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RESUMO 

 

Um sistema de arrefecimento é usado para manter a temperatura ideal de funcionamento e 

evitar sobreaquecimento, através de um fluido térmico também chamado fluido de 

arrefecimento e um trocador de calor. Os fluidos de arrefecimento são normalmente 

compostos por uma solução de água e um aditivo, além de aditivos inibidores de corrosão e 

corantes. O etilenoglicol é um tipo de álcool amplamente utilizado como aditivo por ser 

totalmente solúvel, com baixa ou nenhuma atividade corrosiva e quimicamente estável, além 

de reduzir a pressão de vapor da água. A redução da pressão de vapor da solução garante 

aumento do ponto de ebulição (ebulioscopia), permitindo uma maior eficiência de troca 

térmica do fluido em temperaturas mais elevadas sem mudança de fase, também é obtida uma 

diminuição do ponto de congelamento da água (crioscopia). Por ser tóxico, o etilenoglicol 

sofre atualmente concorrência de aditivos orgânicos poliméricos de alta condutividade 

térmica, desenvolvidos para ter um comportamento térmico semelhante ao etilenoglicol, com 

a vantagem de ser atóxicos e biodegradáveis. Este trabalho desenvolveu análises 

experimentais para caracterização energética de dois fluidos comerciais de arrefecimento, um 

a base de etilenoglicol e outro a base de polímero, foram realizadas análises que estimaram 

suas propriedades termofísicas a fim de verificar a eficiência energética do processo de 

transferência de calor no aparato experimental, desenvolvido como parte integrante deste 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Transferência de Calor; Fluidos Térmicos; Etilenoglicol; Polímero, 

Propriedades Termofísicas. 
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ABSTRACT 

 

A cooling system is used to maintain the ideal operating temperature and prevent overheating, 

through a thermal fluid also called cooling fluid and a heat exchanger. Cooling fluids are 

usually composed of a solution of water and an additive, as well as corrosion inhibiting 

additives and colorants. Ethylene glycol is a type of alcohol widely used as an additive 

because it is completely soluble, with little or no corrosive and chemically stable activity, and 

also reduces the water vapor pressure. The reduction of the vapor pressure of the solution 

guarantees boiling point increase (ebullioscopy), allowing a higher thermal exchange 

efficiency of the fluid at higher temperatures without phase change, also a decrease in the 

freezing point of the water (cryoscopy) . Because it is toxic, ethylene glycol currently 

undergoes competition from organic additives with high thermal conductivity, developed to 

have a thermal behavior similar to ethylene glycol, with the advantage of being non-toxic and 

biodegradable. This work developed experimental analyzes for the energy characterization of 

two commercial cooling fluids, one based on ethylene glycol and another based on polymer. 

Analyzes were carried out to estimate its thermophysical properties in order to verify the 

energy efficiency of the heat transfer process in the apparatus Developed as an integral part of 

this work. 

 

Keywords: Heat Transfer; Thermal Fluids; Ethylene glycol; Polymer, Thermophysical 

Properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problemática e Motivação 

As melhorias na tecnologia de fabricação das máquinas térmicas, sistemas que 

realizam a conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico, aumentaram 

gradualmente as suas eficiências térmicas. Consequentemente, é necessária uma maior 

dissipação de calor.  

Temos como exemplo de máquina térmica um motor de combustão interna cujo 

trocador de calor é um radiador, no entanto, o volume dos radiadores é restringido pela 

configuração dos motores, conduzindo à resistência interna excessiva no sistema de 

arrefecimento do motor. Portanto, tal fato exige uma maior atenção para o sistema de 

arrefecimento do motor (HUANG; TZENG; MA, 2004). 

Durante muito tempo os sistemas de arrefecimento eram abertos, com a água neles em 

circulação sendo reposta regularmente, esse tipo de sistema de arrefecimento foi utilizado até 

a década de 1970. Com a evolução dos motores passou-se a usar sistemas de arrefecimento 

fechados, com reservatórios intermediários de expansão e válvulas termostáticas, visando 

permitir a operação dos motores nas temperaturas mais altas possíveis. 

A retirada de calor de uma máquina térmica somente acontece se a temperatura 

ultrapassar um determinado valor limite, quando se abre a válvula termostática e o fluido é 

circulado pelo sistema. 

A água deixou de ser viável como fluido refrigerante para estes sistemas. O novo 

fluido aplicado nos sistemas de arrefecimento é constituído por uma mistura de água e 

etilenoglicol. Onde o etilenoglicol tem a função de aumentar a temperatura de ebulição e 

baixar a temperatura de congelamento da mistura (BIZARRIAS, 2007). 

Por se tratar de um álcool com baixa pressão de vapor, o etilenoglicol altera as 

propriedades coligativas da água aumentando o seu ponto de ebulição (ebulioscopia) e 

reduzindo o ponto de fusão quando em solução (crioscopia) (CASTELLAN, 1986), 

propriedades desejáveis num fluido térmico (FINK, 2003). 
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Os maiores problemas para um sistema de arrefecimento estão relacionados com a 

vaporização do líquido no seu interior e a potencial ocorrência de cavitação. Esta será 

consequente às baixas pressões em regiões definidas do circuito de arrefecimento 

(BIZARRIAS, 2007). 

A bomba do sistema de arrefecimento funcionando somente com água pura pode 

sofrer o processo de cavitação quando bombeado a altas temperaturas, sempre que a pressão 

local é menor do que a pressão de vapor saturado (ÇENGEL, CIMBALA, 2007). As bolhas 

de vapor geradas irão implodir junto ao rotor e corpo da bomba do sistema de arrefecimento, 

sendo submetidos a um grande impulso de pressão e, possivelmente, enormes danos para o 

interior do sistema de arrefecimento (HEINZ, 1995). A adição do etilenoglicol provoca 

redução da pressão de vapor da água que evita o processo de cavitação. 

O etilenoglicol (EG) é o nome comum dado ao álcool 1,2-etanodiol (SOLOMONS, 

FRYHLE, 2007). O termo glicol deriva dos dois grupos hidroxilas (-OH) presentes na sua 

estrutura molecular. É um álcool não volátil, relativamente tóxico, higroscópico, incolor, e 

praticamente sem odor. Tem completa miscibilidade com a água e líquidos orgânicos polares 

(MEGLOBAL, 2008). 

A toxidez do etilenoglicol está relacionada à ingestão do produto, onde a rápida 

absorção pelo sistema digestivo causa danos ao sistema nervoso, tanto em animais quanto em 

humanos, levando a morte (DOW, 2009). Não há riscos quanto ao contato com a pele e nem 

por inalação. 

Por possuir boas propriedades físico-químicas, o etilenoglicol é considerado o melhor 

aditivo em fluidos térmicos a base de água, além de ser totalmente solúvel em qualquer 

quantidade. O fato de não ser volátil evita a liberação de vapores, que contribui para o sua 

aplicação mesmo em altas temperaturas (DOW, 2015b). Na Tabela 1 são mostrados os dados 

e propriedades físico-químicas do etilenoglicol: 
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Tabela 1. Propriedades Físico-Químicas do Etilenoglicol. Fonte: Adaptado de Dow, 2015b-c. 

PROPRIEDADES 
(EG)            

Etilenoglicol 

Fórmula C2H6O2 

Massa Molecular 62 kg/kmol 

Ponto de Ebulição 197 °C 

Ponto de Fusão -13,4 °C 

Massa Específica a 25°C 1110 kg/m
3
 

Calor Específico a 25°C 2,428 kJ/kg.K 

Condutividade Térmica 0,2579 W/m.K 

Viscosidade Dinâmica a 25°C 16,9 cp 

Solubilidade em Água Infinita 

 

A utilização do etilenoglicol na indústria automobilística como aditivo de fluido de 

arrefecimento, se dar por ser adicionado ao radiador de alguns veículos em áreas frias para 

reduzir o ponto de solidificação do líquido de arrefecimento e a evitar o congelamento. 

Segundo Maes e Armstrong (1992), os requisitos e especificações dos fabricantes de veículos 

para os fluidos de refrigeração exigem os seguintes requisitos do fluido: 

- ter alta capacidade de troca térmica; 

- ser capaz de proporcionar proteção contra congelamento e ebulição; 

- ter propriedade anticorrosiva e ser compatível com plásticos, elastômeros e água; 

- ser quimicamente estável em qualquer temperatura operacional; 

- ter baixa formação de espuma; 

- ser ecológica e toxicamente aceitável. 

No mercado brasileiro, já existem produtos com aditivos a base de polímeros, para a 

maioria dos fabricantes, são mais vantajosos em relação à troca térmica e possibilitam uma 

proteção maior ao meio ambiente porque são biodegradáveis, já o etilenoglicol não é 

biodegradável, além de tudo é um produto tóxico. 

A maioria dos materiais poliméricos é composta por moléculas muito grandes, que são 

cadeias de átomos de carbono, às quais vários átomos ou radicais estão lateralmente ligados, 

podendo ter efeito de viscoelasticidade. Considera-se que essas macromoléculas podem ser 
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compostas por meros, que por sua vez são entidades estruturais menores, que se repetem ao 

longo da cadeia. (CALLISTER, 1999). 

Segundo o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), foram realizadas pesquisas com 

aditivos para radiadores de automóveis, revelando que alguns fabricantes têm abastecido o 

mercado com produtos com excesso de água. Testes da entidade identificaram amostras com 

quase 100% de água, muito acima dos 5% permitidos - o que na prática resulta em fluidos que 

não apenas deixam de funcionar como controladores de temperatura e corrosão, mas também 

podem danificar o sistema de resfriamento do motor (INMETRO, 2015). A porcentagem 

apresentada nos resultados com excesso de água na composição dos aditivos estarem em 

desconformidade com a norma da ABNT NBR 13.705:1996 que se refere a Aditivos para 

arrefecimento de motor endotérmico, tipos A e B, concentrados - Requisitos e determinação 

das características.  

Por existir uma alternativa de aditivos de arrefecimento que possuem características 

termodinâmicas e de transferência de calor semelhantes ao etilenoglicol, como é o caso do 

polímero, há uma necessidade de verificarmos a viabilidade dessas soluções poliméricas, além 

de serem biodegradáveis e atóxicas, sendo assim, menos nocivo ao homem e ao meio 

ambiente. Toda via esses aditivos à base de polímeros não se enquadra dentro das normas 

vigente para aditivos de arrefecimento, ou seja, não foram aceitas pela Norma NBR 13705.  

Portanto, o presente trabalho se encarregará de verificar e comparar, os dois tipos de 

aditivos de arrefecimento mais produzidos hoje no mercado brasileiro através da realização de 

análises experimentais. Promovendo um estudo cientifico sobre aditivos de arrefecimento a 

base de etilenoglicol e de polímero. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Geral 

Determinar as propriedades termofísicas de dois fluidos comerciais de arrefecimento, 

um a base de etilenoglicol e outro a base de polímero. 
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1.2.2. Específicos 

 Caracterizar as propriedades termofísicas dos fluidos de arrefecimento. 

Propriedades termodinâmicas (massa específica e calor específico) e 

propriedades de transporte (difusividade térmica, condutividade térmica, 

viscosidade dinâmica). 

 Avaliar as propriedades termofísicas mais relevantes nos fluidos de 

arrefecimento à base de etilenoglicol e polímeros a partir de análises realizadas 

em laboratório para compreender o comportamento desses fluidos. 

 Comparar algumas propriedades termofísicas com os fluidos de referência e a 

literatura: água (deionizada) e etilenoglicol puro. 

 Desenvolver um aparato experimental de bancada para realizar testes e 

investigar o desempenho dos dois fluidos comerciais de arrefecimento. 

 Analisar a o coeficiente convectivo de transferência de calor no aparato 

experimental de bancada. 

 

1.3. Princípio de Funcionamento do Sistema de Arrefecimento 

 O princípio de funcionamento do sistema de arrefecimento pode ser descrito da 

seguinte maneira: 

1. O FA (Fluido de Arrefecimento) é bombeado desde a parte inferior do trocador de 

calor e forçado a circular no sistema.  

2. Depois de trocar calor o FA circula através da mangueira superior do trocador de calor 

e chega até o tanque superior.  

3. O FA é resfriado pelo ar que atravessa a colmeia do trocador de calor (radiador) e 

desce até a mangueira inferior do. 

4. Finalmente, o FA baixa a temperatura que circula da mangueira inferior à bomba para 

começar um novo ciclo. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 No capítulo 1 são apresentados à problemática e a motivação da pesquisa, definindo os 

objetivos geral, específicos da investigação e uma descrição do sistema de arrefecimento. 
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 No capítulo 2 apresenta-se o modelo da revisão bibliográfica, onde há um conjunto de 

informações referentes à aplicação de fluidos em sistemas de arrefecimento, assim como um 

estudo físico-químico e termodinâmico de soluções aquosas e suas propriedades.  

 No capítulo 3 mostra os materiais e métodos utilizados na pesquisa para definição das 

propriedades termofísicas dos dois fluidos comerciais de arrefecimento a base de etilenoglicol 

e polímero de forma teórica e experimental. 

 No capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e as suas discussões, onde se tem uma 

prévia do comportamento dos fluidos de arrefecimento a base de etilenoglicol e polímero em 

diferentes concentrações e em função da temperatura. Também nesse capítulo é realizado um 

comparativo com os resultados apresentados na literatura. 

 No capítulo 5, finalmente estão às conclusões da pesquisa e sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Sistemas de Arrefecimento 

 

2.1.1. Sistema de Arrefecimento Automotivo 

 A parcela de calor que vem do processo da combustão, o qual o aproveitamento não 

foi realizado na produção da potência, é descartada, primordialmente em regime permanente, 

para os gases de exaustão, para o sistema de arrefecimento e para o óleo lubrificante 

(CROUSE, ANGLIN, 1977). 

 Crouse e Anglin (1977) ressaltam que as partes metálicas do motor em condições não 

controladas de temperatura podem sofrer sérios danos, fazendo-se imprescindível a previsão 

de um apropriado resfriamento das mesmas. 

 Sendo assim, em um motor de combustão interna o sistema de arrefecimento é usado 

para manter condições térmicas estáveis no cilindro e pistão, nas condições de operação 

(SEN, 1980). 
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 Segundo Bohacz (2007) há, basicamente, três razões que justificam a existência de um 

sistema de arrefecimento no motor: 

 Promover uma elevada eficiência volumétrica minimizando o fluxo de calor da 

estrutura do motor para o ar de ingresso; 

 Prevenir a detonação devido a elevadas temperaturas na câmara de combustão; 

 Evitar falhas mecânicas nos materiais devido às elevadas cargas térmicas que provêm 

de gradientes térmicos excessivos. 

 A otimização dos sistemas de arrefecimento em veículos (Figura 1) é um aspecto 

importante no processo de tornar os motores de combustão interna compatíveis com os 

requisitos cada vez mais severos de emissões de gases e consumo de combustível (CALIN, 

2008).  

 A maior parte da energia gerada pela queima do combustível é convertida em calor 

(cerca de 70%), ficando o sistema de arrefecimento do motor responsável pelo controle da 

temperatura dos fluidos e componentes mecânicos, evitando danos por superaquecimento. 

Além da otimização da durabilidade e confiabilidade do sistema, a engenharia automotiva 

busca reduzir o custo de produtos com desempenhos cada vez melhores (CALIN, 2008). 

 

Figura 1. Componentes do sistema de arrefecimento de um veículo de passeio. Fonte: 

Adaptado de Nomoto (2006). 
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2.1.2. Sistema de Arrefecimento em Computadores 

 Ao longo dos últimos anos, as velocidades de CPUs têm aumentado 

consideravelmente. Para gerar as novas velocidades, as CPUs têm mais transistores, estão 

consumindo mais energia e têm taxas de clock mais altas. Isto conduz a um maior calor 

produzido pelo computador. Dissipadores de calor de CPU foram adicionados aos PCs 

modernos para ajudar a tentar aliviar o calor do processador para o ambiente circundante, mas 

como os ventiladores ficam maiores e mais barulhentos, novas soluções são analisadas, ou 

seja, líquido de arrefecimento. 

 O sistema de arrefecimento em computadores (Figura 2) pode ser denominado de 

refrigeração líquida que é, essencialmente, um radiador para o interior da CPU do 

computador. Assim como um radiador para um carro, um sistema de arrefecimento líquido 

circula um líquido através de um dissipador de calor ligado ao interior do processador do 

computador. À medida que o líquido passa através do dissipador de calor, o calor é transferido 

do processador quente para o refrigerador de líquido. O líquido quente, em seguida, sai para 

um radiador na parte de trás da caixa e transfere o calor para o ar ambiente no exterior da 

caixa. O líquido arrefecido viaja, então, para trás através do sistema para a CPU para 

continuar o processo. 

 

Figura 2. Componentes do sistema de arrefecimento de um computador (water cooler). Fonte: 

Adaptado de Google Imagens (2016). 
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2.2. Componentes do Sistema de Arrefecimento 

 Para os sistemas de arrefecimento existem dois tipos: sistemas de arrefecimento por 

líquido e por ar. Atualmente a maioria dos sistemas de arrefecimento modernos fazem uso do 

líquido e são os que correspondem ao presente estudo. 

 Os sistemas de arrefecimento por líquido são formados pelos seguintes componentes: 

1. Radiador; 

2. Bomba do líquido de arrefecimento; 

3. Ventilador;  

4. Mangueiras de conexão. 

 Segundo Newton e Steeds (1966) retirando uma maior quantidade de calor residual da 

fonte quente, proporciona uma melhor eficiência volumétrica. Portanto, somente uma faixa 

apropriada de temperaturas pode permitir resultados satisfatórios à operação. 

  

2.2.1. Radiadores 

 O radiador é uma peça bem comum, presente em carros, geladeiras e outros tantos 

produtos. E que tem uma função importante: trocar calor entre a solução e o ar. 

 O radiador é o componente composto por uma serpentina de alumínio que trocará 

efetivamente o calor dos componentes com o meio externo. Essa troca é realizada por redes 

de convecção forçada, pois existe uma ventoinha que irá auxiliar no processo de troca de 

calor. O fluido quente entrará no radiador e percorrerá toda a serpentina de alumínio 

aquecendo-a. A ventoinha irá forçar o ar do ambiente na serpentina que perderá calor e 

consequentemente resfriará o fluido. No final do radiador, o fluido sairá mais frio.  

 Segundo Bohacz (2007) o objetivo dos radiadores é remover, através da troca de calor 

com o ar do ambiente, o calor absorvido no motor pelo líquido de arrefecimento. Geometrias 

típicas dos radiadores são apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3. Geometrias típicas de radiadores. Fonte: Adaptado de Campos (2009). 

