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RESUMO 

SCHEDERSKI, Willian José. Avaliação numérica de um descritor invariante do 
resfriamento conjugado por convecção forçada-condução de aquecedores 3D 
discretos em canais. 2021. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 
2021. 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso foi realizada uma avaliação numérica de um 
descritor invariante do processo conjugado de transferência de calor por convecção 
forçada-condução de aquecedores discretos em canais, por meio da obtenção dos 
coeficientes de influência conjugados g+, agrupados em uma matriz conjugada G+. 
Com esse descritor, a temperatura de cada aquecedor 3D protuberante montado em 
um substrato condutivo de um canal retangular horizontal pode ser predita a partir do 
conhecimento de taxas arbitrárias de dissipação de calor nos aquecedores. Nas 
simulações numéricas as equações governantes com suas condições de contorno 
foram resolvidas numericamente dentro de um domínio único englobando as regiões 
sólidas e fluido, por um procedimento acoplado, utilizando o Método de Volumes de 
Controle através do software comercial ANSYS/FluentTM 19.2. Na obtenção dos 
resultados foram utilizados valores típicos de geometrias e propriedades termofísicas 
encontradas em aplicações de resfriamento de componentes eletroeletrônicos 
classificados no Nível 2 de empacotamento eletroeletrônico associados ao controle 
térmico de aquecedores 3D protuberantes montados em uma placa de circuito 
impresso. Alguns exemplos foram ilustrados, indicando os efeitos nos coeficientes de 
influência conjugados da condutividade térmica do substrato e do número de Reynolds 
do escoamento fluido no canal. Uma comparação com resultados experimentais foi 
realizada e apresentou uma ótima concordância.  

Palavras-chave: Descritor Invariante. Transferência de Calor Conjugada. Convecção 
Forçada. Condução. Análise Numérica.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SCHEDERSKI, Willian José. Numerical evaluation of an invariant descriptor of 
conjugate forced convection-conduction cooling of 3D discrete heaters in 
channels. 2021. 67f. Course Completion Work (Bachelor of Mechanical Engineering) 
- Federal Technology of University - Paraná. Ponta Grossa, 2021. 

In this Course Completion Work was performed a numerical evaluation of an invariant 
descriptor of the conjugate forced convection-conduction heat transfer process of 
discrete heaters in channel flow, through gathering the conjugate influence coefficients 
g+, grouped in a conjugate matrix G+. With this descriptor, the temperature of each 3D 
protruding heater assembled on a conductive substrate in a horizontal rectangular 
channel can be predicted by the knowledge of arbitrary rates of heat dissipation on the 
heaters. In the numerical simulations, the governing equations with their boundary 
conditions were numerically solved within a single domain comprising the solid and 
fluid regions, by a coupled procedure, using the Control Volumes Method through the 
ANSYS/FluentTM 19.2 commercial software. In order to obtain results, typical values of 
geometries and thermophysical properties found in applications of electronic 
component cooling classified at Level 2 of electronic packing associated to thermal 
control of 3D protruding heaters assembled in a printed circuit board were used. Some 
examples have been illustrated, indicating the effects in conjugate influence 
coefficients of the substrate thermal conductivity and the Reynolds number of the 
channel flow. A comparison with experimental results was done and showed great 
agreement. 

Keywords: Invariant Descriptor. Conjugate Heat Transfer. Forced Convection. 
Conduction. Numerical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Devido a criação dos circuitos integrados (CI) em 1960, vários componentes 

eletrônicos foram compactados em um chip causando por consequência um aumento 

na potência elétrica a ser dissipada por esses dispositivos, tornando importante o 

estudo de seu resfriamento (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

Com avanços recentes na eletrônica moderna, dispositivos eletroeletrônicos 

sofreram grande miniaturização, ficaram mais rápidos e aumentaram o número de 

funcionalidades disponíveis, gerando um aumento significativo na densidade de 

potência como no caso de smartphones, notebooks, tablets e computadores. Se o 

controle térmico não for executado de forma satisfatória, altos índices de geração de 

calor por unidade de volume resultarão em altas temperaturas de funcionamento dos 

dispositivos eletroeletrônicos, o que comprometerá a sua segurança e confiabilidade 

(ANTONINI ALVES, 2010).   

Atualmente, no desenvolvimento de novos dispositivos eletroeletrônicos, um 

dos fatores limitantes mais importantes é o método de resfriamento de seus 

componentes eletroeletrônicos. Os requisitos para velocidades de processamento 

mais rápidas e tamanhos de dispositivo menores agravam ainda mais esse impacto. 

Portanto, para o desenvolvimento desses dispositivos, é muito importante desenvolver 

tecnologias de resfriamento com eficiência crescente e baixo consumo de energia. 

(MARCHI NETO, 2014). 

Em 1970, com o início da evolução eletrônica, Gordon Earle Moore previu e 

demonstrou em um gráfico a variação do número de transistores compactados em um 

único chip, conforme mostrado na Figura 1. Portanto, é necessário o estudo do 

controle térmico desses dispositivos eletroeletrônicos pois, devido ao aumento do 

número de transistores, a densidade de potência a ser dissipada também aumentou 

consideravelmente (MAIA JUNIOR, 2019). 
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Figura 1- Evolução do número de transistores de um chip. 
 

 
Fonte: Our World In Data (2021) 

 

Os componentes eletroeletrônicos consistem em placas e fios que conduzem 

corrente elétrica, para realizar suas respectivas funções eles geram calor devido à 

resistência inerente a esses dispositivos. Esse fenômeno é denominado Efeito Joule. 

Se o gerenciamento térmico não ser executado de forma satisfatória, a alta 

temperatura de operação no componente eletroeletrônico pode prejudicar seu 

desempenho e confiabilidade (KRAUS & BAR-COHEN, 1983). 

Peterson & Ortega (1990) comprovaram que o fator de falha dos componentes 

eletroeletrônicos aumenta quase que exponencialmente com a temperatura de 

operação, a qual não deve ultrapassar um valor entre 85ºC e 100ºC. As possíveis 

causas de falha são a difusão do material semicondutor, reações químicas, a 

movimentação da colagem do material e o estresse térmico (ÇENGEL & GHAJAR, 

2012). 

 A Figura 2 demonstra essa situação, a qual um pequeno aumento na 

temperatura de trabalho do componente eletroeletrônico, aumenta o fator de falha de 

modo considerável. 
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Figura 2 - Fator de Falha. 

 

                                                 Fonte: Çengel & Ghajar (2012). 

 

Devido a esses problemas faz-se necessário um estudo minucioso do 

comportamento das temperaturas em eletroeletrônicos em regime de trabalho, assim 

como aplicação de um gerenciamento térmico, para reduzir essas falhas e aumentar 

a confiabilidade do equipamento (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

De acordo com Bar-Cohen et al. (2003), as tecnologias de empacotamento 

eletroeletrônico requerem uma grande sinergia entre materiais e processos 

adequados de transferência de calor para manter a temperatura dos componentes 

eletroeletrônicos em níveis operacionais aceitáveis. Portanto, o projeto térmico 

adequado é necessário em todos os níveis de empacotamento. 

Segundo Antonini Alves (2010), o controle térmico de equipamentos 

eletroeletrônicos pode ser caracterizado de acordo com o nível de empacotamento 

relevante mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Níveis de empacotamento eletroeletrônico. 

 
                               Fonte: Adaptado de Suhling & Lall (2008) 

 

Os Níveis 0 e 1 correspondem aos menores níveis de empacotamento 

eletroeletrônico os quais consistem no chip e seu invólucro, respectivamente. Nesses 

níveis, a transferência de calor é apenas por condução, pois todos os componentes 

estão em contato direto. O Nível 2 contém as placas de circuito impresso (PCB’s), 

onde são montados diversos componentes eletroeletrônicos que dissipam calor. A 

remoção do calor gerado nesse nível ocorre de forma conjugada, removendo calor 

tanto por condução na PCB, como por convecção para o fluido de resfriamento. O 

Nível 3 engloba um conjunto de PCB’s e seu controle térmico pode ser feito utilizando 

técnicas ativas de transferência de calor, tais como ventilação forçada, sistemas de 

refrigeração e trocadores de calor. 

