
 

Resumo 

Na área de ciências térmicas, a perspectiva favorável de se utilizar superfícies 
nanoestruturadas em sistemas térmicos visando à intensificação do coeficiente de 
transferência de calor durante o processo de ebulição tem motivado muitas pesquisas. Uma 
motivação prática tem sido a tendência da indústria em produzir equipamentos compactos e 
miniaturizados, em particular na área de microeletrônica e de micro refrigeração 
permitindo operar com menor volume de fluido e menor consumo de energia. Neste estudo, 
foi investigado o efeito da deposição de nanopartículas de maguemita (γ - Fe2O3) sobre uma 
superfície horizontal aquecida de cobre durante a ebulição nucleada do HFE7100, à pressão 
atmosférica e temperatura de saturação, utilizando-se dois diâmetros de nanopartículas 
(10nm e 80nm). O objetivo principal do trabalho é avaliar as alterações do coeficiente de 
transferência de calor para dois substratos com rugosidades distintas (Ra=22nm e Ra=168nm) 
e quatro superfícies preparadas a partir destes com a deposição de nanopartículas. As 
restrições de volume foram avaliadas para três níveis de confinamento. Pretende-se mostrar 
que o coeficiente de transferência de calor não é uma função exclusiva dos diferentes níveis 
de rugosidade das superfícies testadas, mas que depende essencialmente do número de 
sítios de nucleação que podem ser ativados ou não sobre a superfície aquecida. Os 
resultados obtidos experimentalmente mostram um alto coeficiente de transferência de 
calor para a superfície mais rugosa revestida com nanopartículas menores, situação em que 
se tem a maior densidade de sítios de nucleação ativos sobre a superfície aquecida. Uma 
redução acentuada na transferência de calor foi observada para o substrato liso com 
deposição de nanopartículas menores, caso em que se tem a maior resistência térmica para 
a nucleação e a menor densidade de sítios ativos superficialmente.  
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