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Resumo 

Este trabalho estudou a influência da molhabilidade nos mecanismos de ebulição em meio 

quiescente, em particular o uso das chamadas superfícies bifílicas, i.e. superfícies compostas por 

regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. A literatura disponível ainda não integra metodologias precisas para 

o desenvolvimento sistemático de padrões bifílicos. Assim sendo, pretendeu-se analisar, de forma 

sistemática, a influência da geometria das configurações bifílicas em termos da dinâmica da bolha e 

dos processos de transferência de calor que ocorrem na ebulição em meio quiescente. As regiões 

superhidrofóbicas foram produzidas alterando as propriedades químicas da superfície e a sua 

topografia. 

Parâmetros como o diâmetro das regiões superhidrofóbicas e o espaçamento entre elas foram 

alterados sistematicamente, tendo sido posteriormente analisada a sua influência na dinâmica da bolha 

e nos processos de transferência de calor. Nesse sentido, recorreu-se à visualização com uma câmara 

de alta velocidade combinada com a análise termográfica de uma câmara de infravermelhos de alta 

velocidade, que captaram imagens sincronizadas da dinâmica de formação das bolhas. Verificou-se 

que a variação da área das regiões superhidrofóbicas afeta significativamente a dinâmica da bolha e o 

fluxo de massa evaporada. Os resultados demonstraram que a configuração com o menor diâmetro 

das regiões superhidrofóbicas apresentou melhor desempenho em termos de remoção de calor por 

evaporação. Relativamente ao espaçamento entre regiões, verificou-se que a melhor distância 

(aproximadamente igual ao diâmetro destas regiões) proporcionou coalescência moderada entre 

bolhas. Neste caso as bolhas não interagiram perto da superfície e promoveram um deslocamento 

forçado do líquido entre as regiões superhidrofóbicas, arrefecendo a superfície. 

 

 

Palavras-Chave: Superfícies bifílicas, molhabilidade, ebulição em meio quiescente, dinâmica da bolha, 

transferência de calor. 
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Abstract 

The present work addressed the impact of wettability in pool boiling heat transfer and explored 

the potential increase in heat transfer coefficients, claimed by a few authors, when using the so called 

biphilic surfaces, i.e. hydrophilic/superhydrophilic surfaces with hydrophobic/superhydrophobic regions. 

In the light of the consulted literature, a methodical approach towards the development of biphilic 

patterns is not yet available. Hence, this study engaged in a systematic analysis of the influence of the 

geometry of biphilic arrangements on bubble dynamics and the heat transfer processes that occur in 

pool boiling conditions. The superhydrophobic regions were prepared by altering the surfaces’ chemical 

properties and topography. 

Parameters like the size of the superhydrophobic regions and the spacing between them were 

systematically varied and their consequent effect was analyzed in both bubble dynamics and heat 

transfer processes. The required data was obtained based on extensive post-processing of images 

taken using synchronized high-speed video and time and spatially resolved thermography. Varying the 

size of the superhydrophobic regions was observed to alter significantly bubble dynamics and the 

evaporated mass flux. Results showed that the configuration with the smallest superhydrophobic 

regions was more effective at removing heat through evaporation. As for the spacing between regions, 

the data supported that the optimum distance was the one providing moderate coalescence between 

bubbles. For such distance (approximately the diameter of the superhydrophobic regions) the bubbles 

did not interact near the surface and promoted continuous induced flow between superhydrophobic 

regions, cooling the surface. 

 

Keywords: Biphilic surfaces, wettability, pool boiling, bubble dynamics, heat transfer. 
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PVC Policloreto de vinil 

SHF Superhidrofóbico(a) 
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𝑒𝑑𝑏 Erro associado à deteção da fronteira da bolha (pixéis)  
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𝑓∗ Frequência adimensionalizada 
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𝑔 Aceleração gravítica (m/s2) 

ℎ Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2.K)  
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ℎ𝑓𝑔 Calor latente de evaporação (kJ/kg) 

𝐼 Intensidade de corrente (A) 

𝑘 Espessura da folha de aço (m) 

𝐿 Comprimento da folha de aço (m) 

�̇� Massa evaporada por unidade de tempo (g/s) 

𝑛 Constante associada às propriedades da superfície e do líquido 

𝑝ℎ Pressão relativa à hidrostática (Pa) 
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𝑝ℎ(𝑓) Pressão final na superfície de teste (Pa) 

𝑝ℎ(𝑖) Pressão inicial na superfície de teste (Pa) 

𝑝𝑙 Pressão no líquido envolvente (Pa) 

𝑝𝑣 Pressão no interior da bolsa de vapor (Pa) 

𝑃 Potência fornecida (W) 

𝑃𝑟𝑙 Número de Prandtl 

𝑞′′ Fluxo térmico (W/cm2) 

𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡 Raio crítico (m) 

𝑟𝑓 Fator de rugosidade 

𝑅 Resistência elétrica da folha de aço (Ω) 
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1 Introdução 

Este capítulo tem como função introduzir a presente dissertação em termos do seu 

enquadramento e motivação, dos objetivos propostos e da estrutura geral do documento. De forma a 

contextualizar este estudo na literatura existente é apresentada a secção do estado da arte, onde são 

resumidos os contributos da comunidade científica relativos à temática deste trabalho. 

1.1 Enquadramento e Motivação  

A ebulição é um processo de transferência de calor relevante em áreas como: a indústria 

automóvel, a produção de energia termoelétrica e nuclear, a metalurgia, o processamento de alimentos 

e a refrigeração de sistemas em geral. O seu amplo uso deve-se a um maior potencial de remoção de 

calor que junta à convecção natural, a convecção induzida pelo movimento de descolagem das bolhas 

e o remolhamento da superfície pelo líquido, bem como a parcela relativa ao calor latente de 

evaporação. Este conjunto de contribuições faz com que a ebulição seja, normalmente, mais eficaz na 

transferência de calor em sistemas que lidam com interfaces líquido-superfície, comparativamente a 

outros processos, como a convecção natural ou forçada, sem mudança de fase. Por outro lado, os 

sistemas baseados na ebulição em meio quiescente apresentam habitualmente uma configuração mais 

simples e flexível, e não requerem sistemas auxiliares, como bombas, comparativamente aos sistemas 

baseados na convecção forçada. Dado o seu potencial de atingir elevados coeficientes de transmissão 

de calor, usando configurações simples, o uso da ebulição em meio quiescente para aplicações a 

sistemas de arrefecimento sempre despertou o interesse académico e foi alvo de inúmeros estudos no 

sentido de promover sucessivamente melhorias no processo de transferência de calor. 

Ao longo dos anos, tem-se vindo a estudar a influência da alteração de superfícies no processo 

de ebulição em piscina. Desde cedo se verificou que a modificação de algumas propriedades de uma 

superfície aumentava a sua capacidade de transferência de calor a temperaturas de sobreaquecimento 

relativamente baixas. A molhabilidade, que basicamente quantifica a forma como o líquido se espalha 

sobre a superfície, revelou-se, desde há várias décadas, uma condição essencial a ter em conta no 

estudo dos fatores que afetam a nucleação, uma vez que está ligada à dinâmica do processo de 

formação de bolhas [1]. No entanto, ainda não existe na literatura consultada uma quantificação 

explicita e sistemática do seu efeito nos mecanismos de transferência de calor na ebulição em piscina 

ou em meio quiescente.  

Estudos recentes, como o de Kim et al. [2], aplicaram técnicas de fabrico micro e nanométricas 

para modificar a topografia das superfícies com grande precisão e, por consequência, também a sua 

molhabilidade. Existem outras formas de variar a molhabilidade de uma superfície, ou seja, alterar o 

seu ângulo de contacto estático (𝜃𝑒). Este efeito pode ser conseguido por atuação térmica, magnética, 

química, através de ondas acústicas de superfície ou de um campo elétrico. Este trabalho considera os 

efeitos da alteração simultânea da química e da topografia de uma superfície. 
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Na literatura consultada é reportado que o uso de superfícies superhidrofóbicas em condições 

de ebulição em piscina permite atingir nucleação para temperaturas de sobreaquecimento 

consideravelmente inferiores às atingidas no caso de superfícies hidrofílicas [3]. No entanto, os 

coeficientes de transferência de calor que estão associados às superfícies superhidrofóbicas são 

menores, uma vez que se forma prematuramente uma película de vapor na superfície, que a isola 

termicamente. Para colmatar este problema começaram-se a testar as ditas superfícies bifílicas. Estas 

superfícies combinam regiões com diferentes tipos de molhabilidade, nomeadamente superfícies 

hidrofílicas ou superhidrofílicas com regiões hidrofóbicas ou superhidrofóbicas. Desta forma é possível 

obter nucleação a temperaturas de sobreaquecimento baixas e evitar a coalescência prematura entre 

bolhas e a consequente acumulação descontrolada de vapor na superfície. Já existem estudos que, 

por via de ensaios experimentais, mostram que estas superfícies proporcionam maiores coeficientes 

de transferência de calor que aquelas referidas anteriormente [4]. Nestes trabalhos são avaliados vários 

padrões bifílicos que variam em termos do diâmetro das regiões superhidrofóbicas, do espaçamento 

entre regiões e do rácio entre a área hidrofílica e superhidrofóbica. No entanto, apesar dos bons 

resultados promovidos por estas superfícies, os padrões bifílicos estudados são geralmente formados 

de modo algo aleatório, não se explorando a sua relação com os processos dinâmicos de formação 

das bolhas e da consequente transferência de calor. Neste contexto, alguns autores defendem que é 

necessária uma análise mais sistemática e focada nos parâmetros geométricos e no estudo isolado da 

dinâmica das bolhas em superfícies complexas [5] [6].  

Os efeitos da dinâmica das bolhas que se formam nestas superfícies também precisam de ser 

mais amplamente descritos e entendidos com maior detalhe. Isto porque ainda existe um conhecimento 

relativamente reduzido da relação complexa entre estes processos dinâmicos e os processos de 

transmissão de calor entre a superfície e o líquido. Estas lacunas no estudo e desenvolvimento de 

superfícies bifílicas são brevemente abordadas no estado da arte, que se apresenta no seguinte 

subcapítulo. 

No sentido de contribuir para reduzir estas lacunas, o presente trabalho considera um estudo 

sistemático que relaciona, de forma detalhada, o efeito da geometria de padrões bifílicos na dinâmica 

dos processos de formação e descolagem das bolhas na ebulição, tentando relacioná-los com os 

consequentes processos de transferência de calor. O trabalho realizado, que vem no seguimento de 

estudos anteriores [7] [8], considera padrões básicos com uma, duas e três regiões superhidrofóbicas 

e avalia o efeito da dimensão destas regiões e distância entre elas. A relação entre a dinâmica das 

bolhas e os processos de transferência de calor é explorada, combinando a visualização e 

processamento de imagens obtidas com uma câmara de alta velocidade e com uma câmara 

termográfica, também de alta velocidade.  

1.2 Estado da Arte 

A ebulição em meio quiescente (ou em piscina) é um fenómeno estudado e retratado há mais de 

um século por inúmeros autores, desde o importante trabalho de Nukiyama [9], em 1934, até ao 
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presente. Nukiyama [9], em resultado dos seus ensaios experimentais, traçou uma curva referente à 

evolução do fluxo de calor gerado em função do sobreaquecimento da superfície, ou seja, a diferença 

entre a temperatura da superfície e a temperatura de saturação em condições específicas. Na 

conhecida curva de ebulição identificou vários regimes de ebulição com comportamentos e 

caraterísticas diferentes. No entanto, a curva de ebulição que Nukiyama traçou pode sofrer alterações 

consoante as propriedades apresentadas pela superfície de teste e pelo fluido de trabalho. Diferentes 

fluidos com diferentes propriedades vão ter comportamentos diferentes quando sujeitos a condições 

de mudança de fase. Ou seja, podem ter pontos de ebulição mais baixos ou mais altos e a capacidade 

de alcançar fluxos críticos distintos. O material da superfície usada e o seu acabamento também têm 

grande influência nos resultados obtidos em ensaios experimentais em ebulição em piscina. 