Na Figura 4 são apresentadas diversas disposições encontradas no Nível 2 

de empacotamento eletroeletrônico. Elas englobam o aquecimento discreto de uma 

placa de circuito impresso e diversas configurações abrangendo: (a) aquecedor 

bidimensional – 2D rente à superfície, (b) aquecedor tridimensional – 3D rente à 

superfície, (c) aquecedor 2D protuberante, (d) aquecedores 2D protuberantes,            

(e) aquecedor 3D protuberante, (f) fileira de aquecedores 3D protuberantes, (g) coluna 

de aquecedores 3D protuberantes e (h) arranjo de aquecedores 3D protuberantes. 

Bolacha de Semicondutor 

Nível 0 Chip

Nível 1 Invólucro do Chip

Chip - on - Board (COB)

Nível 2 PCB

Nível 3 Conjunto de PCB’s
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Figura 4 - Disposições de aquecedores discretos no Nível 2 de empacotamento eletroeletrônico. 

 
          Fonte: Adaptado Joshi & Nakayama (2003) 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, são avaliados problemas motivados 

pela configuração (g) da Figura 4, classificada no Nível 2 de empacotamento 

eletroeletrônico associados ao controle térmico de uma coluna de aquecedores 3D 

protuberantes montados em uma placa de circuito impresso. O espaço disponível para 

esses aquecedores pode ser limitado e o resfriamento deve ser obtido por convecção 

forçada. Sob estas condições, pode não existir espaço suficiente para a instalação de 

aletas nesses componentes com dissipação concentrada de calor. Nesse caso, de 

acordo com Nakayama (1996) e Antonini Alves & Altemani (2010, 2012), o controle 

térmico dos aquecedores 3D protuberantes discretos será aprimorado pelo 

resfriamento conjugado por convecção forçada-condução. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Realizar uma avaliação numérica de um descritor invariante do processo 

conjugado de transferência de calor por convecção forçada-condução de aquecedores 

3D protuberantes em canais, por meio da obtenção dos coeficientes de influência 

conjugados g+, agrupados em uma matriz conjugada G+. Com esse descritor 

invariante, a temperatura de cada aquecedor 3D protuberante montado em um 

substrato condutivo de um canal retangular horizontal poderá ser determinada a partir 

do conhecimento de taxas arbitrárias de dissipação de calor nos aquecedores. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desse Trabalho de Conclusão de Curso são: 

 Simular numericamente, através do software comercial ANSYS/FluentTM 

19.2 o resfriamento por convecção forçada de aquecedores 3D 

protuberantes montados em um substrato adiabático de um canal retangular 

horizontal; 

 Simular numericamente, através do software comercial ANSYS/FluentTM 

19.2, o resfriamento conjugado por convecção forçada-condução de 

aquecedores 3D protuberantes montados em substratos condutivos de um 

canal retangular horizontal; 

 Determinar o coeficiente adiabático de transferência de calor, had, e da 

função de Green discreta inversa G–1 – dois descritores invariantes do 

processo de transferência de calor por convecção forçada; 

 Determinar os coeficientes de influência conjugados g+ - descritores 

invariantes do processo de transferência de calor conjugada por convecção 

forçada-condução; 

 Comparar os resultados das simulações numéricas com resultados de 

testes experimentais disponíveis na literatura para os diferentes problemas 

de resfriamento por convecção forçada ou conjugado por convecção 

forçada-condução; 

 Validar numericamente a matriz conjugada G+ contendo os coeficientes de 

influência g+ nos diferentes problemas de resfriamento por convecção 

forçada ou conjugado por convecção forçada-condução. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No primeiro capítulo foi apresentada uma introdução do assunto pesquisado 

nesse Trabalho de Conclusão de Curso concomitantemente com seus objetivos e 

justificativa. O segundo capítulo contém o referencial teórico apresentando os 

principais conceitos relacionados com a pesquisa bem como uma revisão da literatura. 

O terceiro capítulo aborda a metodologia de como o esse TCC foi desenvolvido, 
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iniciando pela modelagem do problema e seu equacionamento, passando para a 

técnica da solução numérica e sua verificação, e por fim realizando um estudo de 

refinamento da malha computacional. No quarto capítulo são apresentados os 

resultados na forma de gráficos e tabelas com comentários e discussões do que foi 

obtido, assim como a comparação numérico-experimental e a validação numérica do 

descritor invariante do processo de resfriamento conjugado por convecção forçada-

condução. No quinto capítulo são apresentadas as conclusões desse trabalho. E, 

finalmente, na última parte são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas 

para o desenvolvimento desse Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia 

Mecânica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na transferência de calor por convecção forçada, o coeficiente de convectivo 

para escoamentos internos é geralmente referenciado à temperatura média de mistura 

ou temperatura do fluido na entrada do canal. Esse importante parâmetro térmico 

depende principalmente das condições de contorno térmicas da superfície do canal. 

Quando as condições de contorno térmicas são não-uniformes, grandes variações e 

até mesmo descontinuidades podem ocorrer (KAYS et al., 2005). No caso da 

configuração de aquecedores discretos no substrato adiabático de um canal 

retangular horizontal, qualquer mudança na taxa de aquecimento no aquecedor 

mudará a distribuição do coeficiente de convecção com base nessas temperaturas de 

referência. Esse comportamento do coeficiente de transferência de calor da 

convecção forçada motivou a busca por descritores que não sejam afetados por 

condições de contorno térmicas não-uniformes (MOFFAT, 1998). 

Dois descritores invariantes do processo de transferência de calor por 

convecção forçada foram encontrados na literatura. O primeiro é o coeficiente 

adiabático de transferência de calor, had (ANDERSON & MOFFAT, 1990), baseado na 

temperatura adiabática da superfície, Tad (ARVIZU & MOFFAT, 1981). O segundo é a 

função discreta de Green, G–1 (HACKER & EATON, 1995). Ambos utilizam o princípio 

de superposição, baseado na linearidade da equação de energia, que foi proposto por 

Jean-Marie Constant Duhamel em 1834 (GRATTAN-GUINNESS, 1990), e o coefi-

ciente de influência é constante em relação à mudança das condições de contorno 

térmicas. Esses dois descritores foram aplicados com sucesso ao problema de 

convecção forçada de aquecedores discretos montados em um substrato adiabático. 

Para problemas complexos envolvendo mecanismos conjugados de 

transferência de calor, como em aquecedores discretos montados em um substrato 

condutivo, não havia nenhum trabalho disponível na literatura que fornecesse 

descritores invariantes para o processo conjugado de transferência de calor por 

convecção forçada-condução. Antonini Alves (2010) propôs em sua Tese de 

Doutorado, uma extensão da função discreta de Green como um descritor invariante 

para o problema conjugado de transferência de calor por convecção forçada-

condução. Esse descritor invariante é expresso pelos coeficientes conjugados de g+ 

agrupados na matriz conjugada G+. 
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Portanto, para condições de aquecimento discretas e não-uniformes em um 

substrato condutivo, a temperatura em cada aquecedor pode ser determinada com 

base no conhecimento de qualquer taxa de dissipação de calor no aquecedor. 

Considerando o escoamento laminar, esse método foi proposto e verificado 

numericamente em Antonini Alves & Altemani (2012) na configuração 2D. 

Embora a aplicação do coeficiente de influência conjugado g+, seja simples, 

deve ser notado que o método de obtenção da matriz conjugada G+ exige um esforço 

significativo. Ressalta-se ainda que esse processamento elimina a necessidade da 

obtenção de descritores invariantes convectivos, como coeficiente adiabático de 

transferência de calor (had ) ou a função de Green discreta inversa (G –1). 

Como mencionado anteriormente, Antonini Alves (2010) propôs uma extensão 

da função de Green discreta inversa (HACKER & EATON, 1995) para englobar os 

problemas conjugados de convecção forçada-condução de aquecedores discretos 

montados em um substrato condutivo usando os coeficientes de influência conjugados 

g+, agrupados na matriz conjugada G+. De acordo com o princípio da superposição, 

baseado na linearidade da equação de energia, o aumento médio da temperatura de 

um aquecedor discreto n em uma configuração 2D pode ser representado pela soma 

das N influências de todos os aquecedores discretos montados no substrato 

condutivo. 