 Chang e Wang, (1997) afirmaram que geralmente o menor diâmetro dos tubos de 

seção “oval” com as aletas tipo persiana, ver Figura 3(c), esta na faixa de 1,5 mm até 5 mm. 

Para Webb e Jung, (1992) este tipo de tubos nos radiadores automotivos apresenta algumas 

vantagens, abaixo estão listadas as seguintes vantagens: 

 O fluxo do ar é normal a todos os canais inclinados (persianas). 

 Contem dispositivos turbilhonadores que aumentam a eficiência das aletas. 

 Os tubos de seção “oval” apresentam um menor arrasto aerodinâmico quando 

comparados com os tubos de seção circular. 

 

 No presente trabalho o trocador de calor utilizado foi do tipo fluxo cruzado, ver Figura 

4. O trocador de fluxo cruzado, especificamente, tem ampla utilização na engenharia, sendo 

muito utilizado como evaporadores, no resfriamento a ar de condensadores de equipamentos 

de ar condicionado e como resfriadores de água (radiadores) usados em motores automotivos. 

 

 (a)    (b) 

Figura 4. Vistas (a) lateral e (b) frontal de esquema do trocador de fluxo cruzado 

utilizado no aparato experimental. Fonte: Próprio Autor. 
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2.2.2. Fluidos de Arrefecimento 

 Lima e Otterman (1989) observaram que as temperaturas atingidas pelos gases de 

combustão (até 2482 °C), mesmo em velocidades moderadas de operação do automóvel, 

fazem com que as partes lubrificadas como o pistão alcancem temperaturas de pelo menos 93 

°C, podendo superar com facilidade o ponto de ebulição (PE) da água. 

 No MCI (Motor de Combustão Interna) as contribuições de calor ao líquido de 

arrefecimento provêm de: 

 Calor transmitido pelo fluido de trabalho durante a compressão e expansão; 

 Do atrito do pistão com as paredes do cilindro; 

 O calor transmitido à estrutura do cilindro durante o processo de descarga. 

 Os problemas encontrados com o uso da água como fluido térmicos de arrefecimento 

segundo Lima e Otterman (1989) são: 

1. Elevada temperatura de congelamento (0°C); 

2. Baixa temperatura de ebulição (100°C); 

3. Geração de ferrugem nas partes metálicas do sistema de arrefecimento. 

 

2.3. Critérios de Seleção dos Fluidos de Arrefecimento 

 Segundo Medeiros (2012) muitas são as propriedades intrínsecas aos fluidos. O 

princípio utilizado na seleção do fluido térmico parte da premissa de que um fluido deve 

armazenar e transferir o máximo de energia térmica, ter fácil escoamento, ser quimicamente 

estável e não deteriorar materiais em contato. 

 As seguintes propriedades são as de natureza termofísicas, que ainda podem ser 

divididas em propriedades termodinâmicas e propriedades de transporte (MEDEIROS, 2012): 

 Propriedades Termofísicas – Termodinâmicas: 

 Ponto de Congelamento; 

 Massa Específica; 

 Calor Específico; 

 Calor Específico Volumétrico; 
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 Coeficiente de Expansão Térmica; 

 Tensão Superficial; 

 Pressão de Vapor; 

Propriedades Termofísicas – Transporte: 

 Condutividade Térmica; 

 Difusividade Térmica; 

 Viscosidade Dinâmica; 

 Viscosidade Cinemática. 

 

 Autores como Medeiros (2012) e Bohacz (2007) mostraram que de forma geral, um 

fluido térmico deve ter, dentre as propriedades termofísicas mais relevantes, baixo ponto de 

congelamento, onde o objetivo é ter as menores temperaturas possíveis em estado líquido para 

absorver o máximo de calor, ou seja, com a diminuição no ponto de congelamento do fluido 

provocado pela adição de um soluto não volátil a pressão de vapor do líquido tende a 

diminuir.  

 Apresentar baixo potencial para corrosão nas paredes do sistema. Alta massa 

específica, para ocupar o menor volume possível. Alto calor específico, para aumentar a troca 

de calor e a capacidade de transporte de energia térmica, obtendo um maior armazenamento 

térmico. Alta condutividade térmica para aperfeiçoar a taxa de transferência de calor. Baixa 

viscosidade para facilitar o escoamento e diminuir o trabalho de bombeamento. Por fim 

possuir baixa pressão de vapor, consequentemente baixa volatilidade. 

 Dentre as propriedades listadas anteriormente, avaliando as características do fluido 

mais utilizado comumente por todos em varias atividades e processos distintos do nosso 

cotidiano, percebe-se que a água pura é a única substância que atende a esses requisitos, sendo 

assim um fluido ideal (MEDEIROS, 2012). 

 Todas as condições de transporte e armazenamento de calor estão presentes na água 

por possuir ótimas propriedades termofísicas. Além de boas propriedades químicas, tudo isso 

por ser de fácil aquisição e baixo custo, muito embora existam outros apanhados de 

propriedades já conhecidas o qual não é o objeto de estudo dessa pesquisa. Porém, possui uma 

grande desvantagem de solidificar a temperatura de 0°C quando está na sua forma pura, ou 
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seja, sem adição de nenhum aditivo. Para refrigeração que trabalha em temperaturas abaixo de 

0°C onde se obtém a máxima transferência de calor a água pura não é indicada. 

 Outra desvantagem da água pura é na utilização em sistemas de arrefecimento 

automotivo, por possuir temperatura de mudança de fase do estado líquido para o estado 

gasoso de aproximadamente 100°C, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 

nessa temperatura a água começa a ferver e evaporar obrigando os condutores de automóveis 

a repor o nível de água que evaporou, além da possível ocorrência de danos no sistema e 

peças do automóvel. Portanto, recomenda-se que a água pura não seja utilizada para trabalhar 

em sistemas de arrefecimento sem que haja a adição de um fluido ou aditivo de arrefecimento 

automotivo recomendado para o seu automóvel. 

  Perante esse problema, nos sistemas de arrefecimento que trabalhem com 

temperaturas acima de 100 °C a melhor situação a se fazer, aplicada ao caso, é tentar 

aumentar o ponto de ebulição do fluido térmico de arrefecimento utilizado. Um líquido atinge 

seu ponto de ebulição quando a temperatura que ele é submetido é suficiente para que sua 

pressão máxima de vapor iguale-se à pressão atmosférica que está sobre a superfície do 

líquido. Nessa situação, o vapor consegue sair e subir para a atmosfera, esse processo de 

aumento do ponto de ebulição de um líquido ocorre quando se acrescenta ao solvente um 

soluto não volátil (que não evapora), essa adição no solvente decorre da tonoscopia que é uma 

propriedade coligativa que constitui na diminuição da pressão máxima de vapor. Em relação à 

pressão de vapor de um solvente puro, pode-se dizer que sempre ela será maior do que a 

pressão de vapor de uma solução. Isso decorre do fato de que as partículas do soluto roubam 

energia cinética das moléculas do solvente, impedindo que parte destas ganhe o estado de 

vapor. As partículas dispersas constituem uma barreira que dificulta a movimentação das 

moléculas do solvente do líquido para a fase gasosa. É como se as partículas do soluto 

"segurassem" as partículas do solvente, dificultando sua passagem ao estado gasoso. 

 Se o líquido for submetido a pressões atmosféricas diferentes (lugares com altitudes 

diferentes), o ponto de ebulição sofrerá alteração. Quanto maior for à pressão atmosférica, 

maior deverá ser a pressão máxima de vapor, o que resultará em aumento do ponto de 

ebulição. O contrário também é verdadeiro: quanto menor for à pressão atmosférica, menor 

será a pressão máxima de vapor, o que resultará em um ponto de ebulição menor. 
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 Sendo assim, a PMV (Pressão Máxima de Vapor) de um líquido: é a pressão exercida 

por seus vapores quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Imagine um 

líquido em um recipiente fechado, no qual exista vácuo inicialmente. O líquido começa a 

evaporar. Nesse momento, a velocidade de evaporação é maior que a velocidade de 

condensação. Após algum tempo, a velocidade de evaporação se iguala a velocidade de 

condensação, é o que chamamos de equilíbrio dinâmico. Diz-se que foi atingida a pressão 

máxima de vapor. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, ou seja, quanto 

menos volátil for o líquido, menor a máxima pressão de vapor. 

 Atualmente para aumentar o ponto de ebulição nos sistemas de arrefecimento, são 

utilizados juntamente com a água aditivos anticongelante. De acordo com o que foi descrito 

em parágrafos anteriores, o anticongelante tem essa dupla função de aumentar e diminuir o 

range (faixa de medida) da temperatura quando comparado com a água pura. 

 Costa (2002) afirma que a água misturada ao aditivo do radiador deve ser trocada 

anualmente, já que o aquece e esfria do dia a dia muda as características do aditivo do fluido 

térmico. Em climas muito frios, a água pode congelar e provocar a ruptura do radiador ou do 

bloco do motor de um automóvel que tenha ficado exposto às condições atmosféricas, 

também é possível que o radiador congele e arrebente enquanto o automóvel estiver 

circulando, ainda que a água no motor esteja fervendo, devido ao fato do termostato não 

permitir a passagem da água quente do motor para o radiador antes que o motor atinja uma 

temperatura determinada.  

 Se um automóvel circular num ambiente onde a temperatura for abaixo de 0°C, a água 

do radiador poderá congelar antes da abertura da válvula do termostato (COSTA, 2002). 

Pode-se evitar o congelamento da água do radiador adicionando-lhe um produto químico, 

normalmente o etilenoglicol, para baixar o seu ponto de congelamento.  

 Segundo Fink (2003), anticongelante é definido como um aditivo que, quando posto 

em solução com a água, promove o efeito de redução do ponto de congelamento da solução. 

Trata-se de substâncias orgânicas ou inorgânicas totalmente solúveis em água. São usados em 

sistemas térmicos onde há a necessidade de trabalhar com fluidos a temperatura abaixo do 

ponto de congelamento da água. 

 Medeiros (2012) relata que a adição do anticongelante reduz a qualidade das 

propriedades termofísicas. 
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 Os sais, como o cloreto de sódio, são de fácil obtenção e manipulação e não diminuem 

de forma significativa as propriedades termofísicas; porém não são muito utilizados 

atualmente devido ao grande poder de corrosão. Mas, já existem produtos à venda no mercado 

com anticongelantes que contém um aditivo inibidor de corrosão, à base de sódio (COSTA, 

2002). 

 A utilização da família dos álcoois não traz consigo o problema da corrosão, no 

entanto são caros e alguns deles são tóxicos (MEDEIROS, 2012). Os álcoois listados por 

Melinder (2007) como anticongelantes são: metanol, etanol, etilenoglicol, propilenoglicol e 

glicerol. Os dois primeiros são voláteis e podem causar problemas de combustão; os álcoois 

glicóis (etilenoglicol e propilenoglicol) e o glicerol não são voláteis e funcionam bem como 

agentes anticongelantes. 

 

2.4. Características dos Fluidos Térmicos a Base de Etilenoglicol e Polímero 

 

2.4.1. Fluido de Arrefecimento a Base de Etilenoglicol (FT-EG) 

 O etilenoglicol (EG) utilizado no presente objeto de estudo é um fluido térmico para 

sistemas de arrefecimento comercialmente vendido no mercado brasileiro (produto de uma 

determinada marca) aditivo para radiadores com as informações de anticongelamento, 

anticorrosão e antifervura, promete baixar o ponto de congelamento da água em até -17ºC. 

Atende à Norma NBR-13705 e Normas Internacionais SAE J 1034 e ASTM D-3306. 

 

2.4.2. Fluido de Arrefecimento a Base de Polímero (FT-PL) 

 O desenvolvimento de fluidos de arrefecimento a base de polímeros de alto 

desempenho térmico ainda está pouco difundido e restrito comercialmente a algumas marcas 

comerciais. Nesses fluidos, contém inibidores de corrosão na proporção adequada para 

proteger todos os metais do sistema de arrefecimento, prolongando a vida útil das peças e 

oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação em todos os componentes do 

sistema. Para este tipo aditivo ainda não existe nenhuma norma brasileira que normatize o 
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produto. Este fluido é comercialmente vendido no mercado brasileiro (produto de uma 

determinada marca, mesmo fabricante do FT-EG). 

  

 Para o FT-PL o fabricante recomenda uma diluição de utilização do produto em torno 

de 40% a 60%, além de prometer elevar o ponto de ebulição em até 120°C. A vantagem que 

torna o produto mais evidente, segundo o fabricante, é por ser um produto biodegradável, 

sendo assim, um produto amigo do meio ambiente, ou seja, o impacto ambiental com a 

utilização desse fluido térmico a base de polímeros é reduzido, com isso ele sai na frente em 

relação aos outros fluidos térmicos de arrefecimento que são à base de etilenoglicol. Outro 

fator importante que o fabricante ressalta é que o produto é ideal para ser utilizado em países 

de clima tropical como Brasil, por possuir o ponto de ebulição acima do fluido térmico de 

arrefecimento a base de etilenoglicol. 

 

2.5. Soluções e Propriedades Coligativas 

 Uma composição homogênea a partir de duas espécies químicas totalmente dispersas a 

nível molecular é definida como solução (CASTELLAN, 1986). 

 Segundo Castellan (1986) soluções de dois componentes são chamadas de binárias, e 

que contenham três são ternárias. O componente em maior quantidade na solução é o 

solvente, enquanto que os demais constituintes, podendo ser mais de um, são chamados de 

solutos. 

 Felder e Rousseau (2005) relatam que a concentração dos constituintes, solutos e 

solventes, pode ser dada em base mássica ou base molecular. A fração mássica do 

componente i na solução é dada pela razão da massa de i pela massa total da solução 

(MEDEIROS, 2012), representada na equação: 

 

    
          

           
   *

    

       
+       (2.1) 
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A fração molar do componente i na solução é a razão entre a quantidade de moles de i 

e a quantidade de moles totais da solução representada na equação abaixo: 

 

    
          

           
   *

      

         
+       (2.2) 

 

 A representação percentual em massa de i é 100Xi. e a percentagem molar de i é 100Yi. 

Vale ressaltar que o presente estudo foi realizado utilizando apenas às frações 

mássicas das soluções dos fluidos de arrefecimento a base de etilenoglicol e de polímeros, 

assim como, a água sempre será o solvente, enquanto que os fluidos de arrefecimento são os 

solutos. 

Segundo Dossat (2004) a formação de uma solução monofásica ocorre por completo 

quando a quantidade de soluto a ser adicionada na água for mantida dentro do valor 

respeitado, não extrapolando o limite de solubilidade do sal na água, nesse caso para os sais. 

As propriedades termofísicas da solução água-anticongelante diferem das propriedades 

do solvente puro, a água (MEDEIROS, 2012).  

Autores como Medeiros (2012), Castellan (1986), Felder e Rousseau (2005) 

incrementam e relatam que há sempre mudanças em algumas propriedades termodinâmicas, 

tais como pressão de vapor, ponto de ebulição e ponto de congelamento. Essas mudanças são 

devido à ação do soluto (agente anticongelante) e dependem exclusivamente da sua massa 

molecular e da sua concentração no solvente. 

O que acontece com o ponto de ebulição da água se adicionar sal de cozinha? Por que 

a água ferve mais rápido em locais de elevada altitude? Por que se adiciona sal nas estradas no 

inverno? Estas perguntas estão relacionadas às propriedades que comparam o comportamento 

das soluções com o seu solvente puro. 

As propriedades coligativas das soluções são aquelas que se relacionam diretamente 

com o número de partículas de soluto que se encontram dispersas (dissolvidas) em um 

determinado solvente. Depende do número de partículas dispersas na solução, independente 
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da natureza dessa partícula. São as alterações que os solutos causam ao solvente. 

Durante o estudo das propriedades coligativas sempre é necessário comparar o 

comportamento da solução com o respectivo solvente puro. Essas mudanças nas propriedades 

se referem à modificação das propriedades a partir das seguintes condições (FELDER, 

ROUSSEAU, 2005; ATKINS, PAULA, 2006): 

 

• O soluto é uma substância não volátil e de alto ponto de ebulição;  

• O soluto não reage com o solvente e nem se dissocia, ou seja, permanece com as 

moléculas inalteradas e apenas dissolvidas no solvente.  

 

Todas as propriedades coligativas estão relacionadas com o abaixamento do potencial 

químico do solvente provocado pela presença do soluto (ATKINS, PAULA, 2006).  

Segundo Felder e Rousseau (2005) soluções em que a concentração do soluto é muito 

pequena e tende a zero, ou seja, são onde as propriedades coligativas são aplicadas idealmente 

às soluções diluídas. Porém, as alterações das propriedades coligativas se aplicam também 

quando a solução não é diluída, desde que a concentração do soluto não seja grande suficiente 

para alterar as condições químicas da solução (MEDEIROS, 2012). 

 A Lei de Raoult é a explicação formal para o acontecimento dos fenômenos causado 

pelo soluto, em que o principal fator é a diminuição da pressão de vapor do solvente 

(MEDEIROS, 2012).  

 Para Brady, Russell e Holum (2002) o abaixamento da pressão de vapor tem duas 

consequências importantes: a redução da temperatura de congelamento e o aumento da 

temperatura de ebulição da solução, quando comparadas ao solvente puro. O abaixamento do 

ponto de congelamento é denominado de efeito crioscópico (MEDEIROS, 2012). 

 

2.6. Introdução a Termodinâmica Química 
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2.6.1.  Sistemas Binários 

 Para Wallas (1985) um registro gráfico que relaciona os efeitos de temperatura, 

pressão e composição dos componentes presentes numa mistura, mostrando suas várias fases 

em equilíbrio termodinâmico é descrito como diagrama de fases. O que define uma fase é o 

principio da composição e do estado que uma substância se apresenta na forma homogênea 

(ATKINS, PAULA, 2006). Uma fase alcançará um estágio no qual suas temperaturas, 

pressões e composições permanecerão fixas. (SMITH, VAN NESS, ABBOTT, 2007). Os 

tipos de fases que podem existir em condições particulares são características da natureza 

química dos componentes (WALLAS, 1985). 

 A regra de fases de Gibbs determina o número de fases presentes na solução. Para 

sistemas com mais de uma fase e com um ou mais componente, o número de variáveis 

independentes que especifica o estado termodinâmico é dado pela seguinte relação 

(MEDEIROS, 2012): 

 

                  (2.3) 

 

onde, F é o grau de liberdade do sistema, ou seja, a quantidade de propriedades 

termodinâmicas intensivas e independentes necessárias para caracterizar o sistema (SMITH, 

VAN NESS, ABBOTT, 2007). P representa o número de fases presentes, N é o número de 

espécies químicas. 