Parâmetros como a rugosidade e a composição química de uma superfície, que no seu conjunto 

determinam a sua molhabilidade, também afetam grandemente os mecanismos de nucleação.  

Compreender o conceito de molhabilidade é de grande importância para o decorrer deste 

trabalho. Malavasi et al. [1] fizeram uma revisão bastante completa sobre o efeito da molhabilidade em 

condições de ebulição em piscina, separando sempre que possível o efeito da composição química do 

efeito da rugosidade. Na realidade, a molhabilidade é uma grandeza que quantifica a facilidade com 

que um líquido se espalha na superfície de um material. Quando uma gota de um líquido é colocada 

numa superfície sólida, ela vai atingir uma posição de equilíbrio com base nas tensões existentes entre 

as interfaces líquida, sólida e gasosa. A investigação de Thomas Young [10], em 1805, deu o primeiro 

grande contributo para entender o balanço entre estas tensões interfaciais. Este deduziu a conhecida 

equação de Young que tem em consideração o ângulo de contacto estático, medido na linha de 

contacto entre fases. O trabalho de Young [10] não considerava o efeito da rugosidade no ângulo de 

contacto, efeito este que foi posteriormente integrado por Wenzel et al. [11] e mais tarde estendido a 

outras condições por Cassie e Baxter [12]. 

Sem referir necessariamente o efeito da molhabilidade, diversos autores estudaram o efeito da 

rugosidade na transmissão de calor em líquidos em ebulição em piscina. Jakob e Fritz [13], no seu 

trabalho experimental, concluíram que, a uma maior rugosidade corresponde uma maior capacidade 

de transferência de calor. Estas conclusões devem-se a fatores como, uma maior área de transferência 

de calor, o maior número de pontos de nucleação e a topografia específica da superfície. Os estudos 

posteriores de autores como, Corty e Foust [14], Kurihara e Myers [15], Hsu e Schmidt [16] e Marto e 

Rohsenow [17] corroboraram os resultados do trabalho de Jakob e Fritz [13]. No entanto, foi ressalvado 

por alguns que, o facto da rugosidade ser obtida de forma estocástica impede que se estabeleçam boas 

comparações entre casos de estudo diferentes e se criem correlações com poucos erros associados. 

Isto porque a geometria das cavidades possui um efeito importante nos mecanismos de nucleação [18].  

Bankoff [19] desenvolveu um dos primeiros estudos que ressalvam a ideia de que algumas 

bolsas de ar se acumulam nas cavidades da superfície e consequentemente promovem a nucleação. 

Para controlar a disposição e geometria destas cavidades, começaram a ser realizados estudos em 

superfícies maquinadas à escala microscópica (e.g. [20], [21] e [22]). Este tipo de estudo tem o intuito 

de iterar a melhor configuração, de forma a maximizar a transmissão de calor na superfície de teste, 
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tanto para funções de aquecimento de líquidos como de arrefecimento. No estudo de Moita et al. [21], 

por exemplo, foram analisadas superfícies micro-estruturadas com cavidades quadradas com 

diferentes áreas e espaçamentos, de modo a identificar aquelas que promoviam maiores fluxos 

térmicos, tendo em conta fatores como a frequência e a coalescência entre bolhas. 

A investigação de superfícies com diferentes tipos de molhabilidade em condições de ebulição 

em piscina começou-se a intensificar nos últimos anos. Estas superfícies podem ser conseguidas 

alterando a composição química da superfície e a sua topografia. A composição química da superfície 

é uma componente importante na caracterização da sua molhabilidade, de tal forma que, alguns 

estudos focam-se na sua modificação independentemente da topografia. Betz et al. [4], Palma [7], Phan 

et al. [23], Bourdon et al. [24] e Valente [25] e são alguns exemplos. 

Uma das comparações mais frequentes, nos estudos recentes sobre molhabilidade, é feita entre 

superfícies hidrofílicas e hidrofóbicas. Superfícies hidrofóbicas têm a tendência de repelir líquidos e 

apresentam ângulos de contacto superiores (>90º). O contrário verifica-se nas superfícies hidrofílicas 

(<90º). 

Os estudos anteriormente referidos, entre outros (e.g. [2] e [26]), reportam que superfícies 

hidrofóbicas e especialmente superhidrofóbicas promovem a nucleação para temperaturas superficiais 

menores. Por outro lado, estas superfícies permitem frequências baixas de descolagem de bolhas, 

consequência de um balanço de forças desfavorável à sua descolagem. Isto resulta numa curva de 

ebulição que atinge prematuramente o fluxo de calor crítico e na rápida coalescência entre bolhas perto 

da superfície, que forma uma película de vapor que, por sua vez, prejudica a transferência de calor. O 

trabalho recente de Valente [25] mostra claramente a diferença entre as curvas de ebulição em 

superfícies hidrofílicas e superhidrofóbicas. Revela também que a variação da rugosidade nestes dois 

tipos de superfícies é pouco relevante, dando a entender que, nestes cenários de molhabilidade, as 

alterações químicas superficiais são mais influentes. No que diz respeito à dinâmica das bolhas, as 

superfícies hidrofílicas promovem a nucleação de bolhas com diâmetro menor, ângulos de contacto 

menores e frequências de descolagem de bolhas maiores [4] [5] [7] [25] [27]. 

As superfícies bifílicas correspondem a um tipo de superfície que combina regiões de 

molhabilidade acentuada e reduzida, normalmente resulta da combinação de uma superfície hidrofílica 

ou superhidrofílica com padrões de regiões hidrofóbicas ou superhidrofóbicas. A investigação sobre 

este tipo de superfícies começou a acentuar-se na última década, com trabalhos relevantes como os 

de Jo et al. [3], Palma [7], Teodori [8], Pontes et al. [27] e Betz et al. [28]. Nestes estudos são feitas 

comparações entre superfícies hidrofóbicas, hidrofílicas e bifílicas, com ângulos de contacto estáticos 

diferentes, entre ensaios, para cada superfície. Ao abordar-se a evolução da curva de ebulição para 

cada situação foi notado um melhor desempenho das superfícies bifílicas em termos de transferência 

de calor e fluxo de calor crítico. No entanto, o seu sucesso está interligado com a geometria da 

configuração usada e do nível de molhabilidade, ou seja, o tamanho das regiões, o espaçamento entre 

elas e o ângulo de contacto que apresentam. 

Os estudos de Jo et al. [3] [29] [30], Betz et al. [4], Palma [7] e Sujith et al. [31] dão ênfase ao 

facto do rácio entre as áreas hidrofílicas e hidrofóbicas ter mais influência na evolução da curva de 
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ebulição e particularmente no fluxo crítico, que a variação do diâmetro e espaçamento entre regiões 

hidrofóbicas. Mesmo assim estes parâmetros estão interligados. O sucesso destas superfícies é 

causado pela nucleação fácil e rápida proporcionada pelas regiões hidrofóbicas enquanto as zonas 

hidrofílicas, que as rodeiam, evitam a coalescência entre bolhas perto da superfície e a consequente 

formação de uma película de vapor. Apesar dos bons resultados demonstrados ainda escasseiam 

informações na literatura no que toca aos fundamentos físicos que governam os comportamentos das 

superfícies bifílicas em condições de ebulição.  

Existem diversos estudos que abordam os mecanismos da ebulição em superfícies hidrofílicas, 

sem foco no efeito da variação da molhabilidade. Thorncroft et al. [32], Chen et al. [33] e Gupta et al. 

[34] , por exemplo, abordaram pormenorizadamente o balanço de forças que atuam numa bolha durante 

a sua formação, onde se destaca a oposição das forças de arrasto e tensão superficial às forças de 

impulsão e sustentação.  

Por sua vez, Huber et al. [35] e Duan et al. [36], apresentam simulações do comportamento da 

nucleação por via de modelos numéricos, em termos termodinâmicos e de dinâmica da bolha. Zhang e 

Shoji [37] e Moita et al. [21] são um exemplo de estudos que abordam a interação entre bolhas, em 

pontos de nucleação adjacentes. No seu trabalho, Zhang descreve a coalescência entre bolhas em 

termos termodinâmicos e hidrodinâmicos.  

Duan et al. [36], Gerardi et al. [38] [39] [40], Kim et al. [41] e Sielaf [42] abordam o estudo da 

nucleação usando termografia. Esta técnica permite-lhes associar a dinâmica da formação das bolhas 

com os seus efeitos na transferência de calor instantânea. Na imagem do estudo de Gerardi et al. [38] 

é visível uma zona de arrefecimento na periferia da área de uma bolha, um comportamento 

característico de bolhas hidrofílicas (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1: Sequência de imagens termográficas da evolução de uma bolha hidrofílica (fonte: Gerardi et al. [38]) 

Segundo estes estudos a evaporação acontece numa zona específica (microlayer na literatura 

inglesa) que promove o crescimento da bolha. Esta zona vai corresponder à área que remove um maior 

fluxo de calor da superfície. Teodori et al. [5] e Boungiorno et al. [43], por exemplo, desenvolvem nos 

seus trabalhos a teoria da microlayer. Alternativamente a esta teoria, alguns autores defendem que a 

transferência de calor se realiza prioritariamente na região da linha de contacto superfície-líquido-vapor 

[44] [41].  



6 
 

Alguns dos estudos, como o de Jun et al. [45], fazem uso de superfícies nano-estruturadas de 

alta precisão para um elevado controlo da rugosidade e dos efeitos da molhabilidade, nomeadamente 

superfícies hidrofóbicas. Apesar de existirem estudos numéricos destinados à previsão do 

comportamento da dinâmica de bolhas hidrofóbicas, com boa associação a resultados experimentais 

(e.g. [46] e [47]), estes ainda são escassos no que toca a superfícies bifílicas.  

Mesmo existindo uma falta de conhecimento dos fundamentos físicos e termodinâmicos acerca 

das superfícies bifílicas, a literatura mencionada, que aborda ensaios com estas superfícies, representa 

uma base comparativa sólida em termos de transferência de calor característica e da dinâmica da 

bolha. 

1.3 Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho consiste na exploração e descrição dos mecanismos de ebulição 

num meio quiescente, quando aplicados em superfícies bifílicas, de maneira a desenvolver, de uma 

forma sistemática, um padrão bifílico que promova a transferência de calor em interfaces líquido-

superfície. Para atingir este grande objetivo, o presente trabalho pretende abordar a descrição dos 

mecanismos dinâmicos e de transmissão de calor observados na formação e descolagem das bolhas. 

Posteriormente, estes mecanismos devem ser relacionados com grandezas geométricas (e.g. 

dimensões das áreas superhidrofóbicas e a distância entre elas) com o intuito de recomendar um 

padrão básico que possa ser escalado e expandido para uma superfície bifílica de teste. Superfície 

esta, que possa ser usada num sistema de arrefecimento de componentes eletrónicos. 

Pretende-se ainda que os resultados obtidos sejam úteis no desenvolvimento e validação de 

modelos numéricos focados na dinâmica de formação das bolhas, tanto nos que estão a ser 

desenvolvidos no seio do grupo de investigação onde este trabalho foi realizado, como em futuros 

estudos desenvolvidos por outros autores.  

De forma a caracterizar cada configuração bifílica será necessário proceder a uma análise 

extensiva da dinâmica da bolha, abordando o comportamento de parâmetros como o diâmetro da bolha, 

o ângulo de contacto e a frequência da descolagem de bolhas. É também previsto fazer uso da 

termografia para inferir sobre a transferência de calor entre a superfície e o meio, usando assim uma 

técnica de diagnóstico não-intrusiva que, apesar do seu potencial, exige uma adequação específica e 

cuidada das condições experimentais impostas. 