  0
1

1 N

n h ni in
ip

T T T g q
m c





   
 

. (1) 

Na Equação (1), o coeficiente de influência conjugado 
nig  relaciona o aumento 

da temperatura média do aquecedor discreto n resultante de uma dissipação de calor 

por unidade de comprimento no aquecedor discreto i. Para problemas particulares de 

convecção forçada esses coeficientes de influência podem ser associados ao 

coeficiente adiabático de transferência de calor e à função superposição discreta 

(ANDERSON & MOFFAT, 1992a,b), ou à função de Green discreta inversa (HACKER 

& EATON, 1995).  

Na forma matricial, a Eq. (1), pode ser escrita como 
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ou na forma expandida, 
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. (3) 

A matriz conjugada G+, proposta em Antonini Alves (2010), contendo os 

coeficientes de influência conjugados g+, é um descritor invariante do processo de 

transferência de calor conjugada por convecção forçada-condução. Desta forma, uma 

vez definida a matriz quadrada G+ de ordem N, o aumento da temperatura média de 

um aquecedor discreto, resultante de uma distribuição arbitrária da taxa de dissipação 

de calor em todos os aquecedores discretos, pode ser predito pela Eq. (1). 

Considerando uma configuração 3D, o aumento da temperatura média de um 

aquecedor discreto n, Figura 4(h), pode ser representado pelo somatório dos efeitos 

de todos os N aquecedores discretos montados no substrato condutivo (BARBUR, 

2014). 
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Na forma matricial, a Eq. (4) pode ser escrita como: 
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ou na forma expandida, 
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. (6) 

Os termos diagonais 
nng  estão associados aos efeitos de auto aquecimento, 

ou seja, a resposta da temperatura de um aquecedor n à potência dissipada por ele 

mesmo. Os termos 
nig  fora da diagonal principal representam o efeito de esteira 
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térmica, ou seja, o efeito da potência dissipada nos demais aquecedores na 

temperatura de um aquecedor n da configuração. Sendo que os termos que estão 

acima da diagonal principal representam a influência da esteira térmica de um 

aquecedor com relação aos que estão à montante dele. Finalmente, os termos abaixo 

da diagonal principal demonstram o coeficiente de influência com relação a 

aquecedores à jusante do mesmo. 

Exemplos de aplicação dessa metodologia considerando apenas um 

aquecedor 3D protuberante podem ser encontrados nos seguintes trabalhos 

disponíveis na literatura: Loiola (2011), Loiola & Altemani (2012, 2013a, 2013b), 

Antonini Alves & Barbur (2014), Barbur (2014) e Antonini Alves et al. (2015), Hott & 

Antonini Alves (2016). 
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3 METODOLOGIA 

No desenvolvimento desse Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, foram 

considerados casos relacionados ao controle térmico de uma fileira de aquecedores 

3D protuberantes montados em um substrato condutivo, conforme mostrado na Figura 

5. Esses problemas são motivados pela configuração (g) da Figura 4, que é 

classificada como empacotamento eletroeletrônico Nível 2. O espaço disponível para 

os aquecedores pode ser limitado e o resfriamento devo ocorrer por convecção 

forçada em velocidades moderadas. 

Figura 5 - Configuração com uma coluna de aquecedores 3D protuberantes                            
montados em uma placa de circuito impresso. 

 
 

A configuração básica consiste em um canal retangular horizontal com três 

aquecedores 3D protuberantes montados em um substrato condutivo, que se encontra 

na parede inferior do canal, como mostrado na Figura 6. Nesse caso, os aquecedores 

protuberantes, com uma condutividade térmica kh, são paralelepípedos com altura Hh, 

comprimento e largura Lh e estão espaçados entre si por uma distância Ls. A borda à 

montante do primeiro aquecedor está posicionada em Lu da entrada do canal, a borda 

à jusante do terceiro aquecedor está a Ld da saída do canal e as bordas laterais dos 

aquecedores encontram-se a uma distância Ws das paredes laterais do canal. O canal 

retangular possui comprimento L, altura H e largura W. O substrato possui a mesma 

largura e mesmo comprimento que o canal, porém sua espessura é t e apresenta uma 

condutividade térmica ks. As dimensões na Figura 6 estão em função de H a qual tem 

um comprimento de 0,10m. 
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Figura 6 - Domínio com três aquecedores 3D protuberantes montados no                              
substrato de um canal retangular horizontal. 

 

 

O resfriamento dos aquecedores 3D protuberantes ocorre por meio de um 

escoamento forçado laminar ou turbulento com o número de Reynolds variando entre 

2.000 e 10.000, com propriedades constantes. Uma taxa uniforme de geração de calor 

é assumida nos aquecedores protuberantes. Na entrada do canal, os perfis de 

velocidade (u0) e de temperatura (T0) são considerados uniformes. As superfícies 

superior, laterais e inferior do canal são consideradas como adiabáticas. O substrato 

pode ser adiabático ou condutivo. 

Considerando um substrato adiabático, o resfriamento ocorre apenas por 

convecção forçada. Para um substrato condutivo, o problema é caracterizado por um 

resfriamento conjugado por convecção forçada-condução. Nesse caso, existem dois 

caminhos térmicos para a transferência de calor q dos aquecedores 3D protuberantes 

para o escoamento fluido (Figura 7). Um por convecção forçada, diretamente das 

superfícies dos aquecedores em contato com o escoamento, transferindo calor em 

uma taxa qf, e outro, por condução através das interfaces entre os aquecedores e o 

substrato condutivo, transmitindo qs. Como a superfície inferior do substrato é 

adiabática, a taxa de transferência de calor por condução qs, é, então, transferida 

novamente ao escoamento por convecção forçada na superfície do substrato 

(ANTONINI ALVES, 2010). 

t = 0.1

H 

t = 0,05H 

L = 9H 

Hh = 0.30H 

Lu = Lh = Ls = 0,508H 

Lu  Lh  Lh  Lh  Ls  Ls  Ld = 5,95H 

#1  #2 #3  
kh 

Ws = 1,496H 

Ws = 1,496H 

Lh  
Ws = 3,5H ks  

k  
u0 ,T0 

#1  #2  #3  
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Figura 7 - Caminhos térmicos considerando substrato condutivo. 

 
                     Fonte: Antonini Alves (2010) 

 

3.1 MODELAGEM MATEMÁTICA 

A modelagem matemática do problema é efetuada para um domínio único, 

compreendendo as regiões sólidas (aquecedores 3D protuberantes e substrato) e o 

escoamento fluido, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Domínio para modelagem matemática. 

 
 

As equações governantes englobam os princípios de conservação de massa, 

de momentum e de energia no domínio considerado, sob condições de regime 

permanente e propriedades termofísicas constantes. Os eventuais efeitos de 

convecção natural, de radiação térmica e de oscilação do escoamento não são 

considerados nessa modelagem, um procedimento adotado em problemas similares, 

q 

qf 

escoamento 

qs 
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por exemplo, Antonini Alves et al. (2015), Antonini Alves & Barbur (2014), Barbur 

(2014), Antonini Alves & Altemani (2012), Zeng & Vafai (2009), Davalath & Bayazitoglu 

(1987) e Ramadhyani et al. (1985). 

 

 Conservação da Massa (Equação da Continuidade) 

 0i

i

u

x





,
 
  (7) 

sendo que, ui são as componentes de velocidade na direção i e ρ é a massa específica 

do fluido. 

 

 Conservação do Momentum (Equação de Navier-Stokes) 
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sendo que, uj são as componentes de velocidade na direção j, gi é a aceleração da 

gravidade na direção i, p é a pressão termodinâmica, µ é a viscosidade dinâmica, 

tensor σij  de tensões viscosas e ij  
é o operador delta de Kronecker. 

 Conservação da Energia (Equação do Calor) 
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x x Pr Pr x x
,  (9) 

sendo que, Pr é o número de Prandtl, Prt é o número de Prandtl turbulento e S é o 

termo fonte. Na equação da energia, δ = 1 na região dos aquecedores 3D 

protuberantes e δ = 0 nas regiões do substrato e do fluido. 

As condições de contorno fluidodinâmicas são consideradas com perfil de 

velocidade uniforme (u0) na entrada do canal e velocidade nula na interface sólido-

fluido (condição de não-deslizamento). Na saída do canal, o escoamento é tratado 

com uma difusão desprezível na direção x para as três componentes de velocidade.  