De acordo com Medeiros (2012) o diagrama de fases do sistema água-anticongelante 

determina a quantidade de anticongelante para reduzir o ponto de congelamento da água, 

consequentemente aumentando o ponto de ebulição. O diagrama informa o percentual 

necessário em massa ou volume de anticongelante para que a solução adquira o ponto de 

congelamento desejado, para manter sempre no estado líquido (MEDEIROS, 2012). 

Para o sistema ter três graus de liberdade basta usar apenas um anticongelante no 

sistema, obtendo-se assim dois componentes, a água e o anticongelante. Nesse caso, tem-se 

apenas uma fase presente, a fase líquida, e o número de espécies químicas é dois. Tendo os 

dados referentes à temperatura, pressão e concentração do anticongelante pode-se definir o 
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estado do sistema como sendo o sistema binário. 

A pressão atuante no sistema de arrefecimento automotivo pode ser considera em 

torno de 0,5 kg/cm
2
 a partir de uma tampa de pressão regulada para essa pressão (COSTA, 

2002), a água ferverá apenas depois de atingir 112ºC ao nível do mar. O seu ponto de ebulição 

descerá cerca de 1,1ºC por cada 300 m, na altitude (COSTA, 2002). 

No sistema binário, para uma dada temperatura, a fração mássica de um dos 

constituintes é dada diretamente pela fração mássica do outro constituinte, em vez que: 

 

                  (2.4) 

 

2.7. Propriedades Termofísicas 

 O conhecimento das propriedades termofísicas é essencial para um projeto eficiente e 

dinâmico da transferência de calor nos sistemas de arrefecimento. Falhas em equipamentos ou 

no projeto de processos podem ser atribuídas à falta dessas informações quando da seleção 

inadequada de valores de propriedades termofísicas usadas na análise inicial dos sistemas em 

estudo. 

 Desta forma, os fluidos destinados para os sistemas de arrefecimento presentes no 

comercio disponíveis ao consumidor, devem está sob condições de utilização cujo objetivo 

principal é de arrefecer o sistema, onde algumas peças estão sujeitas aos processos de 

aquecimento e resfriamento. Portanto é interessante que se determinem as propriedades 

termofísicas do fluido de arrefecimento. 

 Toda via, é necessária tanto a obtenção de dados precisos de propriedades como a 

condutividade térmica, a difusividade térmica, calor específico, massa específica e 

viscosidade quanto à predição do comportamento dessas propriedades durante o processo, 

onde ocorrem variações de temperatura e composição. 
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2.7.1. Massa Específica ou Densidade 

A massa específica é definida como a massa ocupada por unidade de volume. A Massa 

específica é uma propriedade termodinâmica intensiva de um sistema, ela é expressa em 

kg/m
3
 no sistema internacional de unidade. Dados sobre essa propriedade são necessários para 

projetar e avaliar equipamentos de processamento e bombeamento de fluidos como 

evaporadores, bombas, filtros, misturadores dentre outros. 

 

   
 

 
      *

  

  +        (2.5) 

 

Em que ρ é massa específica (kg/m
3
), m é a massa (kg) e v é o volume (m

3
). O inverso 

da massa específica é o volume específico, propriedade largamente aplicada na 

termodinâmica: 

 

   
 

 
  

 

 
    *

  

  
+       (2.6) 

 

Onde v é o volume específico. 

Felder e Rousseau (2005) ressaltam que muitas soluções de uso geral foram 

caracterizadas e publicadas em manuais e livros especializados. Para determinar a massa 

específica de uma solução devem ser usados equipamentos adequados experimentos com 

métodos precisos.  

 

2.7.2. Calor Específico 

 O calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para alterar em 

uma unidade a temperatura de uma massa unitária de um material qualquer. Portanto, 

conhecer o calor específico é importante para determinar a quantidade de energia que se deve 
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adicionar ou remover no processamento, dando uma indicação do gasto energético, o que num 

processo contínuo, tenderá a influenciar o tamanho do equipamento. 

 Medeiros (2012) descreve que o calor específico é uma propriedade termodinâmica 

intensiva que se refere à absorção e inércia térmica, como também é relacionado à energia 

interna de uma substância. Líquidos e sólidos são substâncias incompressíveis e há apenas um 

calor específico a ser aplicado. 

  

2.7.3. Condutividade Térmica 

 A condutividade térmica é definida como a constante de proporcionalidade que 

relaciona a taxa de transferência de calor por um material com a área de transferência de calor 

e a variação de temperatura com a distância no material (INCROPERA, 2014), podendo ser 

entendida como a capacidade de um material em conduzir calor (ARAÚJO et al. 2004). 

 A condutividade térmica ainda pode ser definida como uma propriedade termofísicas 

de transporte de calor que quantifica a habilidade de uma substância transferir energia térmica 

de um ponto a outro (MEDEIROS, 2012). 

  

2.7.4. Viscosidade Dinâmica 

Viscosidade é uma propriedade física dos fluidos que caracteriza sua resistência ao 

escoamento. Pode-se definir viscosidade também como uma propriedade de transporte, onde a 

viscosidade dinâmica é a transferência molecular de quantidade de movimento linear entre as 

moléculas, a partir da aplicação de uma tensão de cisalhamento no fluido para compor o seu 

movimento, ou seja, o escoamento (BIRD, STEWART, LIGHTFOOT, 2002). 

Essa transferência de momento pode ser entendida também como o momento 

transferido pelo movimento macroscópico do fluido e que esse transporte convectivo de 

momento é proporcional à massa específica do fluido, formando a viscosidade cinemática 

(BIRD, STEWART, LIGHTFOOT, 2002). 
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Os fluidos chamados de newtonianos possuem a tensão de cisalhamento diretamente 

proporcional à taxa de cisalhamento, obedecendo à relação mostrada na Equação 10, chamada 

de lei de Newton (FOX, 1998). 

 

2.7.5. Difusividade Térmica 

A difusividade térmica mede a capacidade de um material de conduzir energia térmica 

em relação à sua capacidade de armazená-la, a Equação 2.7 descreve esse comportamento. 

Materiais com elevados valores de difusividade responderão rapidamente a mudanças nas 

condições térmicas impostas a ele. Caso contrário responderá lentamente, necessitando de um 

tempo maior para atingir uma nova condição de equilíbrio (INCROPERA, 2014). 

 

   
 

    
    *

  

 
+       (2.6) 

 

 Onde α é a difusividade térmica, k é a condutividade térmica (W/m.K), ρ é a massa 

específica (kg/m
3
) e Cp é o calor específico (kJ/kg.K).  

 

2.8. Análises Térmicas 

As técnicas de análise térmica são utilizadas na determinação de dados térmicos, como 

capacidade calorífica, variações de entalpias e temperaturas de mudanças de estado, assim 

como também investigação da estabilidade e da composição térmica, caracterização de 

materiais, determinação da pureza de substâncias, transição vítrea, etc., em produtos com 

grande diversidade, indo de materiais biológicos a materiais de construção (DODD E 

TONGE, 1987). 
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2.8.1. Sistemas Térmicos Diferenciais 

Sistemas como DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) é um sistema térmico 

diferencial que registra a diferença entre as variações de entalpia que ocorrem entre a amostra 

e um material de referência que não apresente absorção ou liberação de calor (termicamente 

inerte) quando ambos são aquecidos sob as mesmas condições (PINTO, 2011). 

O DSC é capaz de quantificar tais eventos porque é calibrado para medir o fluxo de 

calor através de uma diferença de temperatura (DSC com fluxo de calor) ou proporcionar ao 

sistema um fluxo de calor e quantificá-lo para que esse fluxo seja suficiente para anular a 

diferença de temperatura entre a amostra e a referência (DSC de compensação de energia) 

(PINTO, 2011). 

No DSC de fluxo de calor, a amostra e a referência são aquecidas ou resfriadas em um 

forno comum e a diferença de temperatura entre a amostra e a referência é registrada (PINTO, 

2011). É um sistema passivo, onde se verifica a diferença de fluxo de calor fornecido entre 

amostra e referência. 

No DSC de compensação de energia é um sistema ativo, com sensores de temperaturas 

e aquecedores individuais (fornos separados), que mede a diferença de energia que é 

fornecida aos aquecedores para manter a temperatura da amostra igual à temperatura da 

referência (GAISFORD, 2004). 

 

2.8.2. Análise por Termogravimétrica (TGA) 

A termogravimetria é uma técnica da análise térmica na qual a variação da massa da 

amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a 

amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. 

Esta técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na 

massa de substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperaturas em que elas adquirem 

composição química fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a decompor, 

acompanhar o andamento de reações de desidratação (perda de umidade), oxidação, 

combustão, decomposição, etc. (LAGE, 2009; RIBEIRO, 2011). 
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2.9. Estimativa do Cálculo do Coeficiente Convectivo de Transferência de Calor 

O coeficiente de transferência de calor no radiador é estimado para o refrigerante, bem 

como o ar que flui sobre as aletas do radiador. As taxas de transferência de calor para o 

refrigerante e o ar são estimadas como:  

 

                           (2.7) 

 

A taxa de transferência de calor pode ser calculada da seguinte forma 

 

    ̇        ̇                         (2.8) 

 

O coeficiente de transferência de calor pode ser obtido em relação à igualdade de Q 

nas equações acima, Equações 2.7 e 2.8, conforme Equação 2.9. 

 

      
 ̇                     

         
     (2.9) 

 

Onde, hExp é o coeficiente de convecção experimental,  ̇ é a taxa de fluxo de massa, 

que é o produto da taxa de densidade e de fluxo de volume do fluido, Cp é a capacidade de 

calor específica do fluido, A é a área periférica de tubos do radiador, Tentrada e Tsaída são as 

temperaturas de entrada e de saída, Tb é a temperatura média que foi assumido como sendo os 

valores médios de entrada e saída da temperatura do fluido se deslocando através do radiador, 

Ts é a temperatura da parede do tubo, o qual é o valor médio das duas superfícies dos tubos 

em ambos os lados do radiador. Deve-se também mencionar que todas as propriedades físicas 

foram calculadas à temperatura do volume do fluido. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

3.1. Materiais 

 Neste capítulo serão descritos os materiais e equipamentos utilizados nesta pesquisa, 

bem como a metodologia utilizada para preparação dos fluidos e execução dos ensaios de 

massa específica, calor específico, condutividade térmica e viscosidade. Todos os 

experimentos foram realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3.1.1. Fluidos Térmicos Utilizados 

 Os fluidos térmicos comerciais de arrefecimento empregados nesta pesquisa foram 

adquiridos no comercio varejista o FT-EG e o FT-PL, estão citados na Tabela 2. 

Tabela 2. Fluidos utilizados na pesquisa. Fonte: Próprio autor. 

Nomenclatura Adotada na Pesquisa Composição 

FT-EG Etilenoglicol 

FT-PL Polímero 

 

3.1.2. Reagentes Utilizados 

 A água utilizada foi deionizada por processo de osmose reversa, o etilenoglicol 

utilizado é da marca Merck que apresenta teor de pureza de 99,5%. 

 Amostra de safira (α-Al2O3), usada como material padrão para determinação de cp 

com 99% de pureza, e as amostras de índio (In) e estanho (Sn) utilizadas para a calibração do 

equipamento DSC-60 com pureza de 99,99%. Os recipientes de acondicionamento das 

amostras, compostos por cadinhos e tampas de alumínio, além dos cadinhos de alumina para 

análises de TGA. 
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3.1.3. Equipamentos 

 Os equipamentos utilizados nesta pesquisa, Tabela 3, estão disponíveis no Núcleo de 

Petróleo e Gás (NUPEG), do Departamento de Engenharia Química, da UFRN. 

Tabela 3. Equipamentos utilizados no decorrer do trabalho experimental. Fonte: Próprio autor. 

 

 

3.2. Métodos Experimentais dos Fluidos 

 As duas soluções foram formuladas com amostras de 300 gramas. As massas dos 

constituintes foram calculadas a partir de cada concentração do fluido FT-EG e FT-PL. 

 As análises das propriedades termofísicas partiram da utilização dos fluidos 

concentrados e foram diluídos nas proporções de 60%, 55%, 50%, 45% e 40%. Todas as 

concentrações foram diluídas em frações mássicas. 

 A montagem e mistura dos constituintes foram realizadas no Laboratório do no Núcleo 

de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG II) utilizando uma balança com resolução 

de 0,0001 g, onde as duas formulações foram pesadas e acondicionadas em garrafas do tipo 

pet. 

Equipamentos Modelo Marca

Balança analítica AY220 MARTE

Reômetro MARS Thermo Scientific

Condutivimetro KD2 Pro Decagon Devices

DSC DSC-60 Shimadzu

TGA DTA-60 Shimadzu

Densímetro DDM 2911
Rudolph Research 

Analytical

Aneômetro AVM-07 PROVA

Medidor de Temperatura TH 1000 INSTRUTHERM

Banho Térmico Haake DC30 Thermo Scientific
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 De maneira simplificada, a fase experimental pode ser representada da seguinte forma 

(Figura 5): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimento geral da realização da fase de experimentos. Fonte: Próprio Autor. 

 

3.2.1. Análise Massa Específica 

 A medição da massa específica foi realizada no densímetro da marca Rudolph 

Research Analytical, modelo DDM 2911 (Figura 6), disponível no Departamento de 

Engenharia do Petróleo (DPET). Esse equipamento está baseado na medição do período de 

oscilação da vibração da amostra líquida em um tubo em forma de U. Uma limpeza era 

realizada antes e depois de cada medida. Uma quantidade de solvente (álcool) que 

preenchesse todo o tubo em U era introduzida para garantir a retirada de todo o resíduo de 

amostra que tenha ficado no tubo. Em seguida ligava-se a bomba de ar para secagem do tubo, 

visando garantir que o equipamento estivesse completamente limpo. 

 O densímetro possui controle de temperatura do fluido com exatidão de 0,03 °C, na 

faixa de medição de 0 a 90 °C. As medições foram feitas em função da temperatura, no range 

de 25 a 50 °C, variação de 5 °C entre as medições. O tempo médio para medição é de 
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aproximadamente 2 minutos. Para medição da massa específica, aproximadamente 3 mL da 

amostra era introduzido no densímetro através de uma seringa, tendo o cuidado para que não 

ficasse nenhuma bolha de ar dentro do tubo, a seringa permanece acoplada durante todo o 

processo de medição . Caso bolhas aparecessem dentro do tubo, um volume maior de amostra 

era introduzido fazendo com que a bolha fosse expelida. Para obter dados confiáveis, três 

medições foram feitas para cada temperatura, obtendo assim média aritmética e desvio-padrão 

dos valores. 

  

Figura 6. Densímetro Anton Paar DMA 4500. Fonte: Próprio Autor. 

 

3.2.2. Análise Calor Específico 

A medição do calor específico foi realizada com o instrumento DSC-60 da Shimadzu 

(Figura 7), disponível no Laboratório do NUPEG II. 

A obtenção de dados de qualidade é valiosa nos vários ramos da ciência, tendo em 

vista que os mesmos poderão ser utilizados como base para estudos da comunidade científica 

do mundo, sendo assim de extrema utilidade (PINTO, 2011). Neste capítulo, serão 

apresentados os materiais e métodos aplicados no desenvolvimento deste trabalho. 
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Figura 7. DSC-60 da Shimadzu. Fonte: Próprio autor. 

 

3.2.2.1. Calorímetro Exploratório Diferencial (DSC – 60) 

Para Ionashiro (2004) dependendo do método de medição utilizado, há duas formas de 

medição no DSC: calorimetria exploratória diferencial com compensação de potência e 

calorimetria exploratória diferencial com fluxo de calor. 

O método adotado neste trabalho foi calorimetria exploratória diferencial com fluxo de 

calor. Pereira (2013) e Junior (2004) relatam que na DSC com fluxo de calor, a amostra e a 

referência são colocadas em cápsulas idênticas, que se alojam em um disco termoelétrico e 

são aquecidas por uma mesma fonte de calor. A variação da temperatura, em um dado 

momento, é proporcional à variação da entalpia, à capacidade calorífica e à resistência térmica 

total ao fluxo calórico (JUNIOR, 2004). 

Para a determinação do Cp dos fluidos térmicos de arrefecimento foi utilizado um 

conjunto de elementos experimentais seguindo os padrões da norma ASTM E1269 e consiste 

de: 
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3.2.2.2. Descrição do equipamento (DSC – 60) 

O DSC é constituído por um forno capaz de aquecer controladamente e de forma 

uniforme a amostra e o material de referência a uma taxa constante; um sensor de temperatura 

que indica a temperatura da amostra/forno em ± 0,1 K; um sensor para determinar a diferença 

do fluxo de calor entre a amostra e a referência equivalente a 5 mW. 

O DSC possui um controlador de temperatura: capaz de executar um programa de 

temperatura específica através da operação dos fornos entre o limite de temperatura 

selecionado em ± 1 % com uma taxa de variação de temperatura constante de 5 K/min com 

precisão de ± 1 %.  

Contém também um registrador eletrônico: tem a função de registrar e exibir a curva 

do DSC com uma sensibilidade no eixo das ordenadas de 5 mW/cm e de 10 K/cm no eixo das 

abscissas.  Na Figura 8 temos a representação estimada do funcionamento através do gráfico e 

um esboço do equipamento. 

 

 (a)     (b) 

Figura 8. (a) Compartimento do DSC (1) cadinho com amostra, (2) cadinho referência, 

(3) forno DSC , (4) aquecimento, (5) sensor; (b) Curva típica do gráfico no DSC. Fonte: 

Adaptado de Aragão (2002) e Pereira (2013). 

3.2.2.3. Calibração (DSC – 60) 

Segundo Sabbah (1999) a calibração de um equipamento, é um procedimento 

fundamental para todo estudo termoanalítico. É uma forma de estabelecer a relação entre uma 

quantidade medida por um equipamento e o valor verdadeiro dessa quantidade. 
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Os procedimentos de calibração do equipamento foram realizados conforme as 

instruções do fabricante do equipamento e das normas ASTM E967 (ASTM, 2014) e ASTM 

E968 (ASTM, 2014). 

 

3.2.2.3.1. Calibração da Temperatura 

Para a calibração da temperatura do equipamento (DSC – 60) foram utilizados os 

padrões de referência segundo a norma ASTM E967 (ASTM, 2014) os metais índio (In) e 

estanho (Sn). As calibrações do equipamento foram realizadas com taxas de aquecimento de 

10 °C/min, numa atmosfera de nitrogênio de 50mL/min. Foram seguidas as etapas abaixo 

para cada padrão de referência, cujo procedimento foi realizado em triplicata. 