Neste contexto, a caracterização experimental extensiva que se pretende executar neste 

trabalho requer, numa fase anterior à realização dos ensaios experimentais, a adaptação de uma 

instalação experimental existente e de diversos procedimentos que terão de ser especificamente 

desenvolvidos para este trabalho.  
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1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos principais. O primeiro, no qual se inclui este 

subcapítulo, diz respeito à introdução ao tema e aborda a motivação e contexto do presente trabalho, 

o estado da arte e os objetivos gerais. 

No seguinte capítulo são apresentados os fundamentos teóricos, de forma a introduzir os 

conceitos fundamentais necessários para compreender este tema e a análise dos resultados 

apresentada. 

No terceiro capítulo descreve-se detalhadamente a instalação experimental usada durante os 

ensaios experimentais, bem como todos os procedimentos e métodos de processamento de dados. 

Dados estes que vão ser devidamente revistos, analisados e discutidos no capítulo quatro. 

No último capítulo retiram-se as conclusões finais sobre o estudo desenvolvido e sugerem-se 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2 Fundamentos Teóricos 

De forma a entender o comportamento demonstrado pelas superfícies bifílicas, nas condições 

experimentais impostas, é necessário aprofundar o conhecimento sobre quatro parâmetros 

fundamentais, a ebulição em piscina, a molhabilidade, a nucleação e a dinâmica da bolha.  

2.1 Ebulição em Piscina 

Ebulição com o líquido em repouso ou em piscina é um tipo de transferência de calor que usa 

largamente mecanismos convectivos num meio fluido em estado quiescente. Este fenómeno acontece 

em reservatórios aquecidos, podendo haver vários métodos para transmitir o calor para o meio fluido, 

por exemplo, placas planas, tubos ou fios. No presente trabalho vai-se dar mais ênfase ao exemplo de 

uma superfície plana. Este tipo de ebulição é atingido quando o fluxo de calor imposto numa superfície 

resulta no seu sobreaquecimento em relação ao meio envolvente, ou seja, quando a temperatura da 

superfície (𝑇𝑠) supera a temperatura de saturação do líquido (𝑇𝑠𝑎𝑡) e se passa a ter que o excesso de 

temperatura é: Δ𝑇𝑒 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 > 0. Esta diferença de temperatura vai corresponder ao fluxo de calor 

fornecido pela superfície aquecida para o fluido, dado pela seguinte equação: 

 𝑞′′ = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) (1) 

em que 𝑞′′ é o fluxo térmico por unidade de área e ℎ é o coeficiente de transferência de calor por 

convecção. A representação da evolução do fluxo térmico com a diferença de temperaturas Δ𝑇𝑒 foi 

estudada com sucesso por Shiro Nukiyama [9], que identificou vários regimes de ebulição com os seus 

ensaios e traçou uma curva que constata o comportamento destas variáveis. A Figura 2.1 exemplifica 

a curva que Nukiyama construiu, mas neste caso sem as linhas de transição entre regimes. Tendo em 

conta a publicação de [48], os próximos parágrafos descrevem os fenómenos associados com a 

evolução da referida curva de ebulição. 

Na ebulição em piscina, quando ainda se tem um baixo sobreaquecimento da superfície, a 

transferência de calor é feita por convecção natural com o fluido envolvente. A partir de uma 

determinada temperatura (𝑇𝑠), com o aumento de Δ𝑇𝑒, dá-se início à formação de bolhas na superfície 

que promovem a transferência de calor entre líquido e superfície. Se o fluido tiver um grau de 

sobreaquecimento insuficiente, as bolhas acabam por condensar no interior do fluido e contribuem para 

os efeitos da convecção natural. 

Ultrapassado o ponto A, de início da ebulição nucleada (IEN), assiste-se a um rápido aumento 

de Δ𝑇𝑒 e 𝑞′′, com um consequente crescimento do número de pontos de nucleação e da frequência de 

descolagem de bolhas. No regime de ebulição nucleada podem-se distinguir dois modos. No primeiro 

modo as bolhas formam-se de forma isolada e não se verifica coalescência assinalável, o que promove 

um aumento rápido do coeficiente de transferência de calor por convecção. Nesta fase grande parte da 

transferência de calor dá-se na interface da superfície com o líquido. Este é o regime que será mais 

abordado durante este trabalho. 
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Figura 2.1: Curva de ebulição típica para a água sobre uma superfície plana, à pressão atmosférica (fonte: 

Incropera e Dewitt [48]) 

No ponto B, já se observa um maior número de nucleações no espaço e no tempo, o que vai 

promover a interação entre bolhas e consequente coalescência entre elas, dando origem a colunas e 

jatos de vapor ascendente. Neste modo de nucleação, a movimentação do líquido fica mais restrita, o 

que leva a que ℎ comece a decrescer em função do aumento de Δ𝑇𝑒. No ponto P verifica-se uma 

inflexão da curva de ebulição e é atingido o máximo do coeficiente de transferência de calor. 

Para este regime de nucleação, Rohsenow [49] obteve uma correlação semi-empírica para 

prever a relação entre o sobreaquecimento da superfície e o fluxo de calor imposto: 

 𝑞′′ = 𝜇𝑙ℎ𝑓𝑔 [
𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)

𝜎
]

1
2

(
𝑐𝑝𝑙Δ𝑇𝑒

𝐶𝑠𝑓ℎ𝑓𝑔𝑃𝑟𝑙
𝑛)

3

 (2) 

𝐶𝑠𝑓 e 𝑛 são parâmetros empíricos que têm em conta as propriedades da superfície e do fluido 

como por exemplo, a sua molhabilidade. Verifica-se, 𝑛 = 1 para a água e 𝑛 = 1,7 para os restantes 

líquidos. No que diz respeito às outras variáveis, 𝜇𝑙 é a viscosidade líquida, ℎ𝑓𝑔 é o calor latente, 𝑔 é a 

aceleração gravítica, 𝜌𝑙 e 𝜌𝑣 correspondem às massas específicas líquida e do vapor, 𝜎 é a tensão 

superficial, 𝑐𝑝𝑙 representa o calor específico do líquido e 𝑃𝑟𝑙 é o número de Prandtl.  

Na fase final do regime de nucleação é atingido o fluxo térmico crítico ou máximo. No ponto C a 

redução de ℎ equivale ao aumento de Δ𝑇𝑒 e começa-se a verificar uma acumulação de vapor junto à 

superfície, o que dificulta a tarefa do líquido a molhar. 

Na região de transição (até o ponto D) a película de vapor que se forma na superfície começa a 

expandir-se dada a aceleração na formação de bolhas. Com o aumento de Δ𝑇𝑒 também aumenta a 
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área coberta por vapor, que reduz drasticamente o coeficiente de transferência de calor uma vez que 

a condutividade térmica do vapor é bastante menor que a do líquido. O ponto D refere-se ao ponto de 

Leidenfrost, onde o fluxo térmico atinge o mínimo. Nesta altura a superfície já está completamente 

coberta por vapor e começa o regime pelicular ou de ebulição em filme. Nesta fase a transferência de 

calor passa a ser feita maioritariamente por condução, podendo o aumento significativo da temperatura 

da superfície levar à sua danificação. 

É de salientar que a molhabilidade da superfície desempenha um papel importante na redefinição 

dos limites da curva de ebulição uma vez que influencia a evolução do parâmetro Δ𝑇𝑒. Tendo em conta 

os resultados do estudo de Valente [25], as superfícies hidrofílicas, com uma melhor capacidade de se 

molhar, podem atrasar a evolução da curva de ebulição e consequentemente o atraso do fluxo crítico. 

Por outro lado, superfícies com menor capacidade de se molhar (hidrofóbicas) vão antecipar a chegada 

do fluxo crítico pois sofrem de um maior sobreaquecimento na interface líquido-sólido. Já as superfícies 

bifílicas mostram um melhor desempenho que aquelas acima referidas. Na Figura 2.2 é mostrado o 

estudo de Betz et al. [4] que apresenta várias curvas de ebulição para diferentes superfícies. 

 

Figura 2.2: Comparação de curvas de ebulição para diferentes superfícies (fonte: Betz et al. [4]) 

Nesta figura é notável que a maioria das curvas não seguem o comportamento característico da 

correlação de Rohsenow. Tendo em conta os resultados do trabalho de Betz et al. [4], a superfície 

denominada de superbifílica demonstra uma maior capacidade de transmissão de calor para uma 

menor temperatura de sobreaquecimento. Esta apresenta regiões superhidrofílicas com um ângulo de 

contacto de ≈ 0º e regiões superhidrofóbicas com ângulos de contacto entre 150º e 165º. Por sua vez 

a superfície bifílica demonstra um desempenho pior, sendo constituída por regiões hidrofílicas com 

ângulos de contacto entre 7º e 30º e por regiões hidrofóbicas com ângulos de contacto entre 110º e 

120º. As restantes curvas dizem respeito aos resultados obtidos em trabalhos que fazem uso de 

superfície nano-estruturadas. 
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2.2 Molhabilidade 

A molhabilidade pode ser caracterizada pela capacidade de um fluido se espalhar numa dada 

superfície, ou seja, de a molhar. Quando uma gota é depositada em contacto com uma superfície vai-

se expandir até atingir uma forma estática e este seu estado é determinado por um equilíbrio de forças 

entre as interfaces líquida, sólida e gasosa. A linha de contacto ou trifásica onde atuam as tensões 

interfaciais é definida pela fronteira entre estes três meios, como representado na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3: Esquema demonstrativo do ângulo de contacto e balanço de tensões interfaciais aplicadas numa gota 

(fonte: Grundke et al. [50]) 

Alcançadas condições de equilíbrio, e considerando a superfície como um elemento 

perfeitamente homogéneo, tanto geométrica como quimicamente, o balanço das tensões referidas é 

obtido pela equação de Young [10]: 

 𝜎𝑙𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 + 𝜎𝑙𝑠 =  𝜎𝑠𝑣 (3) 

onde 𝜎𝑙𝑣 representa a tensão interfacial entre a fase líquida e gasosa, 𝜎𝑙𝑠 é a tensão interfacial entre 

líquido e sólido e 𝜎𝑠𝑣 a tensão interfacial entre a fase sólida e gasosa. O ângulo formado entre as fases 

líquida e sólida é conhecido como ângulo estático (𝜃𝑒). Neste contexto a molhabilidade pode ser 

definida em termos termodinâmicos recorrendo ao conceito de energia de superfície de Gibbs [7]. Para 

se verificarem as condições da equação 3 é necessária a minimização da energia de superfície de 

Gibbs, isto é, atingir o equilíbrio do sistema assumindo temperatura e pressão constantes. Para 

condições de equilíbrio têm-se que a velocidade da linha de contacto é igual a zero. 

Na prática, o ângulo de contacto estático é um indicativo útil no que toca à caracterização da 

molhabilidade de uma superfície. Condições de alta molhabilidade são apelidadas de hidrofílicas e 

definidas com 10° < 𝜃𝑒 < 90°, por sua vez, condições de molhabilidade reduzida denominam-se de 

hidrofóbicas e são definidas com 90° < 𝜃𝑒 < 180° [25]. Os cenários com 𝜃𝑒 = 0° e 𝜃𝑒 = 180° são 

considerados de molhabilidade extrema que, na prática, são difíceis de se alcançar. De forma a 

categorizar os casos de molhabilidade mais acentuados, autores como Koch e Barthlott [51] consideram 

a terminologia de superfícies superhidrofílicas e superhidrofóbicas para 𝜃𝑒 < 10° e 𝜃𝑒 > 150° 

respetivamente. Estes regimes são mostrados na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Regimes de molhabilidade (fonte: Valente [25]) 

A equação de Young assume uma superfície perfeitamente homogénea em termos químicos e 

de topografia, que na prática não pode ser alcançado. Fora do contexto teórico não existem superfícies 

que não apresentem rugosidade mesmo que a uma escala muito reduzida. Existem duas linhas de 

pensamento principais que abordam a temática da interação entre as fases sólida, líquida e gasosa em 

superfícies rugosas. Primeiro, Wenzel [11] teorizou um estado de molhabilidade homogéneo em 

superfícies rugosas, onde o líquido penetra totalmente nas cavidades que caracterizam a rugosidade 

da superfície. Este formulou uma equação com base na mudança do balanço de forças na linha de 

contacto, a equação de Wenzel: 

 𝑐𝑜𝑠𝛩 =  𝑟𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 (4) 

em que 𝛩 é o ângulo aparente que é medido na superfície e 𝑟𝑓 representa o fator de rugosidade que 

diz respeito ao rácio entre a área real da superfície e a área projetada. Por exemplo, numa superfície 

rugosa a área molhada é superior à área projetada, logo o fator de rugosidade é superior à unidade. 