As condições térmicas são de um perfil de temperatura uniforme (T0) na 

entrada do canal e na sua saída a difusão térmica na direção x é desprezada. As 
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superfícies superior, inferior e lateral do domínio são consideradas adiabáticas. Nas 

interfaces aquecedores 3D protuberantes-substrato é admitido contato térmico 

perfeito.  

 

3.2 SOLUÇÃO NUMÉRICA 

3.2.1 Técnica de Resolução Numérica 

As equações governantes com suas condições de contorno foram resolvidas 

numericamente utilizando o Método dos Volumes de Controle (PATANKAR, 1980) 

através do software comercial ANSYS/FluentTM 19.2. Uma malha computacional 3D 

não-uniforme, mais concentrada nas regiões próximas às interfaces sólido-fluido foi 

empregada devido aos maiores gradientes das variáveis primitivas nessas regiões. O 

algoritmo SIMPLE foi utilizado para tratar do acoplamento pressão-velocidade nas 

Equações da Continuidade e do Momentum. A discretização dos termos difusivo-

convectivos foi feita através do Esquema Upwind de Segunda Ordem. Para o 

escoamento em regime turbulento foi utilizado um modelo de turbulência (k – ε) padrão 

associado às equações médias temporais de Reynolds (Reynolds Averaged Navier-

Stokes – RANS). Devido às não-linearidades na Equação do Momentum, as 

componentes de velocidade e a correção da pressão foram sub-relaxadas para 

prevenir instabilidade e divergência. O critério de parada do processo iterativo de 

resolução foi estabelecido para mudanças absolutas das variáveis primitivas menores 

do que quatro algarismos significativos entre duas iterações consecutivas, enquanto 

a conservação global de massa no domínio foi satisfeita em todas as iterações. 

As simulações numéricas foram executadas em um microcomputador DellTM XPS 

com processador IntelTM CoreTM i7-4790 CPU @ 3,60 GHz com 16 GB de RAM 

pertencente ao Laboratório de Pesquisa Computacional, vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação (Mestrado) em Engenharia Mecânica do Departamento Acadêmico 

de Mecânica da UTFPR/Câmpus Ponta Grossa (LPC/DAMEC/UTFPR/PG). O tempo 

de processamento computacional de uma solução típica, considerando o resfriamento 

conjugado por convecção forçada-condução dos aquecedores 3D protuberantes, foi 

de aproximadamente 4 (quatro) horas e em torno de 4.500 iterações. 
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3.2.2 Verificação Numérica 

A verificação dos procedimentos numéricos adotados nesse Trabalho de 

Conclusão de Curso foi realizada através da comparação dos resultados numéricos 

dos parâmetros termofluidodinâmicos com os apresentados em ANSYS (2017). O 

problema analisado consistiu do resfriamento conjugado por convecção forçada-

condução de uma fileira de aquecedores 3D protuberantes montados em uma placa 

de circuito impresso, esquematicamente ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Diagrama esquemático do problema utilizado para realização da verificação numérica. 

 

            Fonte: Adaptado de ANSYS (2017). 
 

A grade computacional não-uniforme empregada para obtenção desses 

resultados da verificação numérica foi igual à utilizada em ANSYS (2017). A 

comparação dos parâmetros termofluidodinâmicos é mostrada na Tabela 1. Para 

todos os parâmetros investigados, não existiu diferença entre os valores dos 

resultados das simulações numéricas.  

 

Tabela 1 - Comparação dos resultados numéricos com ANSYS (2017). 

Resultado das 
Simulações 
Numéricas 

 Th [K] ([ºC]) Δp [Pa] (qf /q) (qs /q) 

Presente 
Trabalho 

399,67(126,52) 0,2295 0,8501 0,1499 

ANSYS (2017) 399,67(126,52) 0,2295 0,8501 0,1499 
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3.2.3 Refinamento da Grade Computacional 

Um estudo específico de refinamento de grade computacional foi realizado com 

intenção de garantir resultados numéricos independentes e minimizar os erros 

provenientes das soluções numéricas. O principal objetivo foi aumentar o número de 

volumes de controle no domínio de cálculo computacional até que refinamentos 

adicionais da grade computacional não alterassem resultados.  

Nesse estudo foram geradas oito grades computacionais, como mostrado na 

Figura 10, utilizando o software comercial ANSYS/MeshingTM. As grades 

computacionais foram construídas utilizando elementos tetraédricos, com elementos 

prismáticos nas regiões críticas do escoamento (maiores gradientes das variáveis 

primitivas – próximas às interfaces sólido-fluido) para melhor captar o comportamento 

da camada-limite. O número de volumes de controle no domínio de cálculo 

computacional para cada grade computacional foi aumentado até que refinamentos 

adicionais praticamente não alterassem os resultados obtidos. 

 
Figura 10 - Configurações das grades computacionais utilizadas no estudo de refinamento. 

(a) Grade Computacional #1: 5.174 VC (b) Grade Computacional #2: 6.955 VC 

(c) Grade Computacional #3: 10.061 VC (d) Grade Computacional #4: 14.894 VC 
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(e) Grade Computacional #5: 21.972 VC (f) Grade Computacional #6: 79.752 VC 

(g) Grade Computacional #7: 201.671 VC (h) Grade Computacional #7: 1.018.880 VC 

 

 

Os testes realizados para o estudo de refinamento de grade computacional 

foram realizados considerando o resfriamento convecção forçada-condução 

(substrato condutivo) para Re = 2.048. Os resultados numéricos obtidos são 

apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Resultados numéricos do estudo de refinamento da grade computacional. 

Malha VC Δp [Pa] Th,1 [K] ([ºC]) Th,2 [K] ([ºC]) Th,3 [K] ([ºC]) 

#1 5.174 0,01159 310,44 (37,29) 310,45 (37,30) 309,63 (36,48) 

#2 6.955 0,01209 310,00 (36,85) 310,11 (36,96) 309,32 (36,17) 

#3 10.061 0,01313 309,57 (36,42) 309,65 (36,50) 308,83 (35,68) 

#4 14.894 0,01391 308,24 (35,09) 308,39 (35,24) 307,74 (34,59) 

#5 21.972 0,01466 308,04 (34,89) 308,20 (35,05) 307,54 (34,39) 

#6 79.752 0,01554 307,93 (34,78) 308,09 (34,94) 307,42 (34,27) 

#7 201.671 0,01578 307,90 (34,75) 308,05 (34,90) 307,41 (34,26) 

#8 1.018.880 0,01546 308,13 (34,98) 308,29 (35,14) 307,68 (34,53) 

 

Como mostrado na Tabela 2, os resultados obtidos para a queda de pressão 

total no canal e para as temperaturas médias dos aquecedores 3D protuberantes 

considerando a Grade Computacional #7 apresentam diferenças no máximo em 

aproximadamente 2% dos resultados obtidos para a Grade Computacional #8.  
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Dessa forma, a grade computacional que foi utilizada para a obtenção dos 

resultados numéricos no presente Trabalho de Conclusão de Curso foi a Grade 

Computacional #7. Ela é uma grade computacional tetraédrica no domínio de solução 

contendo 201.671 volumes de controle, mostrada em detalhes nas Figuras 11 e 12. 

 

 
Figura 12 - Grade Computacional tetraédrica que foi utilizada na obtenção dos resultados. 

 

Figura 11 - Grade Computacional tetraédrica que foi utilizada na obtenção                                  
dos resultados numéricos (perspectiva 3D). 
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3.3 PARÂMETROS TERMOFLUIDODINÂMICOS DE INTERESSE 

O número de Reynolds na seção de testes foi baseado no diâmetro hidráulico 

do canal, ReDh, sendo expresso 

 



 0Re

h

h
D

u D
, (10) 

sendo que, Dh é o diâmetro hidráulico do canal que pode ser expresso por 
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O balanço de energia em cada um dos aquecedores 3D protuberantes é 

expresso por 

  f sq q q , (12) 

sendo que, q é a energia total dissipada, qf  é a energia dissipada por convecção 

forçada e qs é a energia dissipada por condução. 

Nas simulações numéricas executadas para avaliar o número de Nusselt médio 

para um aquecedor ativo i, a temperatura de entrada do escoamento no duto foi 

considerada igual à temperatura adiabática do aquecedor (Tad). Sendo assim, o 

número de Nusselt adiabático médio foi expresso por: 
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sendo que, a é a aresta do aquecedor, Ae é a área do aquecedor exposta ao 

escoamento, Tm é a temperatura média do aquecedor e kar é a condutividade térmica 

do ar. 