 

1) Preparação dos padrões: Pesagem em balança analítica de aproximadamente 5 

± 0,5 mg de massa de cada padrão nos respectivos cadinhos de alumínio e 

encapsulamento na prensa. 

2) Calibração da linha de base do equipamento conforme as instruções do 

fabricante, mantendo a célula do DSC vazia e percorrendo a faixa de 

temperatura usual de trabalho de 25°C a 300 °C. 

3) Varredura de cada padrão em sua faixa de calibração mantendo o modo de 

calibração para temperatura. (Índio (In) de 126 a 180,00 °C e Estanho (Sn) de 

200°C a 260°C). 

4) Análise dos dados: Os dados obtidos nas etapas anteriores são analisados no 

software TA-60WS  Collection Monitor e reportados automaticamente pelo 

software de controle TA60. 

5) Verificação da calibração: No modo de experimento, varredura de cada padrão 

na sua faixa de temperatura. Os valores obtidos para as temperaturas de fusão 

Tonset no software TA60 foram analisados e comparados com os valores de 

referência teóricos, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4. Temperatura Tonset do material de calibração. Fonte: ASTM E967 (ASTM, 2014). 

 

 

As Figuras 9 e 10 apresentam as curvas térmicas diferenciais obtidas para a fusão do 

índio (In) e estanho (Sn). 

(°C) (K)

Mercury −38.834 234.316

Water 0.01
B

273.16
B

Phenoxybenzene 26.87 300.02

Gallium 29.765
B

302.915
B

Benzoic Acid 122.37 395.52

Indium 156.598
B

429.748
B

TinC 231.928
B

505.078
B

Bismuth 271.442 544.592

Lead 327.502 600.652

Zinc 419.527 692.677
B

Antimony 630.74 903.89

Aluminum 660.32
B

933.47
B

Silver 961.78
B

1234.93
B

Gold 1064.18
B

1337.33
B

Copper 1084.62
B

1357.77
B

Nickel 1455 1728

Cobalt 1494 1767

Palladium 1554 1827

Platinum 1772 2045

Rhodium 1963 2236

Melting Temperature
A

Calibration Material
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-2

-1

0

1

mW/mg
DSC
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-26.05x100J/gCalor
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Figura 9. Curva térmica diferencial obtida para a calibração da temperatura a uma taxa 

de 20 ºC/min com índio (In). Fonte: Próprio autor. 

 

200 210 220 230 240 250 260
Temp [C]

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

mW/mg
DSC

230.86x100C

-57.81x100J/gCalor

233.50x100C

 

Figura 10. Curva térmica diferencial obtida para a calibração da temperatura a uma 

taxa de 20 ºC/min com estanho (Sn). Fonte: Próprio autor. 
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Os coeficientes de variação é uma medida de dispersão relativa, empregada para 

estimar a precisão de experimentos e representa o desvio-padrão expresso como porcentagem 

da média. Sua principal qualidade é a capacidade de comparação de distribuições diferentes. 

Os valores do Cv da literatura e os valores obtidos para os padrões índio e estanho foram 

0,032% e 0,046%, respectivamente. A Equação 3.1 foi utilizada para encontrar os coeficientes 

de variação. 

    
 

 
 .100       (3.1) 

Sendo: CV: coeficiente de variação; σ: desvio padrão e µ: média dos valores. 

Segundo Pinto (2011) podemos realizar outra calibração, a calibração da linha-base. 

Essa linha é definida como a curva entre a temperatura inicial e a temperatura final na região 

do pico de fusão. Nessa calibração procura-se obter uma linha o mais horizontal possível e 

próxima de zero, em mW. O programa de calibração é usado para alinhar a linha-base e zerar 

o sinal do fluxo de calor, criando assim uma linha-base corrigida entre o intervalo de 

temperatura a ser analisado (25 °C e 300 °C), como mostra a Figura 11. 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Temp [C]

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

mW
DSC

 

Figura 11. Curva térmica diferencial obtida com a calibração da linha-base a uma taxa 

de 20 ºC/min. Fonte: Próprio autor. 
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3.2.2.4. Preparação das amostras 

Com a padronização da preparação das amostras para todos os ensaios, validação da 

técnica e ensaios posteriores, a mesma forma de preparação foi empregada. O cadinho 

(panela) e tampa de alumínio foram colocadas em cima de um vidro relógio e levadas até uma 

balança analítica de precisão 0,0001g, tarou-se a balança com os três itens, em seguida as 

amostras foram entre 5 e 6 mg dentro do cadinho de alumínio na balança. Após a pesagem o 

cadinho foi fechado hermeticamente com a tampa e com auxílio de uma prensa manual. 

 

3.2.2.5. Determinação do Calor Específico 

Conforme a Figura 12 foi necessária à realização de três etapas. As etapas estão 

descritas logo abaixo nos itens (a), (b) e (c). Primeiramente o experimento para obtenção da 

linha-base, em seguida a obtenção da curva da safira e por último o experimento para 

obtenção da curva da amostra. 
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Figura 12. Curvas obtidas no DSC, para determinar cp: (1) curva da linha-base, (2) 

curva da amostra, (3) curva da safira e (4) programa de aquecimento. Fonte: Próprio autor. 
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Segundo Pinto (2011) e ASTM (2014) esses passos são primordiais e definitivos para 

a determinação do calor específico de qualquer amostra. 

(a) Linha-base 

A linha-base foi obtida a partir da exploração no calorímetro de dois cadinhos vazios, 

previamente pesados e colocados cuidadosamente sobre os discos termoelétricos do DSC. 

(b) Curva da amostra padrão (safira) 

A safira foi usada como padrão de calibração para o cp, por ser a substância 

recomendada pela Norma ASTM E1269, ser um material quimicamente estável no ar, com 

elevado ponto de fusão (próximo de 2030 ºC), por possuir alta pureza e elevado valor de cp. 

 Ginnings e Furukawa (1953) afirmam também que por não ser volátil, não 

higroscópico e aparentemente não apresentar transições sólido-sólido a safira é o melhor 

padrão para esse método. 

Ainda segundo a Norma ASTM E1269 a obtenção da curva da safira foi realizada da 

mesma forma que a linha-base, com a diferença de não mais os dois cadinhos estarem vazios, 

mas sim um cadinho vazio em seu respectivo disco termoelétrico e o outro cadinho contendo 

a amostra previamente pesada. Aproximadamente 22,7 mg de safira foram necessários para a 

realização deste experimento. A Figura 13 indica a ordem das posições dos cadinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vista superior do forno do DSC; posicionamento dos cadinhos no disco 

termoelétrico. Fonte: Próprio autor. 

 

Cadinho vazio 
Cadinho com 

amostra 

Disco 
termoelétrico 
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 (c) Curva para a amostra 

O conjunto de cadinho mais tampa foram previamente lacrados e contendo a amostra 

foi levado para dentro da célula do equipamento de DSC e colocado sobre o disco 

termoelétrico (Figura 13). No outro disco termoelétrico foi colocado o cadinho de referência 

(vazio). A metodologia experimental aplicada para os três procedimentos foi: 

• Aquecer o calorímetro da temperatura ambiente até a temperatura inicial (T1); 

• Manter por 5 minutos na temperatura inicial (isoterma inicial); 

• Rampa de aquecimento da temperatura inicial (T1) até a temperatura final (T2); 

• Manter por 5 minutos na temperatura final (isoterma final). 

Para a medição do Cp esse procedimento foi repetido em todas as análises. Os 

segmentos isotérmicos iniciais e finais foram empregados no sentido de se obter um sistema 

estabilizado antes e após o segmento dinâmico. Para a obtenção de todas as curvas a taxa 

utilizada foi de 20 ºC/min e massa variando entre 5 e 6 mg. 

 

3.2.2.6. Tratamento Matemático para Obtenção do Calor Específico 

Os resultados obtidos no DSC foram determinados utilizando software TA60 da 

Shimadzu. O programa analisa os dados de substâncias em estado sólido ou líquido, obtidos a 

partir do DSC. O programa sobrepõe os três arquivos obtidos pelos três experimentos 

descritos anteriormente no item 3.2.2.5., como mostra a Figura 14 e aplica as seguintes 

Equações 3.2 e 3.3. 

 

   *
 

      
+  (          

)  (        
)   (3.2) 

Sendo: 

b= Taxa de aquecimento (K/min); 

Cp(St) = Calor específico da safira a uma dada temperatura (J.g
-1

.K
-1

); 

Cp(C) = Calor específico do material do cadinho numa dada temperatura (J.g- 1.K-1); 

E = Sensibilidade calorimétrica do DSC; 
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DSt = Deslocamento vertical entre a linha-base e a safira, numa dada temperatura (mW); 

WSt = Massa da safira (mg); 

ΔW = Diferença de massa entre cadinho da amostra e cadinho da referência. 

Usando a sensibilidade calorimétrica, E, calculada pela Equação 3.2, calor específico é 

obtido pela Equação 3.3: 

 

      
 

       

    
 

         

  
    (3.3) 

Sendo: 

Cp(S) = Calor específico da amostra (J.g
-1

.K
-1

). 

DS = Deslocamento vertical da linha-base para linha da amostra, numa dada 

 temperatura (mW). 

WS = massa da amostra (mg). 
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Figura 14. Curvas sobrepostas no software TA60. Fonte: Próprio autor. 
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3.2.3. Análise Condutividade Térmica 

A medição da condutividade térmica foi realizada com o instrumento KD2 Pro da 

Decagon Devices (Figura 15), foram utilizados dois equipamentos um disponível no 

Laboratório de Refrigeração o outro foi emprestado pelo Laboratório de Engenharia de 

Alimentos, ambos localizados na UFRN. Trata-se de um sensor tipo agulha (Figura 16) que 

deve ser imerso no fluido, medindo a condutividade térmica por diferenças de temperatura 

durante a medição. 

 

Figura 15. Condutivimetro KD2 Pro da Decagon Devices. Fonte: Próprio autor 

 

O sensor utilizado foi o KS-1, indicado para medição em líquido (Figura 15). 

 

Figura 16. Sensor tipo agulha KS-1 para medição em líquidos. Fonte: Próprio autor 
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A faixa de medição do instrumento é de 0,02 a 2,00 W/m.K, com uma exatidão de 5%. 

O tempo de medição é de aproximadamente 3 minutos. A condutividade térmica dos fluidos 

foi medida num range de temperatura entre 5 e 40 °C, variação de 5 °C. A cada ponto de 

temperatura três medições automáticas a cada 15 minutos foram realizadas. 

As amostras nas concentrações de 60%, 50% e 40% para cada fluido permaneceram 

todas na mesma temperatura para cada ponto estabelecido, conforme é mostrado na Figura 

17a. As amostras foram colocadas em frascos de vidro (40mL) com um pequeno furo na 

tampa para ser inserido o sensor KS-1. Para varrer essa faixa de temperatura, um banho 

térmico, localizado no Laboratório do NUPEG II, foi usado. Trata-se do banho térmico Haake 

DC30 da Thermo Scientific (Figura 17b) onde este equipamento possui uma faixa de 

operação de -50 a 150 °C, com exatidão no controle de temperatura de ± 0,1 °C. 

 

  

Figura 17.  (a) Condicionamento das amostras no (b) banho térmico Haake DC30 da Thermo 

Scientific. Fonte: Próprio autor 

Após as três medições em cada temperatura, cálculos de média aritmética e de desvio-

padrão foram aplicados para ter o valor da condutividade térmica na respectiva temperatura. 

Com esses resultados, gráficos foram gerados primeiramente para validação do experimento, 

e depois para descrever o comportamento dos fluidos térmicos de arrefecimento. 
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Para garantir total homogeneidade e estabilidade térmica no interior do fluido, para 

cada ponto de temperatura foi aguardado um tempo inicial de 15 minutos antes de realizar a 

primeira medição. 

 

3.2.4. Análise da Viscosidade Dinâmica 

As análises da viscosidade dinâmica foram determinadas utilizando o reômetro 

modelo Haake Mars, da marca Thermo Cientific, disponível no Laboratório do NUPEG II. O 

reômetro utilizado tem ligado a ele um banho termostático e um computador responsável pela 

transferência de dados. A viscosidade foi estudada entre as temperaturas de 10ºC a 70°C 

variando 10°C. O equipamento utilizado é mostrado na Figura 18. 

  

 

Figura 18.  Reômetro Haake Mars, da marca Thermo Cientific. Fonte: Próprio Autor. 

 

Esse equipamento é baseado no funcionamento rotacional de um sensor, por medida 

de cisalhamento estacionário e dinâmico, imerso em um fluido. 

Para a obtenção dos resultados são necessários aproximadamente 12 mL de amostra 

dos fluidos estudados. Este volume é inserido no cilindro coaxial (Z41) e, então, o sensor é 

imerso na amostra para ser aplicada a taxa de cisalhamento (Figura 19). 



 62 

Rony Oliveira de Sant’ana – Dissertação de Mestrado – PPGEM/UFRN  
 

 

Figura 19.  Representação esquemática do sistema de cilindros coaxiais. Fonte: 

Adaptado de Melo (2008). 

 

Esse parâmetro foi estudado para avaliar o comportamento dos fluidos térmicos 

comerciais utilizados nos sistemas de arrefecimento, nas concentrações pré-definidas, sendo 

submetidos à taxa de cisalhamento variando de 0 até 1000
s-1

, para uma variação de sete 

temperatura, durante 120 segundos. 

 

3.2.5. Análise da Difusividade Térmica 

Segundo Incropera (2014) as análises de transferência de calor, podem ser definidas 

como a razão entre a condutividade térmica e a capacidade térmica volumétrica é uma 

importante propriedade chamada difusividade térmica, que tem unidade de m
2
/s. 

 

    

   
        (3.4) 

 

Ela mede a capacidade de um material de conduzir energia térmica em relação à sua 

capacidade de armazená-la. 
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3.2.6. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizando-se um analisador 

termogravimétrico modelo TGA-60, marca Shimadzu (Figura 20). A massa utilizada foi de 

5,0 ± 0,5 mg, a qual foi acondicionada num cadinho de alumina, a atmosfera utilizada foi 

nitrogênio com fluxo constante de 50 mL/min e o gradiente de temperatura foi de 25°C a 

1000°C, a uma taxa de aquecimento de 10°C por minuto. As curvas foram analisadas pelo 

programa TA60 da Shimadzu, a fim de caracterizar as etapas de decomposição e perda de 

massa das mesmas. 

 

  

Figura 20.  Analisador termogravimétrico, TGA-60, marca SHIMADZU (à direita). Fonte: 

próprio grupo. Esquema do analisador termogravimétrico (à esquerda). Fonte: Adaptado de 

Machado (2008). 

Segundo Sant’ana et al. (2016) os resultados são apresentados em forma de curvas 

termogravimétricas (TG), em que a variação do peso é constatada em relação ao aumento 

controlado da temperatura ou do tempo. Assim sendo, qualquer mudança na massa que venha 

a ocorrer em temperaturas próximas logo será identificada (MOTA, 2010). Os fatores que 

podem afetar o resultado de um ensaio termogravimétrico são: efeitos instrumentais 

(velocidade do forno, atmosfera, forma e material do cadinho), características da amostra 

(peso e umidade), entre outros (SANT’ANA et al., 2016). 
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3.2.7. Análise do Teor de Umidade (Teor de água utilizando o titulador Karl Fischer) 

O teor de umidade dos fluidos de arrefecimento foi determinado através do método de 

titulação pelo equipamento Karl Fischer, modelo DL 39, da marca Mettler e Toledo, com 

precisão de 98% e erro permitido de 2% (Figura 20). Os fluidos foram analisados na forma 

concentrada como encontrado no mercado, ou seja, na concentração de 100%. 

 

Figura 21. Karl Fischer da Mettler e Toledo, modelo DL 39 (à direita), fonte: Próprio 

autor. Esquema da adição da amostra no Karl Fischer (à esquerda), fonte: Adaptado de 

Science Info World (2012). 

 O princípio deste método é a titulação de um reagente convencional Karl Fischer 

(Solução de iodo, dióxido de enxofre e imidazol) em um solvente metanol anidro P.A. em 

presença do fluido de arrefecimento em análise.  

Para determinação do teor de umidade de fluidos térmicos de arrefecimento é 

recomendado utilizar 40 mg do fluido, aproximadamente quatro gotas (SANT’ANA et al., 

2016). Inicialmente foram adicionados alguns mililitros de solvente da amostra no frasco de 

titulação, o suficiente para cobrir as pontas do eletrodo (RODRIGUES, 2005). O mesmo 

procedimento foi realizado em triplicata. As amostras do fluido foram pesadas em balança 

analítica, com auxílio de vidraria específica. Os valores são expressos em % de umidade. 
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3.2.8. Aparato Experimental de Bancada 

 Para realização dos experimentos, foi especialmente montado um aparato experimental 

com uma fonte quente de geração de calor composta por uma resistência elétrica de 500 W 

envolvida no tubo de cobre no formato de espiral, uma bomba de baixa tensão elétrica (3 e 5 

V) para fazer a circulação do fluido no sistema, uma fonte fria para dispersão do calor nesse 

caso um trocador de calor simulando um radiador.  O sistema funcionava com o principio de 

sistema de arrefecimento aberto com um tanque de nível. 

 O experimento iniciou-se adicionando o fluido térmico no reservatório de nível, logo 

após foi acionado a fonte quente (resistência térmica no formato de espiral), quando a 

temperatura na entrada do trocador de calor (radiador) atingia a temperatura desejada era 

ligada a bomba de baixa tensão, inicialmente a 3 V, para fazer o fluido circular no sistema. 

Foram realizadas cinco medições tanto para as temperaturas quanto para as vazões (Apêndice 

A) que eram medidas através de um sensor de fluxo de líquido acoplado a uma placa de 

arduino. Após cinco minutos na temperatura selecionada, ligava-se o ventilador (convecção 

forçada) para poder dissipar o calor no radiador. Esse procedimento foi realizado para as 

temperaturas de 40, 45 e 50 °C, sempre alterando a tensão elétrica da bomba entre 3 e 5 V. 

Essa tensão elétrica que alterava a vazão do sistema consequentemente o fluxo de massa. 

 Um sensor de fluxo de líquido foi acoplado a uma placa de arduino e ao notebook para 

registrar a vazão do fluido térmico a cada segundo em L/min, ou seja, a cada pulso de rotação 

do medidor de vazão registrava uma determinada vazão, onde foram coletadas cinco vazões e 

para realização da média. O sensor de fluxo de líquido é constituído por um corpo de plástico, 

um rotor, e um sensor de efeito Hall. 