Surge depois a visão de Cassie e Baxter [12] sobre esta temática, em que afirmam que a 

existência de bolsas de ar nas cavidades de uma superfície evita que toda a área real seja molhada. 

Com base nesta ideologia de um regime de molhabilidade heterogéneo formularam a seguinte 

equação: 

 𝑐𝑜𝑠𝛩 =  𝑟𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 − 𝑓𝑟(𝑟𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 + 1) (5) 

em que 𝑓𝑟 diz respeito ao rácio entre a área projetada e a área molhada pelo fluido. 

Ambos os cenários de molhabilidade referidos estão esquematizados na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Cenários de molhabilidade (fonte: Bhushan e Jung [52]) 
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Existem autores como Yuan e Lee [53] que contestam o uso da medição do ângulo de contacto 

estático, afirmando que este é insuficiente para caracterizar a molhabilidade de uma superfície. É 

sugerida a medição de mais dois tipos de ângulo, os ângulos quasi-estáticos de avanço (𝜃𝑎) e recuo 

(𝜃𝑟), que se referem aos valores máximo e mínimo do ângulo de contacto estável, medidos no preciso 

momento em que a linha de contacto avança ou recua respetivamente. A diferença entre estes dois 

ângulos é denominada de histerese que, para superfícies superhidrofóbicas não deve ser menor que 

10º [52].  

Dos regimes de molhabilidade apresentados não se fez referência a superfícies que incorporam 

regiões com diferentes níveis de molhabilidade, como por exemplo, áreas hidrofílicas ou 

superhidrofílicas intercaladas com áreas hidrofóbicas ou superhidrofóbicas. Estas superfícies podem 

ser apelidadas de mistas [3] ou bifílicas [4] [27]. No presente trabalho utiliza-se o termo bifílica para 

caracterizar este tipo de superfícies. 

O uso de gotas de água para avaliar a molhabilidade de uma superfície pode ser bastante útil 

numa fase inicial, mas é necessário fazer uma distinção no caso da caracterização do ângulo de 

contacto de uma bolha. Neste caso, passa-se a ter uma camada de vapor que se forma numa superfície 

sólida e é rodeada por um líquido, o que vai alterar o balanço de tensões interfaciais na linha de contacto 

(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6: Balanço de tensões na linha de contacto de uma bolha 

Tendo em conta que no caso de ebulição retratado existe um fluxo de calor aplicado na superfície 

de teste, passam a verificar-se gradientes de temperatura entre fases que vão causar alterações nos 

parâmetros que se pretendem analisar. Assim o ângulo de contacto dinâmico de uma bolha (𝜃) é 

diferente para cada estágio de formação em que esta se encontre, tendo um comportamento dinâmico. 

Phan et al. [54] referem-se a este ângulo como macroscópico, mas também propõem a existência de 

um ângulo microscópico nas proximidades da linha de contacto. No entanto ainda não existem métodos 

com a precisão suficiente para o quantificar. Assim sendo, o presente trabalho vai apenas ter em 

consideração o ângulo macroscópico medido durante os ensaios experimentais e análise de resultados, 

à semelhança da maioria dos trabalhos, referenciados na literatura, que abordam esta temática. 
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2.3 Nucleação 

O fenómeno da nucleação diz respeito à mudança de fase de um líquido para vapor numa 

interface líquido-sólido por influência da transferência de calor por convecção proveniente de uma 

superfície sólida. As bolhas de vapor criadas durante um regime de nucleação causam agitação no 

fluido e consequentemente aumentam o coeficiente de transferência de calor, que por sua vez resulta 

numa maior dissipação de calor para gradientes de temperatura, entre líquido e superfície, 

relativamente baixos. Em condições de nucleação, a temperatura da superfície é superior à verificada 

pelo líquido em condições de saturação. 

A nucleação pode ser categorizada como homogénea ou heterogénea. No primeiro caso, as 

bolhas formam-se no interior do fluido e no segundo caso, junto a irregularidades ou impurezas 

presentes na superfície. As cavidades microscópicas aprisionam bolsas de ar que depois vão servir de 

pontos de nucleação em condições propícias para tal. O balanço de forças existente na interface entre 

líquido e sólido inclui a diferença entre a pressão no interior da bolsa de vapor (𝑝𝑣) e aquela verificada 

no líquido envolvente (𝑝𝑙) e a tensão superficial (𝜎) sobre o raio crítico (𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡): 

 𝑝𝑣 − 𝑝𝑙 =
2𝜎

𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡

 (6) 

em que 𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡 representa o raio da bolha (em aproximação esférica) em equilíbrio de forças. 

Corty et al. [14] e Clark et al. [55] contribuíram com os primeiros estudos que dão ênfase à 

rugosidade em regime de ebulição em piscina, com base nas suas observações dos mecanismos de 

retenção de vapor em superfícies. 

Bankoff [19] desenvolveu um critério para a retenção de vapor em cavidades com diferentes 

formas, por parte de uma frente de líquido em movimento. Este critério resume-se à seguinte equação: 

 2𝛷 > 𝜃 (7) 

em que 𝛷 é o ângulo entre a horizontal e a parede da cavidade e 𝜃 é o ângulo de contacto dinâmico 

da camada de líquido em movimento. Esta interação pode ser observada no esquema da Figura 2.7. 

Posteriormente foram feitos vários estudos para abordar e desenvolver esta temática, como por 

exemplo os de Lorenz [56], Tong et al. [57], Wang et al. [58] e Qi et al. [59].  

De forma a que o vapor acumulado nas cavidades da superfície evolua e passe a ser um ponto 

de nucleação ativo, é necessário que sejam transpostas as condições de energia mínima. Para que 

uma bolha em formação evolua, em termos de tamanho e forma, é necessário um gradiente de 

pressões favorável entre a fase gasosa e líquida envolvente.  
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Figura 2.7: Condições de retenção de gases com o avanço de uma frente líquida numa cavidade em forma de 

“V” (fonte: Bankoff [19]) 

Segundo Toste [60], para se verificar o crescimento de uma bolha é necessário quebrar a 

situação de equilíbrio existente no sistema, com uma temperatura do líquido e pressão do vapor 

superiores aos valores do equilíbrio. Os gradientes de temperatura originados providenciam um 

subsequente aquecimento da bolha por parte do líquido, que vai levar à existência de evaporação na 

sua superfície.  

Vários autores apresentaram resultados sobre a instabilidade verificada na interface líquido-

vapor que dá origem à formação e descolagem de uma bolha [58] [61]. O estudo de Wang et al. [58] 

refere que a curvatura desta interface tem influência na instabilidade verificada, particularmente quando 

atinge valores máximos.  

A temperatura interna necessária para a estabilidade de bolsas de vapor pode ser obtida através 

equação de Claussius-Clapeyron [62], em que se aproxima a temperatura interna da bolsa de vapor ao 

valor de saturação à pressão do líquido. Aplicando a lei dos gases perfeitos, [62] escrevem: 

 𝑇𝑣 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 =
2𝜎

𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡ℎ𝑓𝑔𝜌𝑣

 (8) 

onde  𝑇𝑣 representa a temperatura do vapor. Através desta equação é possível confirmar-se que a 

formação de bolhas para cavidades menores estabiliza para temperaturas superiores. Para que se 

possa observar a formação e crescimento de bolhas numa superfície é preciso que estas atinjam a 

dimensão crítica e que o líquido alcance o sobreaquecimento necessário. 

Este mesmo autor equivale a barreira energética à ocorrência de mudança de fase ao fator de 

mudança de viabilidade ∆𝛹, que é dada pela seguinte equação, quando em estado de equilíbrio: 

 ∆𝛹 =
𝜋𝜎𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡

2

3
(2 + 3𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑐𝑜𝑠3𝜃) (9) 

Quando ∆𝛹 é adimensionalizada pelos termos da equação anterior, obtém-se a curva do gráfico 

da Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Efeito do ângulo de contacto na mudança da viabilidade adimensional em condições de nucleação 

heterogénea (fonte: Quan et al. [62]) 

Na Figura 2.8 pode-se observar a influência da molhabilidade na energia necessária para ocorrer 

nucleação na superfície. Para ângulos de contacto maiores é exigida uma menor energia para iniciar 

nucleação. É reafirmada a tendência de que superfícies hidrofóbicas têm uma maior facilidade em 

proporcionar condições de nucleação, a temperaturas de sobreaquecimento da superfície menores. 

2.4 Dinâmica da bolha 

Quando as bolhas se encontram em equilíbrio de forças, estas podem desenvolver-se até à sua 

descolagem da superfície. Nesta fase as bolhas podem ser caracterizadas por via de vários parâmetros, 

como a frequência e o diâmetro máximo de descolagem (𝑑𝑚á𝑥). A evolução do seu ângulo de contacto 

consoante a molhabilidade característica da superfície, também é um parâmetro relevante.  

Fritz [63] desenvolveu das primeiras e mais relevantes correlações que tentam prever o diâmetro 

de descolagem de uma bolha: 

 𝑑𝑚á𝑥 = 0,0208𝜃√
𝜎

𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)
 (10) 

Apesar desta equação ser das poucas que considera o ângulo de contacto, outros autores 

ressalvam o facto de esta ter restrições de usabilidade por não considerar hipotéticas variações de 

pressão, superfícies de muito baixa molhabilidade e condições com menor força gravítica aplicada. 

Foram desenvolvidas, por outros autores, diferentes correlações empíricas com o mesmo 

objetivo de prever o diâmetro de descolagem de uma bolha. Cole [64] desenvolveu várias correlações 

num espaço de três anos. Estas novas correlações incluíram fatores que até à data não tinham sido 

considerados, tais como a pressão, o sobreaquecimento da superfície e diversas propriedades do 

fluido. Na literatura existem vários estudos de correlações com a mesma finalidade, como por exemplo: 

Van Stralen e Zijl [65], Alavi Fazel e Shafaee [66] e Matkovic e Koncar [67]. No entanto, essas 
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correlações foram desenvolvidas para um conjunto específico de condições experimentais, pelo que a 

sua gama de validade é restrita a essas condições. Por outro lado, a maioria desses estudos, não 

consideram eficazmente os efeitos da molhabilidade da superfície estudada. Contudo, existem estudos 

recentes que têm em consideração a influência do ângulo do contacto na previsão do diâmetro máximo, 

tal como o de Phan et al. [23]. Apesar de existirem algumas incógnitas sobre os seus resultados, Phan 

consegue concluir que maiores ângulos de contacto promovem maiores diâmetros de descolagem e 

vice-versa.  