 As propriedades termofísicas foram obtidas a partir das bibliotecas disponíveis 

no software comercial Engineering Equation SolverTM (EESTM). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Neste capítulo são apresentados os resultados numéricos obtidos a partir da 

configuração contendo três aquecedores 3D protuberantes montados sobre o 

substrato adiabático (resfriamento por convecção forçada) ou sobre o substrato 

condutivo (resfriamento conjugado por convecção forçada-condução). Para cada um 

dos substratos foram avaliados os coeficientes de influência conjugados de 

transferência de calor por convecção forçada-condução g+ em função do número de 

Reynolds do escoamento de ar no canal retangular horizontal. O número de Nusselt 

adiabático médio também foi avaliado na montagem com o substrato adiabático. 

  Nas simulações numéricas considerando três aquecedores 3D protuberantes 

no substrato foram realizados 25 testes para cada tipo de substrato. Todos os testes 

foram realizados para uma faixa do número de Reynolds entre aproximadamente 

2.000 e 10.000, correspondente a uma velocidade média do escoamento de ar na 

seção de entrada no canal entre 0,2 e 1,0 m/s. As simulações numéricas foram 

executadas considerando as condições iniciais e propriedades termofísicas de cada 

teste experimental correspondente apresentado em Maia Junior (2019). 

  A Equação (1), que descreve o aumento da temperatura média de um 

aquecedor n em uma configuração 3D, pode ser expressa para uma coluna de três 

aquecedores 3D protuberantes, Figura 4(g), por 
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ou na forma expandida, 
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  Como mencionado anteriormente, a maneira mais simples de obtenção dos 

coeficientes de influência conjugados g+ da matriz quadrada G+ foi através dos 

resultados das temperaturas médias e da taxa de dissipação de calor provenientes 

dos testes com um único aquecedor ativo por vez. Com o intuito de demonstrar os 

benefícios da utilização dos coeficientes de influência conjugados g+ na predição de 



35 

 

temperatura, testes adicionais foram executados com os três aquecedores ativos na 

configuração, visando a comparação dos resultados das simulações numéricas com 

as temperaturas médias dos aquecedores protuberantes preditas pela Equação (14). 

 

4.1 COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO 

 As características fluidodinâmicas do escoamento sobre os aquecedores 3D 

protuberantes montados no substrato (placa inferior) de um canal retangular horizontal  

foram analisadas primeiramente, pois tiveram um papel importante no comportamento 

do número de Nusselt adiabático médio e dos coeficientes de influência conjugados 

g+. O comportamento fluidodinâmico apresentou as mesmas características tanto para 

o substrato adiabático quanto para o substrato condutivo. 

 Na Figura 13, as linhas de corrente sobre os aquecedores 3D protuberantes 

montados em um substrato, em uma vista em perspectiva 3D, são apresentadas 

considerando escoamentos no canal com números de Reynolds iguais a 2.050, 5.966 

e 9.444.  

Figura 13 - Linhas de corrente sobre os aquecedores 3D protuberantes                               
(perspectiva 3D – detalhe). 
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As principais características do escoamento sobre os aquecedores 3D 

protuberantes consistem de vórtice ferradura que inicia sua formação à montante do 

primeiro aquecedor e se desenvolvem ao redor das superfícies laterais dos 

aquecedores; da formação de uma pequena recirculação à montante do primeiro 

aquecedor; de recirculações nos espaços entre dois aquecedores protuberantes 

adjacentes e de uma região de recirculação à jusante do terceiro aquecedor devido 

ao recolamento da camada-limite fluidodinâmica do escoamento. 

Nas Figuras 14 e 15 são apresentados os perfis de velocidade do escoamento 

de ar para os planos xy e xz, respectivamente, com o intuito da analisar as magnitudes 

da velocidade e o sentido das recirculações nas diferentes regiões do escoamento.  

Na Figura 14 pode ser notada uma pequena recirculação à montante do 

primeiro aquecedor no sentido horário; que os perfis de velocidade na região do 

escoamento principal (acima dos aquedores 3D protuberantes) estavam em uma 

direção quase paralela ao substrato e que as recirculações formadas entre dois 

aquecedores adjacentes formaram uma cavidade. Além disso, na região à jusante do 
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terceiro aquecedor, devido ao recoamento do escoamento, uma recirculação no 

sentido horário foi formada. 

 

Figura 14 - Perfil de velocidade sobre os aquecedores 3D protuberantes (plano xy). 
 

 

 

Na Figura 15 pode ser observada a formação de vórtice ferradura, que se inicia 

à montante do primeiro aquecedor protuberante e recola à jusante do terceiro 

aquecedor. Na região entre dois aquecedores protuberantes adjacentes, podem ser 

visualizadas recirculações (cavidades). Ressalta-se que o comportamento dos perfis 

de velocidade se torna mais complexo com o aumento do número de Reynolds. 
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Figura 15 - Perfil de velocidade sobre os aquecedores 3D protuberantes (plano xz). 
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Nas Figuras 16 e 17 são apresentadas as distribuições de pressão do 

escoamento de ar para o planos xy e xz, respectivamente. Como esperado, a pressão 

na entrada do canal é superior à da saída. As maiores pressões estão localizadas 

próximas a superfície frontal do primeiro aquecedor 3D protuberante devido ao ponto 

de estagnação. Além disso, quanto maior o número de Reynolds, maiores serão os 

gradientes de pressão próximos à estagnação e a queda de pressão total no canal 

retangular horizontal. 

 

Figura 16 - Distribuição de pressão sobre os aquecedores 3D protuberantes (plano xy). 
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Figura 17 - Distribuição de pressão sobre os aquecedores 3D protuberantes (plano xz). 

 
 

4.2 SUBSTRATO ADIABÁTICO 

Os resultados obtidos das simulações numéricas utilizando o software 

comercial ANSYS/FluentTM 19.2 para os testes executados considerando o substrato 

adiabático (resfriamento por convecção forçada) são apresentados nesta subseção. 
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As simulações numéricas com um aquecedor ativo por vez foram utilizadas para a 

determinação dos coeficientes de influência conjugados g+. Os resultados de 

simulações numéricas adicionais efetuadas com os três aquecedores ativos foram 

utilizados para comparar as temperaturas médias dos aquecedores com as 

temperaturas preditas pela Equação (14) e, consequentemente, realizar a validação 

numéricas do descritor invariante do processo de transferência de calor por 

convecção. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados numéricos obtidos nas simulações 

numéricas para a dissipação de potência em cada um dos aquecedores protuberantes 

concomitantemente com a temperatura de entrada e as temperaturas médias em cada 

aquecedor considerando um substrato de acrílico. 

Tabela 3 - Resultados numéricos considerando substrato adiabático. 

Teste ReDh q1 [W] q2 [W] q3 [W] T0[°C] T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] 

#1 2.050 5,2 0,0 0,0 18,1 56,6 21,8 19,9 
#2 2.049 0,0 5,1 0,0 18,2 18,7 57,9 22,2 
#3 2.045 0,0 0,0 5,0 18,6 18,6 19,0 57,7 
#4 2.048 5,1 5,1 5,1 18,3 56,6 62,2 64,2 
#5 2.042 6,0 3,1 3,2 19,0 63,7 47,8 48,7 
#6 4.036 5,2 0,0 0,0 18,1 48,2 21,0 19,7 
#7 4.033 0,0 5,0 0,0 18,3 19,0 49,1 21,7 
#8 4.047 0,0 0,0 5,0 17,5 17,5 18,0 48,1 
#9 4.031 5,1 5,1 5,0 18,4 48,7 53,2 54,2 
#10 4.024 6,0 3,1 2,9 18,8 54,0 41,6 40,6 
#11 5.966 5,0 0,0 0,0 18,4 43,2 20,7 19,8 
#12 5.966 0,0 5,0 0,0 18,4 19,2 44,8 21,3 
#13 5.970 0,0 0,0 5,2 18,3 18,3 18,8 45,4 
#14 5.966 5,1 5,1 5,1 18,3 44,4 48,2 49,4 
#15 5.966 6,0 3,0 3,0 18,4 48,7 37,4 37,5 
#16 7.724 4,9 0,0 0,0 18,4 40,3 20,4 19,6 
#17 7.726 0,0 5,0 0,0 18,4 19,2 42,2 21,0 
#18 7.726 0,0 0,0 5,0 18,4 18,4 18,8 41,7 
#19 7.726 5,1 5,1 5,1 18,4 42,1 45,3 46,2 
#20 7.735 5,9 3,0 3,0 18,1 45,1 35,1 35,1 
#21 9.428 5,0 0,0 0,0 18,7 39,4 20,5 19,8 
#22 9.423 0,0 5,1 0,0 18,8 19,6 41,2 21,1 
#23 9.439 0,0 0,0 5,1 18,4 18,4 18,8 40,2 
#24 9.444 5,0 5,2 5,1 18,3 39,9 43,4 43,7 
#25 9.433 6,0 3,0 3,0 18,6 44,0 34,2 34,2 
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Nas Figuras 18 e 19 são apresentados os mapas de isotérmicas do 

resfriamento por convecção forçada para os Testes #4, #14 e #24 para os planos xy 

e xz, respectivamente. 