 Quando a água fluir através do rotor, ele irá girar que influenciará diretamente na 

frequência de pulsos, e através desses pulsos que são entregues pelo sensor de efeito hall é 

possível saber qual a sua vazão. O range de trabalho do sensor é de 0,3 a 6 L/min a pressões 

menores de 0,8 MPa. No Anexo A temos o algoritmo de programação para transformar a 

leitura do pulso de rotação em vazão em L/min. 
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 O registro das temperaturas de entrada e saída do radiador e das temperaturas da 

parede do tubo do radiador, em ambos os lados, foram realizadas através de termopares 

acoplados ao medidor de temperatura, modelo TH 1000 da marca Instrutherm. Foram 

realizadas cinco leituras para obter a média. Esses resultados estão descritos nos Apêndices de 

A a F. 

 Após a coleta dos dados para cada concentração dos fluidos térmicos a base de 

etilenoglicol e polímero (60, 50 e 40%) foram realizados procedimentos de limpeza de todo o 

sistema. Primeiro retirou-se o fluido desconectando um terminal da tubulação, depois com 

auxílio de uma seringa (20 mL) acoplada numa mangueira de silicone sugamos o resíduo do 

fluido que fica no tanque de nível, em seguida injetamos ar para retirar os resíduos que por 

ventura ainda estejam no sistema. 

 Para o resfriamento do líquido, instalou-se perto da linha de eixo do radiador um 

ventilador axial (1500 rpm).  A medição da velocidade do ar que entra no radiador após o 

acionamento do ventilador foi realizada por um anemômetro, modelo AVM-07 da marca 

Prova. A taxa de fluxo de massa do ar manteve-se constante a 0,071 kg/s com variação de 

±0,005 kg/s. 

 Na Figura 22 temos o esboço do aparato experimental com todos os itens descritos e 

na Figura 23 a foto do aparato experimental. 
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Figura 22.  Esboço aparato experimental e todos itens descritos. Fonte: Próprio Autor. 

 

  

Figura 23.  Foto do aparato experimental. Fonte: Próprio Autor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Massa Específica 

 

4.1.1. Ensaio para Validação da Medição da Massa Específica (Densímetro) 

As medições da massa específica foram realizadas através do densímetro, descrito no 

Capítulo 3. O fluido escolhido para calibração da medição foi o MEG (etilenoglicol) da 

Merck com 99,5% de pureza. Os valores da massa específica estão descritos nas Tabelas 5a, 

5b, 5c, 5d e 5e, onde são mostrados os dados da massa específica experimentais e da 

literatura. Vale destacar que os valores obtidos ficaram muito próximos aos valores 

comparados com a literatura. Para o etilenoglicol (puro) podemos comparar com os resultados 

descritos por Jones, W.S., Tamplin, W.S., Curme, G.O., Jr. (1952), Marchetti (a), A. et al 

(1991),  Marchetti (b), A. et al (1991),  Corradini, F. et al (1992) e Corradini, F. et al (1993). 

Todos os valores foram encontrados e determinados nas temperaturas de 25, 30, 35, 40, 45 e 

50 °C, tanto valores experimentais como da literatura. Isto valida os resultados obtidos neste 

trabalho. 

Tabela 5. Validação da Massa Específica. Fonte: Próprio autor. 

(a) 

 

(b)        (c) 

             

Temperatura 

[°C]

ρ (MEG) 

Média [μ]

Desvio 

Padrão [σ]

ρ Jone, W. S. 

(1952)
Erro%

25 1107,5 0,0577 1110,02 0,22%

30 1102,5 0,1528 1105,99 0,31%

40 1094,3 0,0577 1098,98 0,42%

50 1087,3 0,0577 1093,02 0,52%

DENSIDADE (Experimental-EG)

Temperatura 

[°C]

ρ (MEG) 

Média [μ]

Desvio 

Padrão [σ]

Marchetti, A. et al 

(1991) (A)
Erro%

25 1107,5 0,0577 1109,90 0,21%

30 1102,5 0,1528 1106,49 0,36%

35 1099,2 0,1155 1103,07 0,35%

40 1094,3 0,0577 1099,72 0,49%

45 1089,2 0,1000 1096,31 0,65%

50 1087,3 0,0577 1092,96 0,51%

DENSIDADE (Experimental-EG)

Temperatura 

[°C]

ρ (MEG) 

Média [μ]

Desvio 

Padrão [σ]

Marchetti, A. et al 

(1991) (B)
Erro%

25 1107,5 0,0577 1109,90 0,21%

30 1102,5 0,1528 1106,49 0,36%

35 1099,2 0,1155 1103,07 0,35%

40 1094,3 0,0577 1099,72 0,49%

45 1089,2 0,1000 1096,31 0,65%

50 1087,3 0,0577 1092,96 0,51%

DENSIDADE (Experimental-EG)
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(d)       (e) 

              

 

A validação foi feita para verificar a exatidão do instrumento e da montagem das 

soluções. Os resultados experimentais da massa específica do etilenoglicol possuem valores 

inferiores quando comparados com a literatura (Figura 24). Porém, não há diferenças 

significativas entre os dados, a menor diferença com relação ao erro relativo foi na 

temperatura de 25 °C com 0,21%. A diferença maior entre os valores da massa específica 

ocorreu na temperatura de 45 °C, onde o erro relativo foi de aproximadamente 0,65%. Os 

resultados experimentais em relação aos dados reais mostram-se satisfatórios (Tabelas 5a, 5b, 

5c, 5d e 5e). Assim, o instrumento e os procedimentos experimentais estão validados. 

Portanto, as massas específicas das soluções são validas. O gráfico da Figura 24 mostra o 

comparativo da massa específica experimental com a literatura pesquisada. 

 

Figura 24.  Gráfico comparativo experimental da Massa Específica com a literatura. Fonte: 

Próprio Autor. 

Temperatura 

[°C]

ρ (MEG) 

Média [μ]

Desvio 

Padrão [σ]

Corradini, F. et al 

(1992)
Erro%

25 1107,5 0,0577 1109,90 0,21%

30 1102,5 0,1528 1106,49 0,36%

35 1099,2 0,1155 1103,07 0,35%

40 1094,3 0,0577 1099,72 0,49%

45 1089,2 0,1000 1096,31 0,65%

50 1087,3 0,0577 1092,96 0,51%

DENSIDADE (Experimental-EG)

Temperatura 

[°C]

ρ (MEG) 

Média [μ]

Desvio 

Padrão [σ]

Corradini, F. 

et al (1993)
Erro%

25 1107,5 0,0577 1109,96 0,22%

30 1102,5 0,1528 1106,55 0,36%

35 1099,2 0,1155 1103,13 0,36%

40 1094,3 0,0577 1099,72 0,49%

45 1089,2 0,1000 1092,89 0,34%

DENSIDADE (Experimental-EG)
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As curvas do gráfico mostram que a massa específica do etilenoglicol tende ao 

comportamento da maioria dos fluidos que é o decaimento da densidade ao longo do aumento 

da temperatura, sendo assim um ponto positivo. É importante ressaltar que os resultados 

experimentais da massa específica do etilenoglicol possuem valores pouquíssimos inferiores, 

quando comparados com a literatura. 

 

4.1.2. Ensaio da Massa Específica para o FT-EG e o FT-PL 

A análise inicial consiste na validação do instrumento e dos procedimentos de 

medição. A metodologia experimental adotada coletou dados da massa específica numa faixa 

de temperatura de 25 a 50°C. Nos gráficos das Figuras 25, 26, 27 e 28 são apresentadas as 

curvas dos resultados experimentais da condutividade térmica para os fluidos FT-EG e FT-

PL, respectivamente, mostrando a faixa de incerteza do instrumento e confrontando com os 

dados das Tabelas 6 e 7. 

Tabela 6. Validação da estimativa dos valores da massa específica para o FT-EG. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 7. Validação da estimativa dos valores da massa específica para o FT-PL. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Temperatura [°C] 60% 50% 40%

25 1077,5 1065,7 1052,4

30 1074,6 1062,7 1049,6

35 1071,4 1059,8 1046,7

40 1067,6 1056,1 1043,4

45 1064,1 1053,0 1040,5

50 1060,8 1049,7 1037,2

FT-EG _Massa Específica x Temperatura

Temperatura [°C] 60% 50% 40%

25 1012,5 1010,0 1007,4

30 1010,9 1008,4 1004,9

35 1008,9 1006,4 1004,1

40 1006,7 1004,2 998,8

45 1004,5 1001,9 997,1

50 1001,3 999,4 996,8

FT-PL _Massa Específica x Temperatura
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Figura 25. Superfície de resposta da variação da massa específica com a temperatura e com a 

concentração do FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Outra forma de visualizar a variação da condutividade térmica com a temperatura e 

com a concentração do FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 27. Superfície de resposta da variação da condutividade térmica com a temperatura e 

com a concentração do FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Outra forma de visualizar a variação da condutividade térmica com a temperatura e 

com a concentração do FAA-EG. Fonte: Próprio Autor. 
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Após a análise de regressão foi obtido o parâmetro para o modelo de 2
a
 ordem. A 

equação 4.1 e 4.2 representam o modelo ajustado da massa específica para os fluidos FT-EG e 

FT-PL, respectivamente. 

                                                   

                                                                                                                 (4.1) 

                                                  

                                                                                                                 (4.2) 

 

Dentre as concentrações para os fluidos FT-EG e FT-PL, as maiores concentrações 

possuem a maior massa específica visto que possuem maior teor do fluido base, ou seja, 

maior teor de etilenoglicol e polímero, respectivamente. Isto quer dizer que quanto maior a 

concentração na solução, maior será sua massa específica. Em vista disso todas as soluções 

tiveram comportamento da massa específica condizente com a previsão. 

Na Figura 29 temos o demonstrativo da outra condição para a avaliação da massa 

específica, com relação à metodologia adotada para estimar o valor da massa específica dos 

fluidos térmicos de arrefecimento a base de etilenoglicol e polímero. 

 

Figura 29. Outra forma de visualizar a avaliação da massa específica para os dois fluidos. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Portanto, fica constatado que o fluido FT-EG possui valores da massa específica 

maiores em comparação com o fluido FT-PL. 

 

4.2. Calor Específico 

 

4.2.1. Ensaio para Validação da Técnica por DSC 

A validação da técnica foi realizada com Meg (etilenoglicol puro) da marca Merck 

com 99,5% de pureza. Esse tipo de álcool foi utilizado por ter propriedades físicas 

semelhantes às amostras do fluido de arrefecimento a base de etilenoglicol e por possuir 

dados na literatura. Essas informações são necessárias para comprovar a eficiência do 

equipamento e obtenção dos resultados do calor específico dos fluidos de arrefecimento. Os 

dados obtidos foram comparados com os dados relatados por Jones, Tamplin, Curme (1952), 

Stephens, Tamplin (1979) e Incropera (2014) que utilizaram outras metodologias de análises 

para determinar essa propriedade específica. Os mesmos estão apresentados nas Figuras 30, 

31 e 32 e nas Tabelas 8, 9 e 10. 

 

Figura 30.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental e da 

literatura de Jones, Tamplin, Curme (1952). Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 8. Resultados do Cp experimental e da literatura de Jones, Tamplin, Curme (1952). 

 

Em comparação com Jones, Tamplin, Curme (1952) nas temperaturas de 60, 70 e 

120°C os erros foram de 10,3; 7,7 e 7,5% respectivamente. Para a faixa de temperatura de 40, 

45 e 50°C utilizadas no aparato experimental o erro relativo ficou com valores entorno de 

15,6; 14,6 e 13,7%. Na faixa de temperatura entre 80 e 110°C foram os melhores resultados 

os erros relativos foram todos menores que 5%. 

 

Figura 31.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental e da 

literatura de Stephens, Tamplin (1979). Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 9. Resultados do Cp experimental e da literatura de Stephens, Tamplin (1979). 

 

Em comparação com Stephens, Tamplin (1979) nas temperaturas de 60 e 70°C os 

erros foram de 12,0 e 9,5% respectivamente. Para a faixa de temperatura de 40, 45 e 50°C 

utilizadas no aparato experimental o erro relativo ficou com valores entorno de 17,1; 16,1 e 

15,2%. Na faixa de temperatura entre 80 e 120°C foram os melhores resultados os erros 

relativos foram todos menores ou iguais a 5%. 

 

Figura 32.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental e da 

literatura de Incropera (2014). Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 10. Resultados do Cp experimental e da literatura de Incropera (2014). 

 

Em comparação com Incropera (2014) nas temperaturas de 60 e 70°C os erros foram 

de 11,2 e 8,5% respectivamente. Para a faixa de temperatura de 40, 45 e 50°C utilizadas no 

aparato experimental o erro relativo ficou com valores entorno de 16,7; 15,6 e 14,7%. Na 

faixa de temperatura entre 80 e 100°C foram os melhores resultados os erros relativos foram 

todos menores que 5%. 

Os erros relativos apresentados pelo método adotado em comparação com a literatura 

de Jones, Tamplin, Curme (1952), Stephens, Tamplin (1979) e Incropera (2014) para faixa de 

temperatura entre 80 e 110 °C foram os melhores resultados os erros relativos foram todos 

menores que 5%. 

Portanto de acordo com Santos et al., (2006), que em seu estudo verificou a precisão 

desta técnica para medida de Cp que pode sofrer variação entre 1 e 5 %. Os resultados 

apresentados para o calor específico nesta dissertação estão coerentes com a literatura, sendo 

assim, a metodologia adotada para estimar a determinação do calor específico para fluidos 

térmicos de arrefecimento a base de etilenoglicol e polímero pode ser considerada valida. 

Em contrapartida para faixa de temperatura de 40, 45 e 50°C adotadas e utilizadas no 

aparato experimental o erro relativo ficou com valores variando entorno de 17,1 a 13,7%. 

Entretanto a variação desses desvios foi considerada porque no aparato experimental 

desenvolvido para o presente trabalho há uma limitação de temperatura, em especial 

justamente nessa faixa de temperatura, devido à limitação de controle da temperatura do 

componente da fonte quente no aparato experimental. 

Experimental Literatura

40 2,060 2,474 16,7%

45 2,107 2,496 15,6%

50 2,149 2,518 14,7%

60 2,275 2,562 11,2%

70 2,385 2,606 8,5%

80 2,522 2,651 4,8%

90 2,629 2,696 2,5%

100 2,762 2,742 0,7%

Temperatura 

[°C]
*Erro%

Cp [kJ/g.K]

 
      

                       

          
x 100
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Na Figura 33 temos os dados experimentais em comparação com as três literaturas 

citadas anteriormente. 

 

Figura 33.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental e das três 

literaturas. Fonte: Próprio Autor. 

 

4.2.2. Contribuição da Calibração para Validação da Técnica 

A contribuição da calibração para a incerteza foi avaliada através da realização de 

ensaios de verificação da calibração, utilizando taxa de 10 °C/min, com cadinhos contendo os 

padrões de índio e estanho, fazendo três varreduras de cada padrão, pelo mesmo operador. Os 

dados obtidos neste estudo foram reportados na Tabela 11 e 12. 

Tabela 11. Dados experimentais para o padrão Índio (In) obtidos proveniente da calibração do 

equipamento. Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 12. Dados experimentais para o padrão Estanho (Sn) obtidos proveniente da calibração 

do equipamento. Fonte: Próprio autor. 

 

Para o coeficiente de variação que é uma medida de dispersão relativa, empregada 

para estimar a precisão de experimentos e representada pelo desvio-padrão expresso como 

porcentagem da média. A principal qualidade é a capacidade de comparação de distribuições 

diferentes. Comparado com a literatura os valores obtidos para os padrões índio e estanho 

foram, respectivamente, 0,032% e 0,046% (Tabela 13). 

Tabela 13. Dados experimentais para o padrão Estanho (Sn) obtidos proveniente da calibração 

do equipamento. Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.2.3. Ensaio do Calor Específico para o FT-EG 

O equipamento necessita de um delta de temperatura para começar a registrar os dados 

e assim fornecer os resultados (reta em declínio até aproximadamente 38°C para o FT-

EG_40%, 41°C para o FT-EG_50%, 44°C para o FT-EG_60% e 46°C para o FT-EG_100% 

Experimento ASTM E967

Tonset Tonset

1 230,87 231,928 0,7481 0,46%

2 230,86 231,928 0,7552 0,46%

3 231,05 231,928 0,6208 0,38%

Amostra

Temperatura de Fusão [°C]

Estanho (Sn)

Erro [%]Desvio Padrão [σ]

Índio (In) Estanho (Sn)

Tonset Tonset

1 155,73 230,87

2 155,83 230,86

3 155,79 231,05

Média [μ] 155,78 230,93

Desvio Padrão [σ] 0,0503 0,1069

*Cv 0,032% 0,046%

*Coeficiente de variação Cv = (σ/μ)*100 

Amostra
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apresentada na Figura 34). Na Tabela 14 são apresentados os resultados dos valores dos 

experimentos. 

Tabela 14. Valores de Cp, para os FT-EG 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio autor. 

  

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Temp [C]

-100.00

-80.00
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mW
DSC
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109.00x100C

38.00x100C
98.00x100C

240.00x100C

FT-EG_100%

FT-EG_60%

FT-EG_50%

FT-EG_40%

 

Figura 34.  Curva térmica diferencial das curvas dos FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

100% 60% 50% 40%

T[°C]

40 3,155 3,541 3,762 3,600

45 3,221 3,606 3,826 3,636

50 3,290 3,663 3,894 3,699

60 3,450 3,782 4,028 3,808

70 3,603 3,906 4,170 3,989

80 3,758 4,028 4,340 4,215

90 3,926 4,155 4,578 4,543

100 4,111 4,300 4,961 5,233

110 4,313 4,442 5,805 6,324

120 4,567 4,948 6,791 7,316

Cp [kJ/kg.K]

Temperatura
FT-EG
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Após as temperaturas de 98, 109, 130 e 140°C para os fluidos FT-EG nas 

concentrações de 40, 50, 60 e 100% (temperatura em que os FT-EG começam a exigir mais 

calor para que aconteça o fenômeno de mudança de fase, início da vaporização), 

respectivamente os valores do calor específico foram desconsiderados. Foi verificado que o 

aquecimento nessas temperaturas deu inicio ao processo de evaporação da água presente nas 

soluções, foi a partir desses pontos que os valores dos Cps começaram a decrescer. Após o 

primeiro decréscimo as amostras obtiveram um novo acréscimo de energia, exceto o FT-

EG_100% que não houve decréscimo no primeiro momento. O segundo decréscimo ocorreu 

para todas as amostras ocasionando uma degradação do componente principal da solução, 

nesse caso, o etilenoglicol. A decomposição térmica total ocorreu a partir da temperatura de 

240°C. Essas condutas podem ser melhores entendidas ao se observar as curvas térmicas 

diferenciais, Figura 34. 