Outro parâmetro importante que caracteriza a dinâmica da bolha é a frequência de descolagem 

de bolhas (𝑓), ou seja, o número de bolhas geradas num determinado intervalo de tempo em condições 

controladas. A frequência é normalmente associada ao diâmetro máximo da bolha, sendo que, 

normalmente, para diâmetros menores verificam-se frequências maiores. As correlações que foram 

desenvolvidas ao longo dos anos tentam prever o produto 𝑓𝑑𝑚á𝑥. Algumas destas resultaram dos 

estudos de Jakob e Fritz [13], Cole [64] e Zuber [68]. Zuber, por exemplo, propôs a seguinte correlação: 

 𝑓𝑑𝑚á𝑥 = 0,59 [√
𝜎𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)

𝜌𝑙
2

]

0,25

 (11) 

Outros autores, como Malekov [69], argumentam que a velocidade vertical da bolha é um 

parâmetro importante e deve ser proporcional a 𝑓𝑑𝑚á𝑥. Por sua vez, Mikic et al. [70] considera que o 

sobreaquecimento da superfície (𝑇𝑠) deve ser considerado na previsão de 𝑓𝑑𝑚á𝑥. 

Estes modelos apresentam, no entanto, pouca concordância com os ensaios experimentais que 

os metem à prova, devido ao facto de não terem em consideração fatores como a geometria das 

cavidades que potenciam a nucleação, molhabilidade e coalescência [1].  
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3 Metodologia e Implementação 

No presente capítulo vão ser descritos todos os detalhes sobre a instalação e procedimento 

experimental, passando pela definição das técnicas usadas no tratamento dos dados, caracterização 

das condições de funcionamento e quantificação de incertezas. 

A instalação existente foi submetida a diversas alterações para reunir as condições necessárias 

à correta execução dos ensaios experimentais realizados neste trabalho. Essas alterações serão 

também descritas neste capítulo. 

3.1 Condições de funcionamento 

Este trabalho pretende estudar a influência que diferentes condições de molhabilidade 

apresentam quando aplicadas numa superfície de teste. Particularmente, como a adição de regiões 

superhidrofóbicas (SHF) numa superfície hidrofílica, por sua vez submersa em água destilada e em 

condições de ebulição em piscina, afeta os mecanismos de nucleação e dinâmica das bolhas e 

consequentemente os processos de transferência de calor localmente.  

As condições experimentais impostas durante a realização dos ensaios experimentais foram 

constantemente monitorizadas e registadas. Nomeadamente uma temperatura de saturação de 

100,3±3°C medida perto da superfície teste, uma pressão de 1000±10 mbar e um fluxo de calor imposto 

ajustável nessa mesma superfície. 

A Tabela 3.1 resume sumariamente as propriedades termofísicas da água, o fluido usado ao 

longo deste trabalho. 

Tabela 3.1: Propriedades termofísicas da água, à temperatura de saturação e à pressão de 1x105 Pa 

Propriedade Valor 

𝑇𝑠𝑎𝑡(K)  373,15 

𝜌𝑙(kg/m3)  956,94 

𝜌𝑣(kg/m3) 0,598 

𝑐𝑝𝑙(kJ/kg. K)  4,217 

ℎ𝑓𝑔(kJ/kg)  2257 
 

Tendo-se iniciado a nucleação na superfície em causa, pretende-se analisar a dinâmica das 

bolhas formadas e a distribuição de temperaturas da parte inferior dessa superfície, para 

posteriormente analisar e interpretar as relações existentes entre todos os dados retirados. 
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3.2 Instalação Experimental 

De seguida apresenta-se a instalação que serviu de base para este projeto. A Figura 3.1 

representa, de uma forma esquemática, os componentes essenciais responsáveis pelo funcionamento 

geral da instalação usada. 

 

Figura 3.1: Vista esquemática da instalação experimental: (1) Estação de desgaseificação, (2) Válvula, (3) LED, 

(4) Recipiente para o condensado, (5) Tubo de saída de vapor, (6) Sensor de pressão, (7) Conduta de entrada 

de água, (8) Fonte de alimentação de corrente contínua, (9) Cabos elétricos, (10) Tanque de observação 

O principal componente a ter em conta é o tanque de observação (Figura 3.1, índice 10), que é 

enchido de água destilada, pré-aquecida e desgaseificada, por meio de uma estação de 

desgaseificação (Figura 3.1, índice 1). A água é mantida à temperatura de saturação com o auxílio de 

duas resistências elétricas.  

Tendo em conta que o tanque é um sistema aberto, à pressão atmosférica, foi colocado um tubo 

no topo do mesmo (Figura 3.1, índice 5), que redireciona o vapor de água gerado para um recipiente 

(Figura 3.1, índice 4) onde este condensa.  

A água chega da estação de desgaseificação ao tanque, através uma conduta (Figura 3.1, índice 

7), que é coberta por uma manga isolante e controlada por uma válvula (Figura 3.1, índice 2). 

Para controlar as condições de trabalho no interior do tanque de observação são utilizados 

sensores de temperatura e pressão (Figura 3.1, índice 6), que estão em constante monitorização 
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durante o funcionamento da instalação e realização das experiências. A informação retirada destes 

sensores passa por dois leitores de dados (DAQ 1 e 2 na Figura 3.1) e de seguida para um computador 

(PC 1 na Figura 3.1). 

Na base do tanque está localizada a superfície de teste onde vão ser estudados os fenómenos 

de nucleação. Esta é uma superfície de aço inoxidável (AISI304), aquecida por efeito Joule por uma 

fonte alimentação de corrente contínua (Figura 3.1, índice 8), de forma a potenciar uma nucleação 

controlada que é posteriormente captada por uma câmara de alta velocidade (Câmara 1), localizada 

num plano perpendicular a uma das janelas do tanque. Na janela oposta está instalado um LED (Figura 

3.1, índice 3) que ilumina o interior do tanque por retroiluminação.  

O índice 9 da Figura 3.1 representa os cabos elétricos que são ligados aos contactos da base 

do tanque e transmitem a corrente elétrica. 

A superfície de trabalho tem uma espessura muito reduzida (20 µm) de forma a que uma câmara 

de infravermelhos (Câmara 2 na Figura 3.1), montada debaixo desta, possa captar imagens 

termográficas da variação da temperatura na superfície. Variações essas resultantes da formação e 

descolagem das bolhas. Esta espessura foi selecionada após alguns ensaios de teste e seguindo as 

recomendações de Sielaf [42]. 

As imagens de ambas as câmaras são visualizadas em tempo real num segundo computador 

(PC 2 na Figura 3.1). 

Nos próximos parágrafos descrevem-se pormenorizadamente as várias secções e respetivos 

elementos que compõem a instalação experimental (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2: Instalação experimental 
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3.2.1 Estação de desgaseificação 

A estação de desgaseificação é responsável por aquecer e desgaseificar água destilada que é 

depois enviada para o tanque principal.  

O processo de desgaseificação do fluido de trabalho, neste caso a água destilada, tem como 

finalidade remover os gases nele dissolvidos, de forma a que a sua presença não altere as condições 

de trabalho no tanque de observação, visto que existe a possibilidade de que a temperatura de 

saturação possa sofrer variações. A presença destes gases pode facilitar a nucleação antecipada na 

superfície a temperaturas inferiores à temperatura de saturação da água. Isto pode causar problemas 

na observação dos fenómenos pretendidos e afetar os resultados, uma vez que é sabido, de trabalhos 

anteriores [7] [25], que a nucleação em superfícies superhidrofóbicas ocorre muito rapidamente e a 

valores de sobreaquecimento muito baixos (1-3ºC). 

A Figura 3.3 exemplifica duas situações, uma com o processo de desgaseificação incompleto e 

outra com o processo concluído. 

 

Figura 3.3: Processo de desgaseificação incompleto, à esquerda, e completo, à direita 

A estação de desgaseificação, representada na Figura 3.4, é constituída por três reservatórios 

com a capacidade de 5 l. O reservatório principal (Figura 3.4, índice 1), aquecido por uma placa elétrica, 

vai alimentar o tanque de observação com água já devidamente destilada e aquecida até ao ponto de 

ebulição. A pressão deste reservatório é controlada por uma válvula, no seu topo (Figura 3.4, índice 5), 

e é monitorizada por um manómetro (Figura 3.4, índice 4). 

Existe também um termopar localizado no interior do reservatório principal para supervisionar a 

temperatura da água. Esta temperatura pode ser visualizada no mostrador digital da Figura 3.5. 

O reservatório da direita (Figura 3.4, índice 2) funciona como auxiliar, aquecendo outros 5 l de 

água destilada para ir reabastecendo, através de uma tubagem, o reservatório principal quando este já 

tiver um nível de água insuficiente. 

O reservatório da esquerda (Figura 3.4, índice 3) vai servir unicamente para receber o 

condensado consequente da evaporação ocorrida no reservatório principal. 
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Figura 3.4: Foto da estação de desgaseificação 

 

Figura 3.5: Mostrador digital de temperatura (cima) e unidade de alimentação (baixo) 

3.2.2 Tanque de observação e componentes auxiliares 

O tanque de observação, que pode ser visto ao pormenor na Figura 3.6, tem a capacidade de 

receber aproximadamente 0,7 l de um fluido de trabalho, tem um diâmetro exterior de 122 mm e uma 

altura de 100 mm. Neste caso é abastecido com água destilada, previamente desgaseificada, 

proveniente da estação de desgaseificação. 

O tanque em causa está equipado com uma bobina de aquecimento (Figura 3.6, índice 2) e um 

aquecedor de cartucho (Figura 3.6, índice 3) controlado por um PID. As paredes exteriores do tanque 

(Figura 3.6, índice 8) são forradas com um material isolante (PENA30FR) que ajuda a manter a 

temperatura do volume de água à temperatura de saturação, compensando as perdas térmicas sofridas 

ao longo do tempo útil dos ensaios experimentais.  
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Figura 3.6: Tanque de observação obtido em SOLIDWORKS®: (1) Suporte, (2) Bobina de aquecimento, (3) 

Aquecedor de cartucho, (4) Termopares, (5) Janela, (6) Superfície de teste, (7) Base da superfície de teste, (8) 

Tanque, (9) Vidro térmico, (10) Fita Kapton, (11) Fio de cobre, (12) Base do tanque, (13) O-ring 

Estão instalados dois termopares tipo K (Figura 3.6, índice 4) para monitorizar a temperatura do 

volume de água em zonas diferentes do tanque, de forma a certificar que as condições de trabalho se 

mantêm constantes. Existe também um sensor de pressão (OMEGA DYNE, Inc) instalado no topo do 

tanque de observação, que é alimentado por uma fonte de corrente contínua (Figura 3.5). 

De forma a que as condições de trabalho se mantenham atmosféricas foi instalada uma tomada 

de pressão atmosférica no topo do tanque. Este tubo tem uma manga isolante para impedir a 

condensação no início do mesmo. A extremidade final do tubo é colocada no interior de um recipiente 

plástico que serve para reaproveitar o vapor de água que vai condensando. 

O tanque está equipado com três janelas de vidro térmico (Figura 3.6, índice 5) que servem para 

iluminação e visualização do seu interior. 

A base do tanque (Figura 3.6, índice 12), com 154 mm de diâmetro, é amovível para facilitar a 

sua preparação a cada ciclo experimental. Nesta, encontra-se fixa a base da superfície de teste, com 

as dimensões 70x70x8 mm, representada no índice 7 da Figura 3.6.  

Esta superfície de teste (Figura 3.6, índice 6) é essencialmente uma folha de aço inoxidável 

(AISI304) com 50 mm de comprimento, 38 mm de largura e 20 µm de espessura, pintada na sua face 

inferior com uma tinta spray preta resistente a altas temperaturas. Posteriormente a face pintada é 

colada sobre uma placa de vidro térmico (53x28x4,5 mm), identificada na Figura 3.6 com o índice 9, 

com silicone resistente a altas temperaturas (Pattex - SL509 Solyplast).  
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A placa de vidro térmico mencionada tem um furo de 12 mm no seu centro e está fixa à base da 

superfície de trabalho com o silicone de alta temperatura referido. 