Figura 18 - Mapa de isotérmicas considerando testes 5W-5W-5W em um                                       
substrato adiabático (plano xy). 

 
 

Figura 19 - Mapa de isotérmicas considerando testes 5W-5W-5W em um                         
substrato adiabático (plano xz). 
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Nas simulações efetuadas com um único aquecedor ativo, os resultados do 

número de Nusselt adiabático médio de cada aquecedor, Nuad, são mostrados em 

função de Reynolds na Tabela 4 e na Figura 20. Pode ser observado que Nuad 

depende de Reynolds e da posição do aquecedor no canal. Para um mesmo Re, a 

distribuição do Nusselt adiabático médio foi maior no primeiro aquecedor, devido às 

maiores velocidades do escoamento em relação aos demais aquecedores. O terceiro 

aquecedor apresentou um Nusselt adiabático médio intermediário, devido ao fato de 

que ele possui a superfície à jusante em contato com uma recirculação e, 

consequentemente, a velocidade do escoamento nessa região é mais lenta. 

Considerando somente o segundo aquecedor ativo, os valores encontrados para 

Nuad2 foram os de menores intensidades, pois o aquecedor está situado entre as duas 

cavidades e, consequentemente, a transferência de calor por convecção forçada é 

menor implicando maiores temperaturas médias do aquecedor. Em cada aquecedor, 
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Nuad aumenta com Re, indicando a queda da temperatura média do aquecedor com 

o aumento da vazão mássica de fluido no canal. 

Tabela 4 - Resultados numéricos para número de Nusselt adiabático médio. 

ReDh Nuad1 Nuad2 Nuad3 
2.050 91,6 86,5 86,9 
4.036 118,4 111,5 112,1 
5.966 139,2 130,4 132,1 
7.724 155,0 145,2 148,4 
9.428 167,6 157,8 162,5 

 
 

Figura 20 - Número de Nusselt adiabático médio em função do número de Reynolds. 

 

Os resultados para os coeficientes de influência g+
nn, associados ao auto 

aquecimento, são mostrados na Tabela 5 e na Figura 21. Esses coeficientes 

aumentam principalmente com Re, devido ao aumento da vazão mássica no canal. 

Eles também dependem da posição do aquecedor 3D protuberante, diminuindo no 

primeiro aquecedor, em razão da velocidade elevada nessa região e aumentando 

ligeiramente no aquecedor intermediário, devido às regiões de baixa velocidade 

decorrentes de recirculações nas cavidades. 

 
Tabela 5 - Coeficientes de influência g+

nn considerando substrato adiabático. 

ReDh 11
+g  

22
+g  

33
+g  

2.050 69,3307 72,9432 73,2613 
4.036 106,7662 113,3260 112,9206 
5.966 135,3793 144,1799 142,1927 
7.724 157,7814 167,9703 164,3566 
9.428 178,2215 188,8057 183,6804 
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Figura 21 - Coeficientes de influência g+
nn considerando substrato adiabático. 

 

Em todas as simulações executadas, apesar da condução axial no meio fluido 

ter sido tornado desprezível (Pe > 100) e do substrato ser adiabático, a influência 

térmica na região a montante do aquecimento foi notada. Isto ocorreu em razão das 

recirculações presentes no escoamento. Esses resultados indicam que para o caso 

de um único aquecedor 3D protuberante ativo no canal, a temperatura média de 

mistura do escoamento na borda a montante do aquecedor, Tm , é maior do que a 

temperatura de entrada do fluido no canal, T0. Para esse mesmo caso, a temperatura 

adiabática média do aquecedor em questão coincide com a temperatura de entrada 

do fluido no canal, isto é, Tad = T0 para cada aquecedor. 

  Os coeficientes de influência g+
ni da diagonal superior (g+

12, g+
13 e g+

23) são 

apresentados em função do número de Reynolds na Tabela 6 e na Figura 22. A 

influência das recirculações geradas nas regiões entre dois aquecedores 3D 

adjacentes refletiu nos resultados desses coeficientes. g+
ni que aumentaram com 

Reynolds. Os valores dos coeficientes g+
12 e g+

23 são maiores do que g+
13 porque eles 

representam a influência térmica de um aquecedor 3D protuberante mais próximo do 

aquecedor a montante. 
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Tabela 6 - Coeficientes de influência g+
ni da diagonal superior                                            

considerando substrato adiabático. 

ReDh 1 2
+g  

1 3
+g  

2 3
+g  

2.050 0,9256 0,0379 0,7979 
4.036 2,5356 0,0492 1,9111 
5.966 4,2785 0,0815 2,6898 
7.724 5,7953 0,1302 3,0681 
9.428 7,0499 0,1574 3,0936 

 

Figura 22 - Coeficientes de influência g+
ni da diagonal superior                                     

considerando substrato adiabático. 

 

Os resultados experimentais para os coeficientes de influência g+
ni da diagonal 

inferior (g+
21, g+

31 e g+
32) são apresentados em função de Reynolds na Tabela 7 e na 

Figura 23.  

 

 

Tabela 7 - Coeficientes de influência g+
ni da diagonal inferior                                     

considerando substrato adiabático. 

ReDh 21
+g  

3 1
+g  

3 2
+g  

2.050 6,7063 3,3192 7,3077 
4.036 10,4330 5,7120 12,3957 
5.966 12,8061 7,3842 15,8021 
7.724 14,3516 8,4112 18,0275 
9.428 15,5149 9,1561 19,6721 
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Figura 23 - Coeficientes de influência g+
ni   da diagonal inferior                                      

considerando substrato adiabático. 

 

Esses coeficientes aumentam com Reynolds porque a vazão mássica aumenta 

no canal. Os valores de g+
21 e g+

32 são maiores do que g+
31 porque eles representam 

a influência térmica de um aquecedor 3D protuberante mais próximo do aquecedor a 

jusante. 

Os coeficientes de influência g+ considerando o substrato adiabático podem ser 

relacionados com a função de Green discreta inversa G –1 proposta por Hacker & 

Eaton (1995). 

 

 

4.3 SUBSTRATO CONDUTIVO 

Os resultados numéricos obtidos no software comercial ANSYS/FluentTM 19.2 

considerando o substrato condutivo (resfriamento conjugado por convecção forçada-

condução) são apresentados a seguir. Como mencionado anteriormente, a 

metodologia adotada consistiu de simulações iniciais com um único aquecedor ativo 

visando à obtenção dos coeficientes de influência conjugados g+ da matriz quadrada 

G+. Os resultados de simulações numéricas adicionais executadas com os três 

aquecedores ativos foram utilizados para comparar as temperaturas médias dos 

aquecedores com as temperaturas preditas pela Equação (14) e, consequentemente, 

realizar a validação numérica do descritor invariante do processo de transferência de 

calor conjugado por convecção forçada-condução.  
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Na Tabela 8 são apresentados os resultados numéricos encontrados a partir 

das simulações numéricas para a dissipação de potência em cada um dos 

aquecedores protuberantes concomitantemente com a temperatura de entrada e as 

temperaturas médias em cada aquecedor considerando um substrato de alumínio. 

 

Tabela 8 - Resultados numéricos considerando substrato condutivo. 

