105 106 107 

25d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,14 -1,67 -2,47 -1,37 -0,12 -1,17 -3,07 -1,55 -0,10 -0,74 -2,18 -2,42 

0,02 -0,19 -1,68 -2,45 -1,38 -0,17 -1,20 -3,05 -1,56 -0,15 -0,80 -2,22 -2,42 

0,03 -0,19 -0,67 -0,91 -0,56 -0,19 -0,56 -1,10 -0,61 -0,18 -0,38 -0,83 -0,89 

0,04 -0,15 1,40 2,12 1,08 -0,18 0,88 2,79 1,25 -0,20 0,45 1,88 2,10 

0,05 -0,05 4,89 6,88 3,66 -0,14 3,22 9,10 4,16 -0,20 1,91 6,40 6,82 

50d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,13 -1,86 -2,79 -1,53 -0,44 -1,37 -3,48 -1,74 -0,08 -0,80 -2,48 -2,73 

0,02 -0,18 -2,37 -3,60 -1,99 -0,48 -1,69 -4,49 -2,26 -0,12 -1,05 -3,20 -3,53 

0,03 -0,20 -2,08 -3,12 -1,74 -0,51 -1,53 -3,89 -1,97 -0,15 -0,94 -2,79 -3,07 

0,04 -0,21 -1,43 -2,05 -1,17 -0,52 -1,05 -2,57 -1,32 -0,17 -0,69 -1,84 -2,02 

0,05 -0,18 0,02 0,05 -0,04 -0,52 -0,08 0,11 -0,03 -0,18 -0,12 0,03 0,06 

100d nm=  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 -0,12 -2,01 -3,02 -1,66 -0,09 -1,45 -3,78 -1,89 -0,06 -0,90 -2,67 -2,97 

0,02 -0,18 -2,94 -4,49 -2,47 -0,13 -2,07 -5,59 -2,81 -0,10 -1,26 -3,95 -4,43 

0,03 -0,22 -3,37 -5,21 -2,86 -0,17 -2,41 -6,46 -3,26 -0,12 -1,53 -4,56 -5,13 

0,04 -0,23 -3,30 -4,98 -2,75 -0,18 -2,33 -6,19 -3,13 -0,14 -1,44 -4,37 -4,90 

0,05 -0,24 -2,87 -4,31 -2,39 -0,19 -2,03 -5,36 -2,71 -0,16 -1,26 -3,80 -4,23 

  N9 - Cu  N16 – Cu  N36 - Cu 
 

 

 

 