A base da superfície tem também um furo de 16 mm no seu centro (visível na imagem da direita 

da Figura 3.7) e é fixa à base do tanque por via de quatro parafusos. Um o-ring foi colocado entre 

ambas as peças para tornar a ligação estanque e à prova de fugas (Figura 3.6, índice 13). 

Tanto o tanque, como a base do tanque e a base da superfície são peças de aço inoxidável, algo 

essencial dadas as condições de trabalho destes componentes. 

São instalados, na face inferior da base do tanque, dois conectores elétricos fêmea devidamente 

isolados da base de metal com o-rings cerâmicos. Um fio de cobre (Figura 3.6, índice 11) liga cada 

conector a um pequeno bloco de aço, que é soldado à folha de aço inoxidável que se pretende aquecer 

por efeito Joule. 

 

Figura 3.7: Base do tanque: vista de cima (à esquerda) e vista de baixo (à direita) 

Uma vez que as extremidades da superfície de trabalho entram em contacto com a base da 

superfície, ambas metálicas e boas condutoras, é colada entre elas uma tira de fita isolante Kapton 

(Figura 3.6, índice 10) e uma segunda tira sobre a folha de aço, de forma a pressionar as suas 

extremidades para baixo e assim evitar que hajam obstruções no ângulo de visão da câmara de alta 

velocidade. Situação que fica clara, na visualização da imagem da esquerda da Figura 3.7. Este foi 

método encontrado que não obstrói a visão da câmara para a área da experiência e não inutiliza as 

imagens retiradas. 

São ligados os cabos elétricos de uma fonte de potência (Figura 3.8) aos contactos localizados 

na face inferior da base do tanque, visíveis na Figura 3.7. 

 

Figura 3.8: Fonte de potência HP 6274B DC 
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O elemento com o índice 1 da Figura 3.6 é o suporte onde é montado o tanque de observação e 

que está fixo à estrutura de barras de alumínio, que suportam a maioria dos componentes. Esta 

estrutura de barras de alumínio é visível na Figura 3.2. 

Na Figura 3.9 é possível visualizar os elementos auxiliares das resistências de aquecimento do 

tanque de observação. 

 

Figura 3.9: Controladores de potência auxiliares às resistências de aquecimento 

Os componentes com o índice 1 e 2 na Figura 3.9 são, respetivamente, os controladores de 

potência da bobina de aquecimento e do aquecedor de cartucho. Já com o índice 3, na mesma figura, 

pode ser visto o controlador PID que regula o controlador do aquecedor de cartucho, desligando-o 

quando a temperatura atinge o valor estabelecido e voltando-o a ligar quando a temperatura baixa 

desse valor. 

O termopar que monitoriza a temperatura perto da superfície de teste está ligado a uma placa 

de conversão de dados DAQ, na Figura 3.10 à direita, que por sua vez está ligada a um computador 

(PC 1), onde os valores de temperatura são visualizados no software QuickDAQ. O segundo termopar, 

que monitoriza a temperatura da água perto das resistências, está ligado ao controlador PID e a 

temperatura medida é visualizada no seu mostrador. 

 

Figura 3.10: Placa de aquisição de dados NI BNC-2120 (à esquerda) e um DAQ DT9828 (à direita) 
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Os valores de pressão medidos pelo sensor de pressão são, em primeira instância, recebidos 

pela placa de aquisição de dados NI BNC-2120 (Figura 3.10 à esquerda) e depois amplificados, 

transmitidos e lidos, através de um computador (PC 1), no software LabVIEW. 

3.2.3 Câmaras 

Neste set-up experimental foram utilizadas duas câmaras diferentes para retirar informação do 

fenómeno da ebulição na superfície de teste. 

Foi usada a câmara de alta velocidade Phantom v4.2 Vision Research (Figura 3.11) para captar 

imagens a 2200 frames/s de todas as fases da nucleação e possibilitar uma pós-análise quantitativa da 

dinâmica da bolha. As imagens foram obtidas com uma resolução de 256x512 pixel2, com uma 

resolução temporal de 0,45 ms e uma resolução espacial de 50 µm/pixel. A câmara foi colocada num 

suporte de posição regulável de forma a alinhar a objetiva com a janela do tanque de observação. 

Serviu como iluminação um LED de 50 W, colocado numa posição oposta à câmara de alta 

velocidade, cuja luz branca proporciona o contraste necessário à visualização do interior do tanque. 

 

Figura 3.11: Câmara Phantom v4.2 

A segunda câmara utilizada foi a câmara de infravermelhos de alta velocidade (Onca MWIR-

InSb-320), presente na Figura 3.12. A taxa de aquisição usada foi aproximadamente 1600 frames/s. 

Esta câmara foi colocada num suporte debaixo do tanque, com a sua ótica alinhada com a face inferior 

da folha de aço inoxidável, previamente pintada com tinta preta e visível através do furo da base da 

superfície. Este suporte permite a deslocação da câmara em altura, de forma manual, até à posição 

ótima pretendida. A fina espessura da folha de aço foi escolhida especialmente para que sejam visíveis 
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as variações de temperatura na interface entre a superfície e o fluido de trabalho por via de imagens 

termográficas. 

Foi usada uma calibração para esta câmara já previamente definida no estudo de Pontes [71]. 

As imagens foram obtidas com uma resolução temporal de 0,63 ms e uma resolução espacial de 100 

µm/pixel. 

É de salientar que a câmara de alta velocidade foi sincronizada com a câmara termográfica de 

alta velocidade para permitir relacionar a dinâmica das bolhas com os fenómenos térmicos observados. 

Para esse efeito, as câmaras começaram a gravar os acontecimentos do interior do tanque de 

observação ao mesmo tempo, e foi usada a mesma taxa de aquisição de imagem (≈1600 frames/s). 

No entanto, a sincronização ficou com um desfasamento de cerca de 20 ms, devido a oscilações na 

velocidade de captação de imagem por parte da câmara de infravermelhos. O desfasamento 

corresponde a um desvio de apenas 3% que é satisfatório para a maior parte da captação da formação 

de uma bolha, mas sem uma precisão absoluta. 

 

Figura 3.12: Câmara Onca MWIR-InSb-320 (Xenics) 

A Tabela 3.2 apresenta as características principais da composição e funcionamento da câmara 

usada nesta dissertação. 

Tabela 3.2: Características da câmara de infravermelhos 

Características Gerais Sistema ótico Características de imagem 

Sensor: InSb (MWIR) Distância Focal: 13 mm Aquisição vídeo: 60 Hz 

Sensibilidade espetral: 3,5-5 µm Material Ótico: Germânio Exposição > 1 µs 

Sensibilidade térmica < 17 mK  Menor região de interesse: 15x5 pixel2 

Resolução espacial: 320x256 pixel2  Taxa de aquisição máxima: 3000 frames/s 
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3.3 Evolução da Instalação e Alterações 

Para levar a cabo as experiências pretendidas adaptou-se uma instalação previamente usada 

por Teodori [8]. Depois de várias iterações chegou-se à composição final da instalação (Figura 3.2) que 

foi usada para realizar todos os ensaios do presente trabalho. 

A configuração anterior da instalação revelou-se pouco eficaz em alguns campos dado o tipo de 

superfície de teste que se quis analisar e dadas as condições de trabalho em que se pretendeu efetuar 

as experiências. 

Anteriormente, o set-up experimental estava estabelecido para trabalhar em sistema fechado, 

com um condensador arrefecido por duas ventoinhas, ligado ao topo do tanque de observação em 

modo de refluxo. O controlo de pressão era realizado por duas electroválvulas que permitiam 

compensações às variações de pressão. A que ficava à entrada do tanque, fazia ajustes a alta pressão 

e a outra, localizada no condensador, era ligada a uma bomba de vácuo que fazia compensações a 

baixa pressão. Uma rotina em LabView automatizava o controlo de pressão com base num valor pré-

selecionado. 

No entanto, em alguns momentos, ocorriam oscilações de pressão na ordem dos 100-200 mbar 

que o sistema de electroválvulas não conseguia compensar e que eram suficientes para provocar a 

rotura das camadas de silicone usado para vedar algumas zonas do interior do tanque. O silicone 

usado, não sendo resistente a altas pressões, dava azo a fugas de água para o exterior quando sujeito 

a variações de pressão. 

Dado que foi usada uma superfície muito fina (20 µm), esta teve de ser colada ao vidro térmico 

com o mesmo silicone de alta temperatura. Uma fina camada de silicone representa o único obstáculo 

que impede a água, do interior do tanque, de sair pelo furo existente na placa de vidro. Por outro lado, 

a ótica da câmara de infravermelhos é necessariamente colocada por baixo desse furo de observação. 

Tendo em conta as recorrentes fugas no sistema anterior, não seria possível colocar a câmara debaixo 

do tanque sem arriscar destruir um equipamento dispendioso. 

O condensador, em modo de refluxo, chegou a originar uma descarga cíclica de condensado 

para o tanque, que baixava a temperatura, já estacionária, da água no seu interior e impossibilitava 

observações de longa duração da nucleação na superfície de teste. 

Numa primeira instância mudou-se a configuração do sistema tanque-condensador para modo 

de circulação (Figura 3.13), onde o vapor subia por um tubo até à entrada do condensador, e o 

condensado passava da saída do condensador, por outro tubo, até à entrada do tanque. Esta 

modificação exigiu também alterações na disposição das barras de alumínio que compõem a estrutura 

base da instalação. 

Esta alteração solucionou o problema das descargas cíclicas, mas não o problema de oscilação 

de pressão. Assim sendo esta opção também teve de ser abandonada. 
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Figura 3.13: Configuração em modo circulação 

Optou-se por modificar novamente a configuração para um sistema aberto que solucionou os 

problemas descritos anteriormente, descartando assim o uso do condensador e do sistema de controlo 

de pressão previamente montado. A configuração obtida foi a final, já descrita nos subcapítulos 

anteriores. 

Na estação de desgaseificação, foi adicionado o reservatório auxiliar (Figura 3.4, índice 2) para 

facilitar o reabastecimento do reservatório principal. 

A válvula de acesso ao tanque, montada na tubagem que liga o reservatório principal ao tanque 

de observação, foi movida para mais perto do tanque de forma a minimizar as perdas térmicas da água 

enquanto percorre a tubagem. 

Relativamente à superfície de teste, esta tinha inicialmente as dimensões de largura e 

comprimentos iguais às do vidro térmico, onde foi colada. Assim, durante os testes experimentais era 

usual surgirem bolhas de forma aleatória nos bordos laterais da folha, o que impossibilitava a aquisição 

de imagens desimpedidas da dinâmica das bolhas formadas nas regiões superhidrofóbicas. Este 

problema foi solucionado com o aumento da medida de largura da folha, passando a ultrapassar os 

limites do vidro. As extremidades soltas são pressionadas para baixo com fita adesiva Kapton, cobrindo 

os pontos de nucleação dessas extremidades e dando um bom ângulo de visão à câmara de alta 

velocidade. 
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3.4 Procedimento Experimental 

O procedimento experimental deste trabalho envolveu três fases principais, nomeadamente: i) a 

preparação da superfície de teste; ii) a caracterização da mesma; iii) realização dos ensaios 

experimentais em condições de ebulição em piscina. Os procedimentos efetuados em cada uma destas 

fases são detalhados nos subcapítulos seguintes: 

3.4.1 Preparação da superfície 

O modo de preparação da superfície bifílica seguiu os seguintes passos: 

1. Cortou-se uma folha de aço inoxidável (AISI304) com dimensões bem definidas (50x38 mm).  

2. Dois pequenos blocos de aço foram devidamente lixados e limpos para serem soldados às 

extremidades de dois fios de cobre.  

3. Os blocos foram soldados nas extremidades da folha de aço.  

4. Depositou-se uma fina camada de silicone na face do vidro térmico, onde foi colada a 

superfície de teste (bem limpa em acetona com 99% de pureza) de forma centrada.  