Teste ReDh q1 [W] q2 [W] q3 [W] T0[°C] T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] 
#26 2.050 5,0 0,0 0,0 17,3 24,4 23,0 22,4 
#27 2.049 0,0 5,1 0,0 18,4 24,1 25,2 24,0 
#28 2.045 0,0 0,0 5,0 18,2 22,7 23,2 24,5 
#29 2.048 5,1 5,0 5,0 17,9 34,5 34,7 34,0 
#30 2.042 6,0 3,0 3,1 17,4 31,7 31,0 30,2 

#31 4.036 5,0 0,0 0,0 18,1 23,3 21,8 21,2 
#32 4.033 0,0 5,0 0,0 17,3 20,8 22,0 20,7 
#33 4.047 0,0 0,0 5,0 17,7 20,4 20,9 22,2 
#34 4.031 5,0 5,2 5,0 17,6 29,2 29,4 28,8 
#35 4.024 6,0 3,1 3,0 17,2 27,2 26,5 25,8 
#36 5.966 5,0 0,0 0,0 17,2 21,6 20,2 19,7 
#37 5.966 0,0 5,2 0,0 17,4 20,4 21,5 20,3 
#38 5.970 0,0 0,0 5,0 17,3 19,4 19,8 21,1 

#39 5.966 5,1 5,1 5,0 17,1 26,6 26,8 26,2 
#40 5.966 6,0 3,0 2,9 17,7 25,9 25,2 24,5 
#41 7.724 5,0 0,0 0,0 17,5 21,5 20,2 19,6 
#42 7.726 0,0 5,1 0,0 17,9 20,4 21,6 20,4 
#43 7.726 0,0 0,0 5,0 17,7 19,5 19,9 21,1 
#44 7.726 5,0 5,1 5,0 18,8 27,1 27,3 26,8 
#45 7.735 6,0 3,0 3,1 17,4 24,8 24,1 23,5 
#46 9.428 5,0 0,0 0,0 18,5 22,3 20,9 20,4 
#47 9.423 0,0 5,1 0,0 18,1 20,4 21,5 20,3 
#48 9.439 0,0 0,0 5,0 17,8 19,3 19,8 21,0 

#49 9.444 5,1 5,0 5,0 17,3 24,9 25,1 24,6 
#50 9.433 6,0 2,9 3,1 18,3 25,1 24,3 23,8 

 

Nas Figuras 24 e 25 são apresentados os mapas de isotérmicas do 

resfriamento conjugado por convecção forçada-condução para os Testes #29, #39 e 

#49 para os planos xy e xz, respectivamente. 
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Figura 24 - Mapa de isotérmicas considerando testes 5W-5W-5W em um                            
substrato condutivo (plano xy). 

 
 

 

Figura 25 - Mapa de isotérmicas considerando testes 5W-5W-5W em um                         
substrato condutivo (plano xz). 
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Os resultados dos coeficientes de influência g+
nn, associados ao auto 

aquecimento, g+
11, g+

22 e g+
33 são apresentados, em função do número de Reynolds, 

na Tabela 9 e na Figura 26 considerando as simulações numéricas com substrato de 

alumínio. Esses coeficientes dependem de Reynolds e da posição do aquecedor 3D 

protuberante no canal, o coeficiente  g+
nn aumentam principalmente com Re, devido 

ao aumento da vazão mássica no canal. 

Tabela 9 - Coeficientes de influência g+
nn considerando substrato condutivo. 

ReDh 11
+g  

22
+g  

33
+g  

2.050 13,3564 12,5360 11,8708 
4.036 19,0243 17,1879 16,4353 

5.966 24,1725 21,6365 20,6772 

7.724 28,4194 25,3109 24,2035 

9.428 32,3476 28,7094 27,4962 
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Figura 26 - Coeficientes de influência g+
nn considerando substrato condutivo. 

 

Em todas as simulações numéricas efetuadas para o resfriamento conjugado 

por convecção forçada-condução, apesar da condução axial no meio fluido ter se 

tornado desprezível, foi observada uma influência térmica na região à montante de 

cada aquecedor ativo. Isto ocorreu devido principalmente à condução no substrato na 

região à montante do aquecedor ativo e também devido às recirculações presentes 

no escoamento. Esses resultados indicam que para o caso de um único aquecedor 

3D protuberante ativo, a temperatura média de mistura do escoamento na borda a 

montante do aquecedor, Tn , é maior do que a temperatura de entrada do fluido no 

canal, T0.  

  Os coeficientes de influência g+
ni da diagonal superior (g+

12, g+
13 e g+

23) obtidos 

a partir das simulações numéricas no software comercial ANSYS/FluentTM 19.2 são 

apresentados em função do número de Reynolds na Tabela 10 e na Figura 27 

considerando o substrato condutivo. Esses coeficientes dependem de Reynolds e da 

posição dos aquecedores 3D protuberantes no canal. A influência da condução no 

substrato e das possíveis recirculações geradas nas regiões entre dois aquecedores 

3D adjacentes refletiu nos resultados desses coeficientes. g+
ni  aumentaram com Re. 

Devido à alta condutividade térmica do alumínio, que proporciona um resfriamento 

predominantemente por condução de calor, esses coeficientes assumem valores 

próximos. 
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Tabela 10 - Coeficientes de influência g+
ni   da diagonal superior                                 

considerando substrato condutivo. 

ReDh 1 2
+g  

1 3
+g  

2 3
+g  

2.050 10,3645 8,4674 9,4268 
4.036 13,0172 10,0028 11,7332 

5.966 15,5227 11,3630 13,8030 

7.724 17,4768 12,3636 15,4029 

9.428 19,2192 13,2401 16,8402 

 

 

Figura 27 - Coeficientes de influência g+
ni   da diagonal superior                                

considerando substrato condutivo. 

 

Os resultados numéricos para os coeficientes de influência g+
ni da diagonal 

inferior (g+
21, g+

31 e g+
32) são apresentados em função de Reynolds na Tabela 11 e na 

Figura 28 considerando o substrato condutivo. Esses coeficientes aumentam com Re 

porque a vazão mássica aumenta. Devido à alta condutividade térmica do alumínio, 

que proporciona um resfriamento predominantemente por condução, os coeficientes 

assumem valores próximos. 

 

Tabela 11 - Coeficientes de influência g+
ni da diagonal inferior                                      

considerando substrato condutivo. 

ReDh 21
+g  

3 1
+g  

3 2
+g  

2.050 10,6486 9,4497 10,1971 
4.036 13,7964 11,5927 12,6687 
5.966 16,5761 13,4891 15,0791 
7.724 18,7262 14,9002 16,9357 
9.428 20,6216 16,0947 18,5961 
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Figura 28 - Coeficientes de influência g+
ni   da diagonal inferior                                    

considerando substrato condutivo. 

 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS    

Os resultados obtidos numericamente através do software comercial ANSYS/ 

FluentTM 19.2 nesse Trabalho de Conclusão de Curso para os casos de resfriamento 

por convecção forçada (substrato adiabático) e de resfriamento conjugado por 

convecção forçada-condução (substrato condutivo) foram comparados com os 

resultados experimentais encontrados na Dissertação de Mestrado em Engenharia 

Mecânica de Gabriel Nunes Maia Junior (MAIA JUNIOR, 2019). Esse estudo 

experimental foi desenvolvido no Laboratório de Controle Térmico vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Ponta Grossa. 

A comparação entre os resultados das simulações numéricas e dos testes 

experimentais para as temperaturas dos aquecedores protuberantes considerando 

todos os casos estudados com substrato adiabático (Testes #1 a #25) e com substrato 

condutivo (Testes #26 a #50) é apresentada na Tabela 12. A diferença entre os 

resultados foi calculada por 
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Tabela 12 - Comparação entre os resultados experimentais e numéricos. 