De acordo com a Tabela 14 e com o que foi dito antes a Figura 35 apresenta o gráfico 

com dados do calor específico do fluido térmico de arrefecimento. Observa-se que para as 

temperaturas entre 40 e 90°C os valores evoluíram sempre de forma próxima e com mesma 

tendência de quanto maior a temperatura maior o calor específico. A concentração de 50% 

apresentou valores maiores que a concentração de 40% até a temperatura de 90°C, após essa 

temperatura ocorre uma inversão. 

 

Figura 35.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental para os FT-EG nas 

concentrações de 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio Autor. 

2,230

3,230

4,230

5,230

6,230

7,230

8,230

30 50 70 90 110 130

C
a
lo

r 
E

sp
ec

íf
ic

o
 [

k
J
/k

g
.K

] 

Temperatura [°C] 

FT-EG_100%

FT-EG_60%

FT-EG_50%

FT-EG_40%



 82 

Rony Oliveira de Sant’ana – Dissertação de Mestrado – PPGEM/UFRN  
 

Através dos resultados experimentais foi possível gerar a equação empírica para 

determinação do calor específico. O modelo está disposto na Tabela 15 e as faixas de 

temperaturas foram de 40 a 90°C para os FT-EG nas concentrações de 40, 50, 60 e 100% 

respectivamente. 

 

Tabela 15. Valores de Cp para o FT-EG 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.2.4. Ensaio do Calor Específico para o FT-PL 

Através dos métodos matemáticos de determinação do calor específico, o fluido 

térmico de arrefecimento a base de polímero apresentou bons resultados, muito semelhantes 

ao fluido térmico a base de etilenoglicol. O início desses bons resultados, pela análise visual 

da curva térmica diferencial, Figura 36. A curva indica temperaturas de início e final de 

obtenção de dados em torno de 34, 37, 40 e 41°C (temperatura em que o equipamento começa 

a manter estabilidade em seu funcionamento) e 100, 112, 128 e 140°C (temperatura em que o 

fluido começa a exigir mais calor para que aconteça o fenômeno de mudança de fase, início 

da vaporização), nas concentrações de 40, 50, 60 e 100% respectivamente.  Na Tabela 16 são 

apresentados os resultados dos valores dos experimentos. 

 

 

 

 

 

100% 60% 50% 40%

R
2 0,9994 0,9999 0,9878 0,9552

FT-EG

Equações 0,0155.T+2,5256 0,0122.T+3,0527 0,0158.T+3,1054 0,0182.T+2,7983
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Tabela 16. Valores de Cp, para os FT-PL 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio autor. 

 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Temp [C]
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0.00

mW
DSC

37.00x100C 41.00x100C 233.00x100C140.00x100C

40.00x100C

128.00x100C
112.00x100C

34.00x100C
100.00x100C

FT-PL_100%

FT-PL_60%

FT-PL_50%

FT-PL_40%

 

 

Figura 36.  Curva térmica diferencial das curvas dos FAA-PL. Fonte: Próprio Autor. 

100% 60% 50% 40%

T[°C]

40 3,618 3,833 3,270 2,944

45 3,660 3,835 3,348 2,993

50 3,692 3,862 3,406 3,025

60 3,795 3,958 3,527 3,134

70 3,887 4,032 3,644 3,239

80 3,991 4,110 3,770 3,351

90 4,135 4,193 3,915 3,506

100 4,268 4,334 4,097 3,669

110 4,404 4,496 4,291 3,848

120 4,543 4,686 4,536 4,095

Temperatura
FT-PL

Cp [kJ/kg.K]
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Após as temperaturas de 100, 112, 128 e 140°C para os fluidos FT-PL nas 

concentrações de 40, 50, 60 e 100% (temperatura em que os FT-PL começam a exigir mais 

calor para que aconteça o fenômeno de mudança de fase, início da vaporização), 

respectivamente os valores do calor específico foram desconsiderados. Foi verificado que o 

aquecimento nessas temperaturas deu inicio ao processo de evaporação da água presente nas 

soluções, foi a partir desses pontos que os valores dos Cps começaram a decrescer. Após o 

primeiro decréscimo as amostras obtiveram um novo acréscimo de energia, exceto o FT-

PL_100% que houve um decréscimo definitivo no primeiro momento e não ocorreu mais 

nenhum acréscimo. O segundo decréscimo ocorreu para todas as amostras, nas contrações de 

40, 50e 60%, ocasionando uma degradação do componente principal da solução, nesse caso, o 

polímero. A decomposição térmica total ocorreu a partir da temperatura de 233°C. Essas 

condutas podem ser melhores entendidas ao se observar as curvas térmicas diferenciais, 

Figura 36.  

De acordo com a Tabela 16 e com o que foi dito antes a Figura 37 apresenta o gráfico 

com dados do calor específico dos fluidos de arrefecimento. Observa-se que para as 

temperaturas entre 40 e 120°C os valores evoluíram sempre de forma próxima e com mesma 

tendência de quanto maior a temperatura maior o calor específico. A concentração de 60% 

apresentou valores maios que a concentração de 100% em toda faixa temperatura varrida no 

experimento. 

 

Figura 37.  Gráfico do calor específico vs temperatura dados experimental para os FT-PL nas 

concentrações de 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio Autor. 
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Através dos resultados experimentais foi possível gerar a equação empírica para 

determinação do calor específico. O modelo está disposto na Tabela 17 e as faixas de 

temperaturas foram de 40 a 90°C para os FT-PL nas concentrações de 40, 50, 60 e 100% 

respectivamente. 

Tabela 17. Valores de Cp para o FT-PL 40, 50, 60 e 100%. Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.3. Condutividade Térmica 

 

4.3.1. Ensaio para Validação da Medição da Condutividade Térmica (KD2 Pro) 

As medições da condutividade térmica foram realizadas através da sonda linear, 

descrita no Capítulo 3. O fluido escolhido para calibração da sonda foi à glicerina e água. A 

glicerina por ser o padrão determinado pelo próprio fabricante do equipamento, cujos valores 

da condutividade térmica estão descritos na Tabela 18. Vale destacar que os valores obtidos 

ficaram muito próximos aos valores comparados com a literatura. Para a glicerina podemos 

comparar com os resultados descritos por Vargaftik (1951) que apresentou um valor de 0,280 

W/m.K, por Filippov (1964) com 0,284 W/m.K e Incropera (2014) com 0,286 W/m.K. O 

resultado experimental para a água de 0,638 W/m.K, também foi comparado com a literatura, 

podemos encontrar na literatura valores de 0,629 W/m.K segundo Takizana (1978) e 0,617 

W/m.K descrito por Incropera (2014). Todos os valores foram encontrados e determinados na 

temperatura de 30°C, tanto valores experimentais como da literatura. Isto valida os resultados 

obtidos neste trabalho. 

 

100% 60% 50% 40%

0,9988 0,9916

FT-PL

Equações 0,0101.T+3,1965 0,0076.T+3,5030 0,0126.T+2,7736 0,0110.T+2,4875

R
2 0,9914 0,9898
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Tabela 18. Valores da glicerina e da água, fluidos considerados como padrões a calibração do 

KD2 Pro. Fonte: Próprio autor. 

 

Outra forma de validar os ensaios experimentais foi realizar uma varredura da faixa de 

temperatura determinada para os fluidos em estudo. A substância utilizada como referencia 

foi água e o etilenoglicol puro da Merck com pureza de 99,5%. 

Na Figura 38 temos o demonstrativo da outra condição para validação da metodologia 

adotada para estimar o valor da condutividade térmica dos fluidos térmicos de arrefecimento a 

base de etilenoglicol e polímero. A literatura adotada no comparativo foi o Incropera (2014). 

 

Figura 38. Outro comparativo da validação da metodologia adotada com fluidos de referencia: 

etilenoglicol puro com 99,5% e água deionizada. Fonte: Próprio Autor. 
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4.3.2. Ensaio da Condutividade Térmica para o FT-EG e o FT-PL 

A análise inicial consiste na validação do instrumento e dos procedimentos de 

medição. O experimento coletou dados de condutividade térmica numa faixa de temperatura 

de 5 a 40°C. Nas Figuras 39, 40, 41 e 42 são apresentadas as curvas dos resultados 

experimentais da condutividade térmica para os fluidos FT-EG e FT-PL, respectivamente, 

mostrando a faixa de incerteza do instrumento e confrontando com os dados das Tabelas 19 e 

20. 

Tabela 19. Validação da estimativa dos valores da condutividade térmica para o FT-EG. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Tabela 20. Validação da estimativa dos valores da condutividade térmica para o FAA-PL. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Temperatura [°C] 100% 60% 55% 50% 45% 40%

5 0,264 0,367 0,384 0,402 0,421 0,459

10 0,268 0,372 0,388 0,408 0,424 0,463

15 0,268 0,376 0,394 0,413 0,431 0,465

20 0,271 0,377 0,395 0,410 0,431 0,466

25 0,265 0,379 0,399 0,416 0,433 0,467

30 0,269 0,382 0,410 0,423 0,441 0,478

35 0,271 0,388 0,419 0,426 0,444 0,461

40 0,271 0,392 0,412 0,417 0,458 0,469

FT-EG _Condutividade x Temperatura

Temperatura [°C] 100% 60% 55% 50% 45% 40%

5 0,543 0,551 0,562 0,552 0,555 0,554

10 0,572 0,568 0,571 0,577 0,581 0,575

15 0,579 0,580 0,589 0,589 0,595 0,594

20 0,596 0,593 0,592 0,594 0,595 0,601

25 0,604 0,607 0,600 0,608 0,613 0,609

30 0,607 0,614 0,611 0,618 0,619 0,622

35 0,611 0,617 0,619 0,623 0,623 0,625

40 0,614 0,624 0,622 0,631 0,631 0,632

FT-PL _Condutividade x Temperatura
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Após a análise de regressão foi obtido o parâmetro para o modelo de 2
a
 ordem. A 

equação 4.3 e 4.4 representam o modelo ajustado da condutividade térmica para os fluidos 

FT-EG e FT-PL, respectivamente. 

 

                                                         

                                                                                                          (4.3) 

 

                                                          

                                                                                                          (4.4) 

 

 

Figura 39. Superfície de resposta da variação da condutividade térmica com a temperatura e 

com a concentração do FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

0,550

0,600

0,650

0,700

0 10 20 30 40 50

C
o
n

d
u

ti
v
id

a
d

e 
T

ér
m

ic
a

 [
W

/m
.K

] 

Temperatura [°C] 

FT-EG_100%

FT-EG_60%

FT-EG_55%

FT-EG_50%

FT-EG_45%

FT-EG_40%

Água Deionizada

Etilenoglicol Puro



 89 

Rony Oliveira de Sant’ana – Dissertação de Mestrado – PPGEM/UFRN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Outra forma de visualizar a variação da condutividade térmica com a 

temperatura e com a concentração do FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 41. Superfície de resposta da variação da condutividade térmica com a temperatura e 

com a concentração do FT-PL. Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 42. Outra forma de visualizar a variação da condutividade térmica com a 

temperatura e com a concentração do FT-PL. Fonte: Próprio Autor. 

 

Os resultados apresentados nos gráficos acima (Figuras 39, 40, 41 e 42) demonstram 

comportamentos diferentes entre os fluidos térmicos de arrefecimento. Uma possível 

explicação para o FT-EG (Figura 40) pode ser a adição de água deionizada, ou seja, quanto 

menos concentrado o fluido maior será a condutividade térmica possuindo um aumento 

discreto à medida que a temperatura aumenta. 

Segundo Elias et al. (2014) isto é devido ao movimento de partículas durante o aumento de 

temperatura. Com a intensificação da temperatura do fluido, o movimento entre as partículas 

aumenta aumentando assim a condutividade térmica. 

Para o FT-PL (Figura 42) o aumento da condutividade térmica é mais perceptivo à 

medida que a temperatura aumenta. A adição da água também influencia no aumento da 

condutividade térmica, ou seja, quanto menos concentrado o fluido maior será a 

condutividade térmica. 

Para o FT-EG nas menores concentrações a condutividade térmica apresenta os 

maiores valores de condutividade. Visivelmente percebemos para todas as concentrações um 

leve aumento da condutividade térmica no decorrer do aumento da temperatura. Para o FT-PL 

em todas as concentrações o aumento da condutividade térmica com o aumento da 

temperatura possui praticamente o mesmo comportamento. Para cada temperatura as 

FAA-PL

Condutividade Térmica [W/m.K] = 0,5654-0,0008*x+0,0041*y+4,8488E-6*x*x-3,2738E-6*x*y
-4,2024E-5*y*y

 0,62 
 0,6 
 0,58 
 0,56 
 0,54 
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concentrações possuem valores de condutividade térmica muito próxima entre elas, como 

pode ser verificado novamente na Tabela 20. 

O instrumento de medição de condutividade térmica, o KD2 Pro, efetuou leituras de 

condutividade que condiz com o comportamento real dos fluidos, do ponto de vista 

qualitativo. A condutividade térmica de qualquer solução aquosa é diretamente proporcional à 

temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a condutividade térmica. Sendo 

assim, percebe-se que os valores experimentais estão dentro da incerteza do instrumento de 

±5%. Vale lembrar ainda que o experimento foi realizado sob condições controladas, onde o 

fluido estava contido num tubo de vidro em um banho térmico, de temperatura constante e 

estabilizada. 

 

4.4. Viscosidade Dinâmica 

 

4.4.1. Ensaio para Validação da Técnica da Viscosidade Dinâmica 

 Para efeito de validação, na Figura 43 são mostradas as curvas da viscosidade 

experimental, com a incerteza do instrumento de ±2%, e os dados do SecCool que é um 

aplicativo computacional que compila informações de propriedades termofísicas de diversos 

fluidos refrigerantes secundários. Foi desenvolvido pelo projeto DESIK, uma parceria entre 

instituições de pesquisa da Dinamarca e empresas privadas de refrigeração para aplicação de 

simulação e otimização de processos de refrigeração. O aplicativo reúne dados experimentais 

consolidados de diversas bases de pesquisas, como ASHRAE e Dow Chemical, e do 

pesquisador Ake Melinder (SECCOOL, 2007). Esses dados têm toda credibilidade e 

formalidade experimental, servindo como parâmetros de seleção e projeto de sistemas de 

refrigeração indireta, além de comparar as diferentes soluções anticongelantes. 
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   (a)       (b) 

    

   (c)       (d) 

  

            (e) 

Figura 43. Validação da viscosidade dinâmica para a solução de etilenoglicol puro da marca 

Merck com 99,5% de pureza + água deionizada, (a) 60%, (b) 55%, (c) 50%, (d) 45% e (e) 

40% comparada com a literatura da ASHRAE. Fonte: Próprio Autor. 
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4.4.2. Ensaio da Viscosidade Dinâmica para o FT-EG e o FTPL 

O reômetro utilizado modelo Haake Mars, da marca Thermo Cientific, disponível no 

Laboratório do NUPEG II é adequado para medições de fluido com viscosidade abaixo de 50 

cP. Portanto, nas análises preliminares foi verificado que é possível representar uma curva 

qualitativa de viscosidade dinâmica em função da temperatura. O experimento coletou dados 

da viscosidade dinâmica numa faixa de temperatura de 10 a 70°C. Nas Tabelas 21 e 22 temos 

os dados obtidos experimentais, todos os valores estão na unidade de cP kg/m.s (centipoise). 

 

Tabela 21. Validação da estimativa dos valores da viscosidade dinâmica para FT-EG. Fonte: 

Próprio autor. 

 

Tabela 22. Validação da estimativa dos valores da viscosidade dinâmica para o FT-PL. Fonte: 

Próprio autor. 

 

Observando as curvas (Figura 44) é perceptível que os dados experimentais da 

viscosidade dinâmica são maiores onde as concentrações são mais elevadas. Ocorre um 

Temperatura 

[°C]
100% 60% 55% 50% 45% 40%

10 28,7160 5,6710 4,8910 4,1770 3,8090 3,1240

20 22,4240 4,6680 4,3160 3,7090 3,2450 2,8770

30 21,2000 3,7870 3,4850 3,1730 2,7570 2,4100

40 16,2980 3,3780 3,1040 2,6960 2,4920 2,0760

50 12,8480 2,9990 2,7830 2,4800 2,3230 1,9420

60 12,2050 2,8890 2,6650 2,3980 2,1540 1,8080

70 11,8750 2,7810 2,6250 2,3520 2,0750 1,6980

FT-EG _Viscosidade x Temperatura

Temperatura 

[°C]
100% 60% 55% 50% 45% 40%

10 1,394 1,302 1,271 1,269 1,268 1,267

20 1,381 1,215 1,203 1,195 1,192 1,167

30 1,253 1,087 1,077 1,064 1,057 1,050

40 1,109 1,059 1,055 1,050 1,048 1,041

50 1,096 0,998 0,991 0,987 0,985 0,980

60 0,979 0,975 0,974 0,970 0,965 0,963

70 0,951 0,929 0,919 0,911 0,907 0,894

FT-PL _Viscosidade x Temperatura
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decréscimo da viscosidade dinâmica à medida que a temperatura aumenta, mostrando a 

mesma tendência de curva, sendo assim o experimento validado para análises qualitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Resultado da viscosidade dinâmica para o fluido FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

Os pontos de viscosidade dinâmica das cinco concentrações do fluido FT-EG (40, 45, 

55 e 60%) são praticamente coincidentes em toda a faixa de temperatura. A única restrição é 

para a solução na concentração de 100%, onde em toda faixa de temperatura apresenta o 

maior valor de viscosidade dinâmica dentre as concentrações analisadas. 

 
Analisando as curvas (Figura 45) percebemos que os dados experimentais da 

viscosidade dinâmica são maiores onde as concentrações são mais elevadas. Porém, com 

pequenas diferenças numéricas existentes da viscosidade dinâmica, fazendo com que as 

concentrações 40, 45, 50, 55 e 60%, do fluido FT-PL tenham o mesmo nível de resistência ao 

escoamento que a solução concentrada (FT-PL_100%). O decréscimo da viscosidade 

dinâmica à medida que a temperatura aumenta foi detectado no gráfico, mostrando a mesma 

tendência de curva, sendo assim o experimento validado para análises qualitativas. 
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Figura 45. Resultado da viscosidade dinâmica para o fluido FT-PL. Fonte: Próprio Autor. 

 

Os pontos de viscosidade dos cinco fluidos FT-PL (40, 45, 55 e 60%) são 

praticamente coincidentes em toda a faixa de temperatura. A uma única e pequena restrição 

para a solução de concentração 100%, onde na faixa de temperatura de 10 a 50°C apresenta 

um pequeno aumento da viscosidade, a partir de 60°C até 70°C o valor da viscosidade se 

iguala as demais concentrações. 