5. A folha foi devidamente pressionada para retirar todas as bolhas de ar.  

6. Fixaram-se as extremidades livres dos fios de cobre a um conector elétrico fêmea 

devidamente isolado da base do reservatório com anilhas cerâmicas.  

7. Numa tira de fita de PVC foram feitos um, dois ou três furos com diâmetros variáveis bem 

definidos (Figura 3.14).  

8. A fita selecionada foi colocada na superfície de forma a que o furo ou furos da tira ficassem 

centrados com o furo do vidro térmico, por onde a câmara de infravermelhos retira imagens.  

9. Foram depositadas por cima da tira várias camadas spray de uma substância 

superhidrofóbica. As fitas de PVC preparadas anteriormente, serviram assim como um molde 

ou stencil, para preparar os padrões bifílicos na superfície de aço inox. 

10. Passadas 12 h da deposição da última camada de spray, foi retirada a fita de PVC revelando 

uma ou mais áreas circulares superhidrofóbicas bem definidas.  

11. A superfície em redor das áreas depositadas foi devidamente limpa com acetona. 

 

Figura 3.14: Três configurações usadas em fita de PVC 

A superfície completa pode ser revista na Figura 3.7. 
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Nas configurações testadas para avaliar a dinâmica singular de uma bolha, fez-se variar o 

diâmetro das regiões superhidrofóbicas: ø = {1,5 mm; 2,6 mm; 5,2 mm}. Nas configurações onde foi 

analisada a interação entre duas bolhas, fez-se variar a distância entre as regiões superhidrofóbicas 

da seguinte forma: 𝛿 = {0,5 ø; 1 ø; 2 ø}. Neste último caso foi usado apenas um diâmetro, escolhido após 

a análise da dinâmica singular da bolha. Para a configuração com três regiões superhidrofóbicas, foram 

definidos, ambos ø e 𝛿, com base nos resultados obtidos nas primeiras configurações analisadas. 

Foram testadas duas substâncias diferentes para obter as regiões superhidrofóbicas 

pretendidas. Primeiro foi usado um composto comercial de perfluoroalcalitriclorosilano combinado com 

ácido carbónico, contendo um solvente fluorinado (Glaco©) [72], e foi depois testado um composto 

comercial chamado Neverwet, da RustOleum. 

O Glaco© foi usado anteriormente nos trabalhos de Palma [7], Teodori [8], Valente [25] e Pontes 

[71], com bons resultados. No entanto, a solução Neverwet teve maior sucesso e consistência para ser 

depositado em cima da tira de PVC e obter as regiões superhidrofóbicas da forma pretendida. 

A solução Neverwet, sendo a solução mais prática e consistente depois de vários testes, revelou 

uma molhabilidade semelhante à do Glaco©. Mostrou-se também mais resistente aos ciclos de 

aquecimento e arrefecimento, comparativamente ao Glaco©, mantendo-se intacta sem fraturas 

evidentes ou variações na molhabilidade relevantes. Foi então a selecionada para ser usada ao longo 

do trabalho.  

3.4.2 Caracterização da superfície 

As superfícies bifílicas usadas neste trabalho foram caracterizadas em termos de molhabilidade 

e topografia, como descrito nos próximos parágrafos. 

Molhabilidade 

A molhabilidade é quantificada através da medição dos ângulos de contacto estático 𝜃𝑒, quasi-

estático de avanço 𝜃𝑎 e de recuo 𝜃𝑟 e pela histerese ∆𝜃. Estes foram obtidos usando o tensiómetro 

ótico (THETA da Attension) mostrado na Figura 3.15. As medições foram realizadas depositando uma 

gota de água sobre a superfície em causa, tendo sido depois captado um vídeo de 10 s a 12 frames/s 

que foi analisado no software OneAttension. O software usa um algoritmo para detetar a gota 

baseando-se na equação de Young-Laplace (Figura 3.16).  

De cada frame é retirado o valor do ângulo de contacto esquerdo, direito e médio e o conjunto 

dos dados é guardado numa folha de Excel. 

Para obter os ângulos quasi-estáticos de avanço, aumentou-se o volume da gota depositada na 

superfície muito lentamente e registou-se a primeira medição do ângulo, quando a linha de contacto 

líquido-sólido avançou. Para o caso do ângulo de quasi-estático de recuo foi usado o mesmo método, 

mas retirando volume à gota e esperando pelo recuo da linha de contacto. A histerese corresponde à 

subtração entre os dois últimos ângulos referidos. 



33 
 

 

Figura 3.15: Tensiómetro THETA da Attension 

 

Figura 3.16: Análise do software OneAttension a uma gota 

Estes parâmetros foram medidos tanto nas regiões superhidrofóbicas como nas hidrofílicas. 

Estas medições foram feitas à temperatura ambiente (20°C) e repetidas pelo menos cinco vezes em 

zonas diferentes e em superfícies diferentes.  

Recolhidas estas medidas foi feita uma média das medições dos ângulos medidos e dos 

respetivos desvios padrão (DP), que se apresentam na Tabela 3.3.  

Tabela 3.3: Ângulos de contacto médios da superfície bifílica 

Região da superfície 𝜽𝒆 [º] (DP) 𝜽𝒂 [º] (DP) 𝜽𝒓 [º] (DP) ∆𝜽 [º] (DP) 

Superhidrofóbica 162,8 (2,7) 162,0 (3,7) 159,0 (4,2) 0,6 (8,0) 

Hidrofílica 64,2 (0,7) 76,7 (2,5) 34,4 (5,3) 42,3 (4,5) 
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No caso dos ângulos quasi-estáticos de avanço e recuo, são apresentados apenas os ângulos 

do lado da gota que se deslocou primeiro. 

Os valores da tabela de cima mostram que as zonas cobertas com o spray Neverwet apresentam 

um comportamento superhidrofóbico (𝜃𝑒 > 150°  e ∆𝜃 < 10°) e que as zonas hidrofílicas também 

apresentam os resultados expectáveis (𝜃𝑒 < 90°). 

Topologia 

De modo quantificar a topografia nas regiões superhidrofóbicas foi feita uma análise à rugosidade 

estocástica usando um perfilómetro Dektak3-Veeco (Figura 3.17 à esquerda), com uma resolução 

vertical máxima de 200 Å. Uma sonda de diamante foi colocada e arrastada ao longo da superfície de 

teste, medindo assim o perfil de rugosidade (Figura 3.17 à direita).  

 

Figura 3.17: Perfilómetro Dektak3-Veeco (esquerda) e visualização de uma análise em curso (direita) 

Os perfis obtidos foram depois processados de forma a adquirir os valores da rugosidade média 

aritmética (𝑅𝑎) e da rugosidade média pico a pico (𝑅𝑧) que é a média dos picos mais altos, medido num 

varrimento da sonda, calculada segundo a norma DIN4768. Foram realizadas pelo menos 5 medições 

de onde 𝑅𝑎 = 5,9 µm com um desvio padrão (𝐷𝑃 = 1,5 µm) e 𝑅𝑧 = 22,6 µm  com um desvio padrão 

(𝐷𝑃 = 3,9 µm). Os valores de 𝑅𝑎 e 𝑅𝑧 para as regiões hidrofílicas foram registados como zero, dentro 

da resolução do equipamento, pelo que se considera que a rugosidade destas regiões é negligenciável. 

Para complementar a informação fornecida pelo perfilómetro, realizou-se também uma análise 

qualitativa à topografia da superfície utilizando um microscópio confocal Leica – modelo TCS SP8 

(Figura 3.18). Usando o modo refletivo, foi feito um varrimento na superfície para diversos planos, com 

um passo de 0,15 µm. Na Figura 3.19 pode-se observar uma sucessão de três imagens retiradas do 

software do microscópio, o Leica Application Suite X (LASX). Da esquerda para a direita, as imagens 

foram tiradas a alturas sucessivamente maiores e ficando sucessivamente mais saturadas.  
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Na Figura 3.20 é apresentada uma imagem de uma região superhidrofóbica reconstruída em 3D 

no software LASX. 

 

Figura 3.18: Microscópio confocal Leica - modelo TCS SP8 

 

Figura 3.19: Imagens da superfície obtidas pelo software do microscópio (LASX) 

 

Figura 3.20: Reconstrução 3D da superfície feita no software do microscópio 
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A imagem tridimensional, tem como base imagens obtidas em diversos planos, para diferentes 

cotas, onde se pode confirmar a uniformidade da topografia da mesma. As imagens foram retiradas 

com uma objectiva da Leica, com uma ampliação de 4x e uma abertura numérica de 0,1. O detalhe dos 

principios de funcionamento e algoritmos de reconstrução usados no microscópio confocal podem ser 

consultados em Pereira [73] e em literatura específica sobre esta técnica, por exemplo Wilhelm et al. 

[74] e Lima [75]. 

3.4.3 Testes em ebulição em piscina 

Para usar a instalação (Figura 3.2) e realizar testes experimentais procedeu-se da seguinte 

forma:  

1. Retirou-se a água de testes antigos, limpou-se o sistema de tubagens e os reservatórios.  

2. Encheu-se ambos os reservatórios com água destilada.  

3. Ligou-se as placas elétricas de aquecimento para aquecer os reservatórios principal e 

auxiliar.  

4. Esperou-se que a água entrasse em ebulição, a 1 bar, e depois aguardou-se mais uma hora.  

5. Enquanto se esperou, a base do reservatório, já com uma superfície bifílica devidamente 

preparada, foi aparafusada ao tanque. 

6. Acabado o processo de desgaseificação, foram abertas as válvulas de acesso ao tanque de 

observação para o encher totalmente.  

7. Fecharam-se as válvulas e ligaram-se as resistências de aquecimento no interior do tanque 

para reaquecer a água que arrefeceu cerca de 20ºC ao longo do caminho que percorreu na 

tubagem.  

8. Os programas QuickDAQ e LabVIEW foram abertos no PC1 para monitorizar a temperatura 

e pressão no interior do tanque. 

9. Quando a temperatura dentro do tanque chegou à temperatura de saturação (100ºC) foram 

posicionadas as câmaras de alta velocidade e de infravermelhos e abertos os respetivos 

programas no PC2 (Phantom 640 e Xeneth).  

10. Ligaram-se o LED e as câmaras. 

11. Ligaram-se os cabos elétricos à base do reservatório e ligou-se a fonte de potência. 

Assim terminou a fase preparatória do procedimento e começou a fase de recolha de dados. 

Foram escolhidos quatro valores de intensidade de corrente diferentes para impor na superfície 

de teste: 𝐼 = {3 A; 5 A; 7 A; 9 A}, correspondendo a quatro valores de fluxo imposto diferentes. O fluxo 

foi obtido através da seguinte fórmula: 

 𝑞′′ =  
𝑃

𝐴𝑠

 (12) 

Na equação 12, o fluxo de calor (𝑞′′) imposto na folha fina de aço inoxidável resulta da divisão 

da potência fornecida (𝑃) pela área da sua superfície (𝐴𝑠). A potência foi calculada da seguinte forma: 

 𝑃 =  𝑅 × 𝐼2 (13) 
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Na equação 13 é apresentado o produto da resistência da folha de aço (𝑅) com a segunda 

potência da corrente (𝐼). A equação 14 foi utilizada para calcular a resistência de uma folha fina [76]: 

 𝑅 =  𝜌′ ×
𝐿

𝑤 × 𝑘
= 0,052 Ω (14) 

em que a resistividade da folha é 𝜌′ = 76 × 10−8 Ω. m , o seu comprimento 𝐿 = 0,05 m, a sua largura 

𝑤 = 0,034 m e a sua espessura 𝑘 = 20 × 10−6 m. 