Teste 
Diferença [%] 

Teste 
Diferença [%] 

T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] 

#1 1,0 -9,0 -8,2 #26 -3,4 -2,7 -2,3 

#2 1,6 11,1 -6,7 #27 -7,6 -9,1 -7,1 

#3 3,6 3,6 8,3 #28 -3,2 -2,2 -2,5 

#4 5,8 4,5 -1,7 #29 -16,9 -18,4 -15,3 

#5 3,5 3,2 -4,7 #30 -12,8 -13,6 -11,4 

#6 -1,5 3,2 2,0 #31 0,4 2,2 2,8 

#7 -2,2 15,3 5,7 #32 -1,5 -3,3 0,0 

#8 0,6 -0,6 9,9 #33 3,3 4,1 3,5 

#9 -1,5 12,8 5,1 #34 -6,6 -6,9 -3,6 

#10 -2,5 12,2 7,7 #35 -4,6 -4,7 -2,4 

#11 0,9 0,5 -0,5 #36 -1,4 0,0 0,0 

#12 -2,1 11,3 -0,5 #37 -2,0 -3,9 -1,0 

#13 1,6 1,6 7,0 #38 3,5 4,8 4,5 

#14 -1,4 11,6 4,1 #39 -2,7 -3,1 0,4 

#15 -1,9 9,9 6,7 #40 -4,9 -4,6 -2,1 

#16 -0,2 3,3 2,5 #41 -1,9 -1,0 0,0 

#17 -0,5 10,2 3,7 #42 -1,5 -3,3 -0,5 

#18 2,6 2,6 7,9 #43 1,5 2,9 2,8 

#19 0,7 11,0 5,3 #44 -5,4 -5,8 -2,3 

#20 -1,1 8,4 6,1 #45 -2,5 -1,7 0,4 

#21 -4,2 -2,0 -3,1 #46 -1,8 0,0 0,5 

#22 -1,6 8,0 -1,0 #47 0,0 -1,4 1,5 

#23 2,6 1,1 2,9 #48 1,0 1,5 1,4 

#24 -4,5 7,3 3,3 #49 -2,9 -3,3 0,4 

#25 -2,6 6,0 4,2 #50 -4,1 -3,4 -1,3 

 

Dessa comparação, pode ser notado que na maioria dos casos estudados os 

resultados apresentaram uma ótima concordância entre os obtidos pela investigação 

experimental e os obtidos pela análise numérica, ficando dentro das incertezas 

experimentais apresentadas em Maia Junior (2019). 

Na Figura 29 são apresentadas as diferenças entre os resultados das 

simulações numéricas e da investigação experimental para cada aquecedor 

considerando todos os casos estudados para substratos adiabático e condutivo:          

(a) Aquecedor #1, (b) Aquecedor #2 e (c) Aquecedor #3. 
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Figura 29 - Comparação entre os resultados experimentais e numéricos. 

 
(a) Aquecedor #1 

 
(b) Aquecedor #2 

 
(c) Aquecedor #3 
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4.5 VALIDAÇÃO NUMÉRICA DO DESCRITOR INVARIANTE 

Como mencionado anteriormente, a maneira mais simples de obtenção dos 

coeficientes de influência conjugados g+ da matriz quadrada G+ foi através dos 

resultados das temperaturas médias e da taxa de dissipação de calor provenientes 

dos testes com um único aquecedor ativo por vez. Com o intuito de demonstrar os 

benefícios da utilização dos coeficientes de influência conjugados g+ na predição de 

temperatura, testes adicionais foram executados com os três aquecedores ativos na 

configuração, visando a comparação dos resultados das simulações numéricas com 

as temperaturas médias dos aquecedores protuberantes preditas pela Equação (14), 

validando, desta forma, o descritor invariante do processo de resfriamento. Os 

resultados apresentados na Tabela 13 mostram uma comparação dos resultados das 

simulações numéricas utilizando o software comercial ANSYS/FluentTM 19.2 das 

temperaturas dos três aquecedores protuberantes ativos no canal com os resultados 

estimados pela Equação (14) utilizando os respectivos coeficientes de influência 

conjugados g+ obtidos para os diferentes testes analisados.  

Tabela 13 - Comparação entre a temperatura numérica e a temperatura estimada pela Eq. (14). 

Teste 
Aquecedor #1 Aquecedor #2 Aquecedor #3 

Tnum 

[°C] 

Testim 

[°C] 

dif. 

[%] 

Tnum 

[°C] 

Testim 

[°C] 

dif 

[%] 

Tnum 

[°C] 

Testim 

[°C] 

dif 

[%] 

#4 56,6 56,6 0,0 62,2 62,1 0,2 64,2 64,0 0,3 
#5 63,7 63,7 0,0 47,8 47,7 0,2 48,7 48,6 0,2 

#9 48,7 48,7 0,0 53,2 53,2 0,0 54,2 54,1 0,2 

#10 54,0 54,0 0,0 41,6 41,6 0,0 40,6 40,5 0,2 

#14 44,4 44,4 0,0 48,2 48,2 0,0 49,4 49,2 0,4 

#15 48,7 48,7 0,0 37,4 37,4 0,0 37,5 37,4 0,3 

#19 42,1 42,1 0,0 45,3 45,2 0,2 46,2 46,0 0,4 

#20 45,1 45,0 0,2 35,1 35,1 0,0 35,1 35,0 0,3 

#24 39,9 39,9 0,0 43,4 43,3 0,2 43,7 43,5 0,5 

#25 44,0 44,0 0,0 34,2 34,1 0,3 34,2 34,1 0,3 

#29 34,5 35,2 -2,0 34,7 35,4 -2,0 34,0 34,8 -2,4 
#30 31,7 32,1 -1,3 31,0 31,4 -1,3 30,2 30,7 -1,7 
#34 29,2 29,2 0,0 29,4 29,4 0,0 28,8 28,8 0,0 
#35 27,2 27,2 0,0 26,5 26,5 0,0 25,8 25,8 0,0 
#39 26,6 26,6 0,0 26,8 26,8 0,0 26,2 26,2 0,0 
#40 25,9 25,9 0,0 25,2 25,2 0,0 24,5 24,5 0,0 
#44 27,1 27,1 0,0 27,3 27,3 0,0 26,8 26,8 0,0 
#45 24,8 24,8 0,0 24,1 24,1 0,0 23,5 23,5 0,0 
#49 24,9 24,9 0,0 25,1 25,0 0,4 24,6 24,6 0,0 
#50 25,1 25,1 0,0 24,3 24,3 0,0 23,8 23,8 0,0 
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Como pode ser observado na Tabela 13, uma excelente concordância foi 

observada entre os valores das simulações numéricas e os valores preditos pela 

Equação (14), validando a utilização dos coeficientes de influência conjugados g+, 

agrupados em uma matriz conjugada G+, como um descritor invariante do 

resfriamento por convecção forçada (Testes #4, #5, #9, #10, #14, #15, #19, #20, #24, 

#25) ou do resfriamento conjugado por convecção forçada-condução (#29, #30, #34, 

#35, #39, #40, #44, #45, #49 e #50). 
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5 CONCLUSÕES 

O objetivo principal desse Trabalho de Conclusão de Curso foi a avaliação 

numérica de um descritor invariante do processo conjugado de transferência de calor 

por convecção forçada-condução de aquecedores 3D protuberantes em canais, por 

meio da obtenção dos coeficientes de influência conjugados g+, agrupados em uma 

matriz conjugada G+.  

As temperaturas dos aquecedores protuberantes discretos montados em um 

substrato condutivo em um canal retangular horizontal com escoamento turbulento de 

ar foram relacionadas com coeficientes invariantes independente da dissipação de 

potência em cada aquecedor através da matriz conjugada G+. Esses coeficientes são 

adimensionais e foram chamados de coeficientes de influência conjugados (g+) devido 

à natureza do resfriamento dos aquecedores por convecção forçada-condução. O 

acréscimo de temperatura de cada aquecedor no canal foi quantificado e então as 

contribuições devido ao auto aquecimento e à dissipação de potência nos outros 

aquecedores (tanto a montante quanto a jusante) foram claramente identificadas.  

Para uma dada geometria, fluido de resfriamento, vazão mássica, 

condutividades térmicas dos aquecedores e do substrato, os coeficientes conjugados 

são invariantes com a taxa de dissipação de calor nos aquecedores. Alguns exemplos 

foram ilustrados, indicando os efeitos nos coeficientes de influência conjugados da 

condutividade térmica do substrato e do número de Reynolds do escoamento fluido 

no canal e validando numericamente a aplicação desse descritor invariante. Uma 

comparação com resultados experimentais também foi realizada. Os resultados foram 

obtidos numericamente utilizando o software comercial ANSYS/FluentTM 19.2 

considerando uma coluna com três aquecedores 3D protuberantes em um canal 

retangular horizontal. O procedimento descrito é, contudo, geral e extensões para 

maior número de aquecedores são simples, embora experimental e 

computacionalmente mais exigente. 
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