 

4.5. Difusividade Térmica 

A difusividade térmica avalia a capacidade de um fluido armazenar energia e depois 

transferi-la. Altos valores de difusividade representam altas taxas de condução de calor sem 

armazenamento térmico, enquanto que baixos valores significam retenção de energia e pouca 

transferência de energia. 

Os fluidos devem ter um equilíbrio na difusividade, já que é matematicamente 

expressa pela razão entre a condutividade térmica e o calor específico volumétrico. Significa 

dizer que um fluido térmico de arrefecimento deve cumprir a missão de armazenar e depois 

transferir o melhor possível de sua energia. Na Figura 46 temos os resultados referentes aos 

fluidos térmicos do presente objeto de estudo. 
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Figura 46. Difusividade Térmica dos fluidos FT-EG e FT-PL. Fonte: Próprio Autor. 

 

Os resultados para a difusividade térmica do fluido FT-PL revelaram que seu valor é 

um pouco superior à solução FT-EG, entretanto podemos perceber que quanto menor a 

concentração dos fluidos maior o valor da difusividade. 

 

4.6.  Ensaio da Perda de Massa por Termogravimétrica (TGA) 

O estudo dos tratamentos térmicos foi iniciado de forma otimizada para minimizar os 

erros. Fez-se necessário descobrir o ponto de fusão dos fluidos FT-EG e FT-PL, o que se dá 

através de análises calorimétricas por DSC (já mencionadas no item 4.2 deste capitulo). 

A primeira derivada da curva de perda de massa em relação ao tempo em função da 

temperatura (dm/dt = f(T)), ou seja, o valor do DTA no gráfico dá informações a respeito do 

número de processos de perda de massa que estão ocorrendo e da temperatura em que elas 

ocorrem. Esta curva indicará mais claramente a ocorrência de diversos processos de perda de 

massa, como mostrado para os fluidos em estudo. 
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Ao interpretar as curvas do TG, a primeira etapa é: observar onde e quantos 

decaimentos existem no gráfico (Figuras 47, 48 e 49). As análises dos gráficos revelaram 

decaimentos, o que é comumente conhecido como perda de massa. 

Após observar as faixas que ocorreram perdas de massa, foi calculado quanto houve 

de perda de massa. Para isso, observamos no eixo Y, que se refere à massa (%).  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 47. Curva perda de massa (TGA) para o FT-EG_60%. Fonte: Próprio Autor. 
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Analisando a Figura 47a, podemos observar que a curva (na faixa de 46,89 a 92,88°C) 

se inicia em 97% (eixo Y; Figura 47b) e finaliza em 65% (eixo Y; Figura 47b), tirando a 

diferença entre esses dois pontos (97% - 65% = 32%), podemos afirmar que houve uma perda 

de massa de 32%. Já na segunda curva (na faixa de 98,68 a 150, 46°C; Figura 47a) em que 

houve outra perda de massa, avaliando os valores do eixo Y (Figura 46b), tem-se, que: 61% - 

17% = 44%, ou seja, nesta região houve uma perda de massa de 44%. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 48. Curva perda de massa (TGA) para o FT-EG_50%. Fonte: Próprio Autor. 
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Na Figura 48 vemos dois patamares na curva de TGA e dois picos na derivada. 

Podemos ver claramente que há duas reações químicas principais produzindo produtos 

voláteis durante a degradação térmica. Na Figura 48a, podemos observar que a curva (na faixa 

de 44,88 a 98,60°C) se inicia em 99% (eixo Y; Figura 48b) e finaliza em 54% (eixo Y; Figura 

48b), tirando a diferença entre esses dois pontos (99% - 54% = 45%), podemos afirmar que 

houve uma perda de massa de 45%. Já na segunda curva (na faixa de 116,22 a 162,89°C; 

Figura 48a) em que houve outra perda de massa, avaliando os valores do eixo Y (Figura 48b), 

tem-se, que: 43% - 10% = 33%, ou seja, nesta região houve uma perda de massa de 33%. 

 

(a) 

 

 

 

 

 



 100 

Rony Oliveira de Sant’ana – Dissertação de Mestrado – PPGEM/UFRN  
 

 

(b) 

Figura 49. Curva perda de massa (TGA) para o FAA-EG_40%. Fonte: Próprio Autor. 

 

Foi observado na análise da Figura 49a, que a curva (na faixa de 45,76 a 86,67°C) se 

inicia em 97% (eixo Y; Figura 49b) e finaliza em 53% (eixo Y; Figura 48b), tirando a 

diferença entre esses dois pontos (97% - 53% = 44%), podemos afirmar que houve uma perda 

de massa de 44%. Já na segunda curva (na faixa de 109,98 a 156,17°C; Figura 49a) em que 

houve outra perda de massa, avaliando os valores do eixo Y (Figura 49b), tem-se, que: 40% - 

13% = 27%, ou seja, nesta região houve uma perda de massa de 27%. 

Então, já sabemos as regiões que ocorreram perdas de massa para o fluido FT-EG, já 

sabemos também quanto houve de perda de massa em %. Para esse fluido as concentrações de 

40, 50 e 60% apresentaram perda de massa total de 71, 78 e 76%, respectivamente, nos dois 

eventos ocorridos. 

Para o fluido FT-PL as análises dos gráficos revelaram apenas um decaimento, o que 

já era esperado por conter mais água na sua composição, diferentemente do FT-EG que 

apresentou dois decaimentos. Essa demonstração no gráfico torna evidente a perda de massa 

(Figuras 50, 51 e 52). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 50. Curva perda de massa (TGA) para o FT-PL_60%. Fonte: Próprio Autor. 
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Na Figura 50 vemos um patamar na curva de TGA e um pico na derivada. Podemos 

ver claramente que há uma reação química principal produzindo produtos voláteis durante a 

degradação térmica. Na Figura 50a, podemos observar que a curva (na faixa de 40,80 a 

115,29°C) se inicia em 100% (eixo Y; Figura 50b) e finaliza em 13% (eixo Y; Figura 50b), 

tirando a diferença entre esses dois pontos (100% - 13% = 87%), podemos afirmar que houve 

uma perda de massa de 87%. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 51. Curva perda de massa (TGA) para o FT-PL_50%. Fonte: Próprio Autor. 



 103 

Rony Oliveira de Sant’ana – Dissertação de Mestrado – PPGEM/UFRN  
 

Analisando a Figura 51a, podemos observar que a curva (na faixa de 25,55 a 

110,02°C) se inicia em 100% (eixo Y; Figura 51b) e finaliza em 7% (eixo Y; Figura 51b), 

tirando a diferença entre esses dois pontos (100% - 7% = 93%), podemos afirmar que houve 

uma perda de massa de 87%. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 52. Curva perda de massa (TGA) para o FT-PL_40%. Fonte: Próprio Autor. 
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Foi observado na análise da Figura 52a, que a curva (na faixa de 25,00 a 114,85°C) se 

inicia em 99% (eixo Y; Figura 52b) e finaliza em 3% (eixo Y; Figura 52b), tirando a diferença 

entre esses dois pontos (99% - 3% = 96%), podemos afirmar que houve uma perda de massa 

de 96%. 

Através dos resultados apresentados sabemos que as regiões onde houve perdas de 

massa para o fluido FT-PL, também sabemos quanto houve de perda de massa em %. Para 

esse fluido nas concentrações de 40, 50 e 60% apresentaram perda de massa total de 96, 93 e 

87%, respectivamente. 

 

4.7.  Teor de Umidade (Teor de água utilizando o titulador Karl Fischer) 

As Tabelas 23 e 24 mostram os resultados do teor de umidade dos fluidos FT-EG e 

FT-PL, ou seja, a quantidade de água presente nesses fluidos, para a concentração de 100%, 

sendo assim na forma que eles são encontrados a venda no mercado brasileiro. As análises 

seguiram de acordo com procedimentos especificados segundo a norma ABNT NBR 5758, 

que estabelece basicamente que à composição não pode exceder o limite máximo de 5% de 

água. 

Tabela 23. Resultado do teor de umidade presente no fluido FT-EG. Fonte: Próprio Autor. 

 

 Os resultados mostraram que o teor de água presente no fluido FT-EG está dentro dos 

valores estabelecidos pela norma que é de no máximo 5%, ou seja, esse fluido apresentou o 

valor abaixo do permitido que foi de 4,94% de água. 

Tabela 24. Resultado do teor de umidade presente no fluido FT-PL. Fonte: Próprio Autor. 

 

FT-EG Resultado [%]

Concentração 100% 4,94

FT-PL Resultado [%]

Concentração 100% 31,55
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Para o fluido FT-PL o resultado foi diferente, o que já era esperado, o valor foi de 

31,55% de água, valor bem superior ao estabelecido na norma ABNT NBR 13.705:1996. 

Como a norma técnica estabelece que deva haver etilenoglicol na composição do aditivo, 

apenas o FT-EG pode ser atendido neste quesito. Para essa análise, verificou-se, apenas a 

título de comparação com o fluido térmico de arrefecimento a base de etilenoglicol. 

Segundo o Instituto da Qualidade Automotiva – IQA, os sistemas de resfriamento do 

motor foram projetados para funcionarem com os aditivos normalizados, que impedem seu 

congelamento ou superaquecimento, além da corrosão das partes metálicas. Não é o caso 

desses aditivos não normalizados, que se propõem apenas à ação anticorrosão. 

Apesar disso, nada impede que o consumidor deseje utilizá-los, desde que, no 

momento da compra, seja informado adequadamente sobre as características e propriedades 

dos produtos. 

 

4.8.  Estimativa do Coeficiente Convectivo de Transferência de Calor 

Os fluidos foram implementados em diferentes concentrações, isto é, 40, 50 e 60% em 

frações massicas e em duas vazões que eram determinadas a partir da tensão elétrica da 

bomba (3 e 5 V) e da viscosidade de cada fluido. Para considerar o efeito da temperatura 

sobre o desempenho térmico do radiador, foram aplicadas diferentes temperaturas de entrada 

para cada concentração. As temperaturas de entrada foram 40, 45 e 50 °C para os todos os 

fluidos. Esta variação da vazão de massa é inferior a um sistema de arrefecimento real. 

Partindo da Equação 2.7 podemos chegar à equação do fluxo de calor como mostra a 

Equações 4.1 e 4.2. Considerando no aparato experimental que o fluxo de transferência de 

calor da fonte quente é constante, temos que o coeficiente convectivo de transferência de calor 

tendeu a aumentar com a diminuição da variação da temperatura entre Tb e Ts, ou seja, com a 

diminuição do ΔT da Equação 4.2. Outro comportamento análisado nos dados coletados do 

aparato experimental mostra que ao diminuirmos a temperatura de entrada do trocador de 

calor esse ΔT relacionado ao Tb e Ts também diminui. 
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                           (4.1) 

 

         
                      

               
      (4.2) 

 

Os resultados desenvolvidos no aparato experimental mostram que coeficiente 

convectivo de transferência de calor aumentou proporcionalmente com o aumento da 

concentração massica (Figuras 53, 54, 55, 56, 57 e 58), ou seja, à medida que adiciona mais 

fluido térmico o coeficente tende a aumentar, esse comportamento foi mantido para os dois 

fluidos térmicos o FT-EG e o FT-PL. 

Além disso, para todos os fluidos térmicos testados no trocador de calor (radiador), o 

coeficiente convectivo de transferência de calor aumenta com o aumento da vazão L/min, 

consequentemente aumenta também com a elevação do fluxo de massa líquido avaliado, 

como já era esperado. 

 

Figura 53. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-EG na temperatura de 50 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 54. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-EG na temperatura de 45 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 55. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-EG na temperatura de 40 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 56. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-PL na temperatura de 50 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 57. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-PL na temperatura de 45 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 58. Aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-PL na temperatura de 40 °C. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 59. Comparação do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-EG nas temperaturas de 40, 45 e 

50 °C. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 60. Comparação do coeficiente convectivo de transferência de calor em relação ao 

aumento da concentração e vazão para o fluido térmico FT-PL nas temperaturas de 40, 45 e 

50 °C. Fonte: Próprio Autor. 
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5. CONCLUSÕES 

Do trabalho aqui proposto, conclui-se que: 

 Neste trabalho, o coeficente convectivo de transferência de calor no trocador 

de calor (radiador) do aparato experimental de bancada foi medido 

experimentalmente para dois fluidos térmicos de trabalho, nomeadamente FT-

EG e FT-PL em função do fluido base. 

 Os fluidos térmicos a base de polímero são menos prejudiciais ao ambiente por 

serem biodegradaveis, além de possuirem menor custo em comparação aos 

fluidos à base de etilenoglicol, são mais eficientes na troca de calor e estão 

substituindo os compostos desenvolvidos a partir de etilenoglicol, que apesar 

de terem o seu ponto de congelamento reduzido, são feitos a partir do petróleo, 

matéria-prima que, além de ser mais poluente tem um potêncial tóxico maior, e 

está mais suscetível às variações de preço do mercado. 

 O grau de intensificação do coeficente de transferência de calor depende da 

concentração dos fluidos, da temperatura de entrada e do fluxo de massa, além 

da composição do fluido base. 

 Verificou-se que o FT-PL apresentou valores do coeficiente de transferência de 

calor maiores que o FT-EG. Nas concentrações de 60 e 50% os valores foram 

sempre superiores a 70%, na concentração de 40% os valores foram em média 

59%. 

 Na concentração de 60% os fluidos apresentaram uma tendencia de maior 

coefieciente convectivo, o aumento em comparação do FT-PL e o fluido FT-

EG foi de 74, 86 e 79% para as temperaturas de entrada no trocador de calor de 

40, 45 e 50 °C, respectivamente. 

 Aumentando a vazão do fluido de trabalho aumenta consideravelmente o 

coeficiente de transferência de calor, enquanto a variação da temperatura de 

entrada do fluido para o radiador (na gama testada) influencia ligeiramente o 

desempenho da transferência de calor.  

 Na caracterização das propriedades termofísicas, a densidade diminuiu com a 

temperatura, comportamento semelhante e coerente quando comparado com a 

literatura. A viscosidade dinâmica também ocorreu diminuição do seu valor 

com o aumento da temperatura. O calor específico aumentou com o acrescimo 
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da temperatura, sendo a relação entre calor específico e a temperatura 

diretamente proporcional. A difusividade e condutividade térmica 

apresentaram comportamentos semelhantes ao do calor específico, os valores 

aumentaram de forma proporcional à medida que a temperatura engrandecia. 

 Na determinação da estimativa do calor específico a técnica adotada da 

Calorimetria Exploratória Diferencial se mostrou uma técnica de respostas 

rápidas, sendo necessário pequenas quantidades de amostras. Com sua 

utilização foi possível determinar um intervalo confiável de dados do calor 

específico dos fluidos FT-EG e FT-PL. 

 A perda de massa para os fluidos FT-EG nas concentrações de 40, 50 e 60% 

apresentaram valores de 26, 16 e 12% menores que o FT-PL, respectivamente, 

sendo assim, os resultados demonstram a perda de água existente na solução. 

 O teor de água presente no fluido FT-EG foi de 4,94%  esse resultado está 

dentro dos valores estabelecidos pela norma que é de no máximo 5%. Para essa 

análise o fluido FT-PL foi verificado apenas a título de comparação com o 

fluido térmico de arrefecimento a base de etilenoglicol, seu valor foi de 

31,55%, o que representa um aumento de 84% do valor permitido pela norma 

para fluidos de arrefeciento a base de etilenoglicol. 

Algumas recomendações para trabalhos futuros podem ser feitas, conforme a seguir: 

 Inserir o fluido FT-PL como fluido base para estudos com nanofluidos, 

incrementando uma nova vertente nos avanços da transferência de calor.  

 Utilizar outras faixas de temperaturas, principalmente na temperatura de 

trabalho do sistema real de um automovel. 

 Automatizar a bancada experimental, com relação à coleta de dados das 

tempeturas de entrada, saida e da parede dos tubos do radiador. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Algoritmo para registrar a vazão em L/min. 

/* 

  Example of how to use Water Flow Sensor with attachInterrupt() 

  created 25 December 

  by Deray  

    The circuit: 

    Red pin of Water Flow Sensor connect to +5V 

    Black pin of Water Flow Sensor connect to GND 

    Yellow pin of Water Flow Sensor connect to D2(int.0) 

*/ 

volatile float PullseFqy; 

float FlowRate; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  attachInterrupt(0,rmp,RISING); 

} 

void loop() 

{ 

  PullseFqy = 0; 

  delay(1000); // Wait 1 second for calculating the pullse frequency 

  FlowRate = PullseFqy/63 ; // f = 73*Q, Q = L\MIN 

  Serial.print(FlowRate,2); 

  Serial.println(" L/min"); 

} 

void rmp() 

{ 

  PullseFqy ++ ; 

} 
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TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,32 50,9 40,7 35,6 33,0 34,3 45,8

0,32 50,8 40,6 35,5 32,9 34,2 45,7

0,31 50,7 40,5 35,5 32,8 34,2 45,6

0,32 50,5 40,3 35,5 32,8 34,2 45,4

0,31 50,4 39,7 35,5 32,8 34,2 45,1

0,32 45,9 35,7 34,2 31,6 32,9 40,8

0,32 45,8 35,6 34,1 31,6 32,9 40,7

0,32 45,7 35,5 34,1 31,5 32,8 40,6

0,32 45,6 35,4 34,1 31,5 32,8 40,5

0,30 45,5 35,3 34,1 31,5 32,8 40,4

0,32 40,9 30,5 30,2 28,3 29,3 35,7

0,32 40,8 30,5 30,2 28,3 29,3 35,7

0,31 40,7 30,5 30,1 28,2 29,2 35,6

0,31 40,6 30,5 30,1 28,1 29,1 35,6

0,32 40,5 30,5 30,0 28,0 29,0 35,5

0,57 50,5 43,1 35,3 32,8 34,1 46,8

0,57 50,4 43,2 35,5 32,7 34,1 46,8

0,58 50,3 43,0 35,5 32,7 34,1 46,7

0,58 50,3 42,9 35,4 32,6 34,0 46,6

0,58 50,2 42,8 35,3 32,6 34,0 46,5

0,58 45,9 38,5 34,2 31,9 33,1 42,2

0,59 45,8 38,4 34,2 31,9 33,1 42,1

0,57 45,7 38,3 34,2 31,8 33,0 42,0

0,57 45,6 38,2 34,1 31,8 33,0 41,9

0,58 45,5 38,1 34,1 31,8 33,0 41,8

0,57 40,9 33,6 29,5 28,3 28,9 37,3

0,59 40,9 33,5 29,5 28,3 28,9 37,2

0,58 40,9 33,4 29,5 28,3 28,9 37,2

0,57 40,9 33,3 29,5 28,2 28,9 37,1

0,58 40,8 33,2 29,4 28,3 28,9 37,0

Tensão Elétrica 

da Bomba
T [°C]

5V

50

45

40

3V

50

45

40

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

Cp 

[kJ/kg.K]

h exp 

[W/m
2
.K]

0,32

0,32

1060,8

3,606 0,000319 0,391 1064,1

34,19

32,83

3,663 0,000300 0,39440,36

35,50

45,51

40,60

50,66 2.8220,067

0,067

5,59 0,01 0,21

MÉDIA
V 

[m/s]

D 

[m]

L 

[m]
µ [Pa.s]

k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

0,58 50,34 43,00 34,04 46,67

5,60

5,62

4.021

4.7730,067

0,01 0,21

0,01 0,211067,6

45,70

40,700,32 29,15 3,541 0,000338 0,39230,50 35,60

0,58 40,88 33,40 28,88 37,14

0,58 45,70 38,30 33,00 42,00 10,25 0,123 0,01 0,21

3,541 0,000338 0,392 1067,6

10,18

10,28

3,663 0,000300 0,394 1060,8

3,606 0,000319 0,391 1064,1

4.999

3.286

4.606

0,123 0,01 0,21

0,122 0,01 0,21

 ̇
[g/s]

 ̇
[L/min]  ̇

[L/min]

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Dados obtidos no aparato experimental e na caracterização dos fluidos térmicos a base de etilenoglicol e polímero. 

Tabela A1 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de etilenoglicol (FT-EG) na concentração de 60%. 
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Tabela A2 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de etilenoglicol (FT-EG) na concentração de 50%. 

 

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,32 50,9 40,8 35,8 32,9 34,4 45,9

0,32 50,8 40,7 35,8 32,9 34,4 45,8

0,32 50,7 40,6 35,7 32,9 34,3 45,7

0,32 50,6 40,5 35,7 32,8 34,3 45,6

0,32 50,5 40,4 35,7 32,8 34,3 45,5

0,32 45,9 35,8 32,7 30,8 31,8 40,9

0,33 45,8 35,7 32,6 30,7 31,7 40,8

0,32 45,7 35,6 32,6 30,7 31,7 40,7

0,32 45,6 35,5 32,6 30,7 31,7 40,6

0,32 45,5 35,4 32,6 30,7 31,7 40,5

0,31 40,9 30,8 30,3 28,5 29,4 35,9

0,32 40,9 30,7 30,2 28,5 29,4 35,8

0,32 40,9 30,7 30,2 28,4 29,3 35,8

0,32 40,9 30,6 30,2 28,4 29,3 35,8

0,31 40,9 30,5 30,1 28,3 29,2 35,7

0,57 50,9 43,9 36,7 34,1 35,4 47,4

0,57 50,8 43,8 36,7 34,1 35,4 47,3

0,58 50,7 43,8 36,6 34,0 35,3 47,3

0,58 50,6 43,7 36,5 34,0 35,3 47,2

0,57 50,5 43,6 36,4 33,9 35,2 47,1

0,57 45,9 38,9 34,9 32,6 33,8 42,4

0,59 45,8 38,8 34,8 32,6 33,7 42,3

0,57 45,7 38,7 34,8 32,5 33,7 42,2

0,57 45,6 38,6 34,7 32,5 33,6 42,1

0,59 45,5 38,5 34,6 32,4 33,5 42,0

0,57 40,9 33,9 30,4 29,3 29,9 37,4

0,57 40,9 33,9 30,3 28,9 29,6 37,4

0,58 40,8 33,8 30,2 28,8 29,5 37,3

0,58 40,8 33,8 30,1 28,8 29,5 37,3

0,57 40,7 33,7 30,0 28,7 29,4 37,2

Tensão Elétrica 

da Bomba

T 

[°C]

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]

50 0,32

L 

[m]

h exp 

[W/m
2
.K]

µ [Pa.s]
k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

V 

[m/s]

D 

[m]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

MÉDIA
Cp 

[kJ/kg.K]

0,068 0,01 0,21 2.78345,65 3,685 0,000248 0,435 1049,7 5,60

3.488

40 0,32 40,90 30,66 29,31

0,432 1053,0 5,65 0,068 0,01 0,2145 0,32 45,70 35,60 31,67 40,65 3,621 0,000259

0,21 4.752

0,21 3.263

5V

50 0,57 50,70 43,76 35,30 47,23 3,685

0,06735,78 3,561 0,000270 0,417 1056,1 5,56

3V

50,70 40,60 34,30

45,7045 0,58

0,000248 0,435 1049,7 10,04 0,122 0,01

0,01

38,70 33,64 42,20 0,01 0,21 4.5533,621 0,000259 0,432 1053,0 10,14 0,123

4.9131056,1 10,10 0,122 0,01 0,2140 0,57 40,82 33,82 29,55 37,32 3,561 0,000270 0,417

 ̇
[g/s]

 ̇
[L/min]  ̇

[L/min]
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Tabela A3 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de etilenoglicol (FT-EG) na concentração de 40%. 

 

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,33 50,9 40,5 34,0 32,0 33,0 45,7

0,32 50,8 40,4 33,9 31,9 32,9 45,6

0,31 50,7 40,3 33,8 31,8 32,8 45,5

0,33 50,6 40,2 33,7 31,7 32,7 45,4

0,31 50,5 40,1 33,6 31,6 32,6 45,3

0,33 45,9 35,8 32,5 30,6 31,6 40,9

0,32 45,8 35,7 32,4 30,5 31,5 40,8

0,32 45,7 35,6 32,3 30,4 31,4 40,7

0,32 45,6 35,6 32,2 30,3 31,3 40,6

0,33 45,5 35,5 32,1 30,2 31,2 40,5

0,30 40,9 30,7 30,2 28,5 29,4 35,8

0,31 40,8 30,6 30,2 28,4 29,3 35,7

0,31 40,7 30,5 30,1 28,4 29,3 35,6

0,31 40,6 30,4 30,1 28,4 29,3 35,5

0,30 40,5 30,3 30,1 28,4 29,3 35,4

0,59 50,9 44,0 36,4 34,5 35,5 47,5

0,58 50,8 44,0 36,3 34,5 35,4 47,4

0,58 50,7 43,9 36,2 34,4 35,3 47,3

0,57 50,6 43,9 36,1 34,4 35,3 47,3

0,57 50,5 43,8 36,0 34.3 36,0 47,2

0,58 45,9 38,8 34,0 33,0 33,5 42,4

0,58 45,8 38,7 33,9 33,0 33,5 42,3

0,59 45,7 38,6 33,8 33,0 33,4 42,2

0,58 45,6 38,5 33,7 33,0 33,4 42,1

0,59 45,5 38,4 33,6 33,0 33,3 42,0

0,58 40,9 33,9 30,4 28,7 29,6 37,4

0,57 40,9 33,9 30,3 28,7 29,5 37,4

0,58 40,8 33,8 30,2 28,7 29,5 37,3

0,58 40,8 33,8 30,1 28,7 29,4 37,3

0,58 40,7 33,7 30,0 28,7 29,4 37,2

Tensão Elétrica 

da Bomba

T 

[°C]

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]

50 0,32

L 

[m]

h exp 

[W/m
2
.K]

µ [Pa.s]
k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

V 

[m/s]

D 

[m]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

MÉDIA
Cp 

[kJ/kg.K]

0,068 0,01 0,21 2.54545,50 3,699 0,000194 0,481 1037,2 5,54

3.343

40 0,31 40,70 30,50 29,28

0,478 1040,5 5,62 0,069 0,01 0,2145 0,32 45,70 35,64 31,35 40,67 3,636 0,000201

0,21 4.686

0,21 3.211

5V

50 0,58 50,70 43,92 35,48 47,31 3,699

0,06535,60 3,600 0,000208 0,469 1043,4 5,32

3V

50,70 40,30 32,80

45,7045 0,58

0,000194 0,481 1037,2 9,99 0,123 0,01

0,01

38,60 33,40 42,15 0,01 0,21 4.5293,636 0,000201 0,478 1040,5 10,13 0,124

4.8781043,4 10,05 0,123 0,01 0,2140 0,58 40,82 33,82 29,45 37,32 3,600 0,000208 0,469

 ̇
[g/s]

 ̇
[L/min]  ̇

[L/min]
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Tabela A4 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de polímero (FT-PL) na concentração de 60%. 

 

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,51 50,9 43,4 37,8 35,4 36,6 47,2

0,51 50,8 43,3 37,7 35,4 36,6 47,1

0,51 50,7 43,2 37,6 35,4 36,5 47,0

0,51 50,6 43,1 37,5 35,4 36,5 46,9

0,51 50,5 43,0 37,4 35,4 36,4 46,8

0,49 45,9 38,9 35,2 34,8 35,0 42,4

0,51 45,8 38,8 35,2 34,8 35,0 42,3

0,51 45,7 38,7 35,1 34,7 34,9 42,2

0,51 45,6 38,6 35,0 34,7 34,9 42,1

0,49 45,5 38,5 35,0 34,7 34,9 42,0

0,49 40,9 33,9 32,9 31,1 32,0 37,4

0,51 40,9 33,8 32,9 31,0 32,0 37,4

0,50 40,8 33,7 32,8 31,0 31,9 37,3

0,50 40,7 33,6 32,8 30,9 31,9 37,2

0,49 40,7 33,5 32,8 30,9 31,9 37,1

0,8 50,9 44,4 36,9 34,8 35,9 47,7

0,78 50,8 44,3 36,8 34,7 35,8 47,6

0,78 50,7 44,2 36,7 34,6 35,7 47,5

0,79 50,6 44,1 36,6 34,5 35,6 47,4

0,79 50,5 44,0 36,5 34,4 35,5 47,3

0,79 45,8 39,4 35,3 32,3 33,8 42,6

0,79 45,7 39,3 35,3 32,3 33,8 42,5

0,79 45,6 39,2 35,2 32,3 33,8 42,4

0,79 45,5 39,1 35,2 32,3 33,8 42,3

0,79 45,4 39,0 35,1 32,3 33,7 42,2

0,79 40,9 34,5 31,8 32,4 32,1 37,7

0,79 40,8 34,4 31,7 32,3 32,0 37,6

0,79 40,7 34,3 31,7 32,3 32,0 37,5

0,79 40,6 34,2 31,6 32,2 31,9 37,4

0,79 40,5 34,1 31,6 32,2 31,9 37,3

Tensão Elétrica 

da Bomba

T 

[°C]

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]

50 0,51

L 

[m]

h exp 

[W/m
2
.K]

µ [Pa.s]
k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

V 

[m/s]

D 

[m]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

MÉDIA
Cp 

[kJ/kg.K]

0,108 0,01 0,21 3.57646,95 3,862 0,000100 0,625 1001,3 8,51

4.697

40 0,50 40,80 33,70 31,91

0,625 1004,5 8,40 0,107 0,01 0,2145 0,50 45,70 38,70 34,92 42,20 3,835 0,000103

0,21 6.455

0,21 4.240

5V

50 0,79 50,70 44,20 35,65 47,45 3,862

0,10637,25 3,833 0,000106 0,624 1006,7 8,36

3V

50,70 43,20 36,50

45,6045 0,79

0,000100 0,625 1001,3 13,15 0,167 0,01

0,01

39,20 33,76 42,40 0,01 0,21 5.6953,835 0,000103 0,625 1004,5 13,23 0,168

8.9291006,7 13,25 0,168 0,01 0,2140 0,79 40,70 34,30 31,98 37,50 3,833 0,000106 0,624

 ̇
[g/s]

 ̇
[L/min]  ̇

[L/min]
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Tabela A5 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de polímero (FT-PL) na concentração de 50%. 

 

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,51 50,9 43,7 36,3 33,8 35,1 47,3

0,51 50,9 43,6 36,3 33,8 35,1 47,3

0,51 50,8 43,5 36,2 33,7 35,0 47,2

0,49 50,7 43,4 36,1 33,7 34,9 47,1

0,51 50,6 43,2 36,1 33,7 34,9 46,9

0,49 45,9 38,6 34,9 33,9 34,4 42,3

0,51 45,8 38,5 34,8 33,9 34,4 42,2

0,51 45,8 38,4 34,8 33,9 34,4 42,1

0,49 45,8 38,3 34,7 33,9 34,3 42,1

0,49 45,8 38,2 34,7 33,8 34,3 42,0

0,51 40,9 33,7 32,4 31,7 32,1 37,3

0,50 40,9 33,6 32,4 31,7 32,1 37,3

0,51 40,8 33,5 32,4 31,6 32,0 37,2

0,50 40,8 33,4 32,3 31,6 32,0 37,1

0,51 40,7 33,3 32,3 31,6 32,0 37,0

0,81 50,9 44,8 38,0 35,4 36,7 47,9

0,81 50,8 44,7 37,9 35,3 36,6 47,8

0,80 50,7 44,6 37,8 35,2 36,5 47,7

0,81 50,6 44,5 37,7 35,1 36,4 47,6

0,80 50,5 44,4 37,6 35,0 36,3 47,5

0,81 45,9 39,9 36,0 34,0 35,0 42,9

0,81 45,8 39,8 35,9 33,9 34,9 42,8

0,81 45,7 39,7 35,8 33,8 34,8 42,7

0,81 45,6 39,6 35,7 33,7 34,7 42,6

0,81 45,5 39,5 35,6 33,6 34,6 42,5

0,81 40,9 34,8 33,8 31,9 32,9 37,9

0,79 40,9 34,7 33,8 31,9 32,9 37,8

0,81 40,8 34,6 33,8 31,8 32,8 37,7

0,79 40,8 34,5 33,7 31,8 32,8 37,7

0,79 40,7 34,4 33,7 31,7 32,7 37,6

8.3691004,2 13,36 0,169 0,01 0,2140 0,80 40,82 34,60 32,79 37,71 3,270 0,000105 0,631

0,01 0,21 5.2133,348 0,000102 0,630 1001,9 13,53 0,17245 0,81

0,000099 0,629 999,4 13,43 0,171 0,01

0,01 0,21 5.955

0,21 3.792

5V

50 0,81 50,70 44,60 36,50 47,65 3,406

0,10737,16 3,270 0,000105 0,631 1004,2 8,47

3V

50,78 43,48 34,97

45,70 39,70 34,80 42,70

4.025

40 0,51 40,82 33,50 32,00

0,630 1001,9 8,32 0,106 0,01 0,2145 0,50 45,82 38,40 34,33 42,11 3,348 0,000102

0,107 0,01 0,21 2.61247,13 3,406 0,000099 0,629 999,4 8,4350 0,51

L 

[m]

h exp 

[W/m
2
.K]

µ [Pa.s]
k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

V 

[m/s]

D 

[m]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

MÉDIA
Cp 

[kJ/kg.K]

Tensão Elétrica 

da Bomba

T 

[°C]

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]
 ̇

[g/s]
 ̇

[L/min]  ̇
[L/min]
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Tabela A6 – Resultados dos experimentos para o fluido térmico a base de polímero (FT-PL) na concentração de 40%. 

 

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

0,51 50,9 43,7 36,6 34,3 35,5 47,3

0,51 50,8 43,6 36,6 34,3 35,5 47,2

0,51 50,7 43,5 36,5 34,2 35,4 47,1

0,52 50,6 43,4 36,5 34,2 35,4 47,0

0,51 50,5 43,3 36,4 34,1 35,3 46,9

0,49 45,9 38,3 34,6 33,9 34,3 42,1

0,51 45,8 38,3 34,6 33,9 34,3 42,1

0,51 45,8 38,2 34,5 33,9 34,2 42,0

0,49 45,7 38,2 34,5 33,9 34,2 42,0

0,49 45,6 38,1 34,4 33,9 34,2 41,9

0,51 40,9 33,7 32,3 31,5 31,9 37,3

0,51 40,0 33,6 32,3 31,5 31,9 36,8

0,51 40,8 33,5 32,3 31,5 31,9 37,2

0,49 40,8 33,4 32,3 31,4 31,9 37,1

0,49 40,7 33,3 32,2 31,4 31,8 37,0

0,83 50,9 44,5 36,9 34,7 35,8 47,7

0,80 50,8 44,4 36,9 34,7 35,8 47,6

0,80 50,7 44,3 36,8 34,7 35,8 47,5

0,81 50,6 44,2 36,7 34,6 35,7 47,4

0,81 50,5 44,1 36,6 34,6 35,6 47,3

0,81 45,9 39,7 35,9 33,8 34,9 42,8

0,81 45,8 39,6 35,9 33,8 34,9 42,7

0,81 45,7 39,5 35,9 33,8 34,9 42,6

0,79 45,6 39,4 35,8 33,8 34,8 42,5

0,81 45,5 39,3 35,8 33,7 34,8 42,4

0,79 40,9 34,7 33,9 32,1 33,0 37,8

0,81 40,9 34,6 33,9 32,1 33,0 37,8

0,81 40,8 34,5 33,9 32,0 33,0 37,7

0,79 40,8 34,4 33,8 32,0 32,9 37,6

0,79 40,7 34,3 33,8 32,0 32,9 37,5

Tensão Elétrica 

da Bomba

T 

[°C]

TEntrada 

[°C]

TSaída 

[°C]

Ts 1 

[°C]

50 0,51

L 

[m]

h exp 

[W/m
2
.K]

µ [Pa.s]
k 

[W/m.K]

ρ 

[kg/m
3
]

V 

[m/s]

D 

[m]

Ts 2 

[°C]

Ts média 

[°C]

ΔTb                         

[°C]

MÉDIA
Cp 

[kJ/kg.K]

0,109 0,01 0,21 2.39447,10 3,025 0,000098 0,635 996,8 8,51

3.639

40 0,50 40,64 33,50 31,87

0,635 997,1 8,28 0,106 0,01 0,2145 0,50 45,76 38,22 34,21 41,99 2,993 0,000101

0,21 5.120

0,21 3.352

5V

50 0,81 50,70 44,30 35,72 47,50 3,025

0,10737,07 2,944 0,000104 0,632 998,8 8,36

3V

50,70 43,50 35,37

45,7045 0,81

0,000098 0,635 996,8 13,46 0,172 0,01

0,01

39,50 34,82 42,60 0,01 0,21 4.8432,993 0,000101 0,635 997,1 13,39 0,171

7.954998,8 13,28 0,169 0,01 0,2140 0,80 40,82 34,50 32,95 37,66 2,944 0,000104 0,632

 ̇
[g/s]

 ̇
[L/min]  ̇

[L/min]