A câmara de alta velocidade recolheu imagens para dois tipos de experiências diferentes. Foram 

realizados testes de longa duração (20 min) para medir a frequência de descolagem de bolhas para os 

diferentes diâmetros de região superhidrofóbica e para os quatro fluxos diferentes. Para estes testes 

foi contado o número de bolhas que se formavam num período de 40,5 s, a cada 2 min, durante 20 min. 

O período usado foi definido com base no tempo máximo de gravação de um vídeo por parte da câmara 

de alta velocidade, com as definições usadas. 

De facto, ao usar o tanque de observação como um sistema aberto, deixa de ser possível ter um 

nível de água constante ao longo das experiências, o que revelou ter influência direta na frequência da 

descolagem de bolhas para cada configuração de superfícies bifílicas. 

Observou-se um aumento na frequência à medida que o tempo de experiência passava e a água 

ia sendo evaporada pelas resistências de aquecimento, impedindo uma medição fácil deste parâmetro.  

Sabe-se que a redução do nível da água provoca também um decréscimo da pressão hidrostática 

sentida na superfície de teste e também uma diminuição do volume de água útil para a experiência. 

Por outro lado, pode haver uma variação na temperatura da água medida dentro do tanque e 

localmente, na zona de nucleação. 

Supõem-se que um ou mais dos parâmetros enunciados tenham responsabilidade nos efeitos 

sobre a frequência. 

Na Figura 3.21 é apresentado o gráfico da temperatura medida pelo termopar, a 1 Hz, localizado 

perto da superfície de teste, em função do tempo. 

 

Figura 3.21: Medição típica da temperatura nas vizinhanças da superfície 
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Existe uma tendência linear clara da evolução da temperatura ao longo do tempo de uma 

experiência. No entanto, a variação observada está na ordem da incerteza do termopar (∆𝑇 = 0,5°𝐶), 

não aparentando ser relevante o suficiente para ter influência. 

A variação do volume e da pressão relativa à hidrostática nos 20 min relativos a uma experiência 

é logicamente similar, em que 𝑉𝑓/𝑉𝑖 ≈ 𝑝ℎ(𝑓)/𝑝ℎ(𝑖) = 0,23. A pressão relativa á hidrostática (𝑝ℎ) é obtida 

da seguinte forma: 

 𝑝ℎ =  𝜌𝑙 × 𝑔 × 𝐻 
       

(15) 

em que 𝐻 é a distância do nível da água à superfície bifílica. 

De notar que o volume inicial do tanque (𝑉𝑖) é 703,6 ml, o volume final (𝑉𝑓), após 20 min, é 544,1 

ml, a pressão inicial (𝑝ℎ(𝑖)) sentida na superfície de teste é 733,3 Pa e a pressão final (𝑝ℎ(𝑓)) é 564,7 

Pa. O facto de a pressão hidrostática variar em 23% (1,2%/min) já pode ser considerado significativo 

para ter alguma influência na frequência da nucleação, mas não se podem tirar ilações definitivas sobre 

o tema sem realizar estudos mais específicos e direcionados. 

Sabendo da variação da frequência com o tempo, passou a ser necessário descobrir o intervalo 

de tempo mais apropriado para realizar as medições de frequência.  

Na Figura 3.22 são traçadas as curvas que unem os pontos de cada medição de frequência 

adimensionalizada (𝑓∗), para cada corrente e em função do tempo. A frequência (𝑓) é 

adimensionalizada da seguinte forma: 

 𝑓∗ = 𝑓/𝑓𝑚á𝑥  (16) 

onde 𝑓𝑚á𝑥 diz respeito à frequência máxima medida para cada ensaio. 

 

Figura 3.22: Evolução da frequência adimensional num longo período, a fluxo variável e ø = 1,5 mm 
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As medições correspondem a um período de 38 min. São feitos dois conjuntos de experiências 

para cada intensidade de corrente imposta, 𝐼 = {3 A; 5 A;  7 A;  9 A}. Verifica-se que, até 𝑡 = 20 min, 

existe uma progressão constante e aproximadamente linear da frequência e, para 𝑡 > 20 min, acontece 

uma evolução mais errática. Assim, escolheu-se um período até 20 min para o procedimento 

experimental de medição de frequência, por proporcionar resultados estáveis e por permitir retirar uma 

boa quantidade de dados. 

Outro teste, consistiu na gravação de vídeos curtos, a 2200 frames/s e com duração até 6 s, para 

inferir nos mecanismos de dinâmica de uma bolha. Para estes testes foram novamente usados os 

quatro fluxos de calor diferentes.   

Foram gravados vídeos termográficos com a câmara de infravermelhos, da superfície inferior da 

folha de aço, com uma duração de aproximadamente 10 s. Nesta foi claramente visível o mapa de 

temperaturas da bolha ou bolhas em análise, ao longo do seu desenvolvimento. A folha foi pintada de 

preto para evitar a reflexão da câmara e para colocar a sua emissividade perto de 1. 

Estes vídeos foram gravados juntamente com novos vídeos da câmara de alta velocidade, de 

forma sincronizada e com a mesma taxa de aquisição (≈1600 frames/s). Foi usado um tempo de 

integração baixo, de 200 ms, para obter mais informação no intervalo de temperaturas pretendido, 

apesar de aumentar ligeiramente o ruído da imagem. 

3.4.4 Tratamento de dados experimentais 

A rotina de tratamento e análise das imagens retiradas de ambas as câmaras de alta velocidade 

serão detalhadas nesta secção. Em ambos os casos foram utilizados algoritmos MATLAB, 

desenvolvidos e detalhados em trabalhos anteriores [25] [71], para processar as imagens termográficas 

e da dinâmica da bolha respetivamente. 

Os vídeos filmados com a câmara Phantom v4.2 tiveram de ser convertidos num conjunto de 

ficheiros de imagem bitmap, com 8 bit por pixel, correspondentes a cada frame do vídeo de origem. Foi 

feito o upload das imagens para a rotina MATLAB, onde foram convertidas em matrizes de escala de 

cinzentos. Cada matriz, com 256 intensidades diferentes, atribuiu ao branco o valor 0 e ao preto o 256.  

Para a melhor definição das fronteiras da bolha, foi escolhida uma imagem para definir o 

threshold. Ou seja, uma imagem foi convertida para formato binário, só com pixéis brancos ou pretos 

(0 ou 1), e foi usada para estabelecer uma fronteira de 0 a 256. Abaixo dessa fronteira os pixéis foram 

considerados brancos e acima dela pretos. Assim, alterar o threshold vai influenciar a intensidade da 

imagem. 

Foi selecionada uma área à volta do ponto de nucleação da bolha em análise, de forma a 

restringir o processamento a uma zona de interesse mais pequena. 

Se nas imagens captadas se observar uma ligeira inclinação, é possível rodar a imagem e 

colocá-la perfeitamente horizontal, de forma a evitar algum efeito nos valores finais, em parâmetros 

como o diâmetro da base da bolha. 
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Uma vez que se conseguiu obter imagens de bolhas perfeitamente isoladas na superfície de 

teste, não foi preciso aplicar uma ferramenta de remoção da imagem de fundo (background), que 

permitiria fazer correções em obstáculos que perturbassem da análise. 

Depois do algoritmo ter detetado toda a fronteira da bolha vai aproximar a sua forma a um círculo. 

A área da bolha (𝐴𝐵) é calculada através do diâmetro equivalente (𝑑):  

 𝑑 = 2 × √
𝐴𝐵

𝜋
 (17) 

Também foi feita a quantificação da variação do ângulo de contacto, centróide, diâmetro da base 

e volume da bolha, ao longo da sua evolução. 

A resolução espacial usada foi definida inicialmente na focagem da câmara com a ajuda de papel 

milimétrico. Foram retiradas imagens do papel e depois foi feita a relação pixel-milímetro. Neste 

trabalho esta relação ficou fixada nos 20 pixéis/mm. 

Os vídeos retirados da câmara Onca MWIR, sem nenhum tratamento, apresentam algum ruído 

que prejudica a imagem. A calibração dos sensores da câmara e o seu software são algumas das 

principais causas do surgimento de ruído. 

Para processar os vídeos termográficos, estes foram convertidos para formato avi, em escala de 

cinza (8 bit) e depois importados para a rotina MATLAB. Os vídeos foram divididos em imagens 

singulares (frames) e a escala ADU (Unidades Analógico-Digital) com que foram importados é 

convertida numa escala de temperaturas (ºC). 

Nas imagens termográficas foi possível verificar que existem correntes de convecção constantes 

nas imediações da zona de nucleação. Foi necessário filmar um curto vídeo da zona de teste à 

temperatura de saturação (background), antes de se impor um fluxo de calor. Depois, usando o 

algoritmo, as imagens de background foram subtraídas às imagens do vídeo com fluxo imposto, 

removendo mais algum ruído.  

Depois da passagem do vídeo inicial pelo algoritmo verificaram-se algumas melhorias na 

qualidade de imagem e principalmente na redução de ruído. 

3.5 Quantificação de incertezas 

A rotina MATLAB de processamento e de quantificação dos parâmetros da dinâmica da bolha 

tem associado algumas incertezas.  

Segundo Valente [25], a incerteza associada ao cálculo do diâmetro da bolha (∆𝑑) vai depender 

maioritariamente de parâmetros como: o fator de conversão de pixel para milímetro (𝐶𝑓) e o erro relativo 

que lhe é associado (𝛥𝐶𝑓) e o erro associado à deteção da fronteira da bolha (𝑒𝑑𝑏). No primeiro caso 

foi usada a imagem de um papel milimétrico para fazer a conversão e foi estimada uma incerteza de 

±5%. No outro caso, a incerteza associada à definição da fronteira da bolha pelo algoritmo foi 

estabelecida em ±2 pixéis. A equação (18) contabiliza ambos os erros: 
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∆𝑑

𝑑
= √(

∆𝐶𝑓

𝐶𝑓

)

2

+ (
2. 𝑒𝑑𝑏

𝑑. 𝐶𝑓

)

2

 (18) 

A Tabela 3.4 apresenta os erros relativos associados aos parâmetros da dinâmica das bolhas 

formadas em regiões superhidrofóbicas com três diâmetros diferentes, para um valor fixo de fluxo de 

calor imposto. Os valores apresentados servem de referência para outros ensaios realizados com fluxo 

variável e múltiplas regiões superhidrofóbicas. O parâmetro 𝑑𝑚á𝑥 diz respeito ao diâmetro máximo da 

bolha, 𝜃𝑚í𝑛 representa o ângulo de contacto dinâmico mínimo, 𝑦𝑐(𝑚á𝑥) é a altura máxima do centróide 

e 𝑉𝑚á𝑥 é o volume máximo. 

Tabela 3.4: Incerteza dos parâmetros da dinâmica da bolha para cada diâmetro de região SHF a fluxo constante 

Diâmetro médio da região SHF 𝒆[𝒅𝒎á𝒙] (%) 𝒆[𝜽𝒎í𝒏] (%) 𝒆[𝒚𝒄(𝒎á𝒙)] (%) 𝒆[𝑽𝒎á𝒙] (%) 

ø = 𝟏, 𝟓 𝐦𝐦 7,8 26,5 16,9 23,5 

ø = 𝟐, 𝟔 𝐦𝐦 4,8 12,9 19,1 6,0 

ø = 𝟓, 𝟐 𝐦𝐦 7,8 10,6 18,5 13,0 
 

A Tabela 3.5 mostra os erros relativos correspondentes às frequências médias (𝑓) medidas para 

cada configuração de uma zona superhidrofóbica e para quatro intensidades de corrente impostas 

diferentes. É notório que os erros obtidos não são de todo desprezáveis e enfatizam alguma falta de 

precisão na representação dos resultados de frequência. Os valores apresentados servem de 

referência para outros ensaios realizados com múltiplas regiões superhidrofóbicas.  

Tabela 3.5: Incerteza da média das frequências medidas para cada diâmetro de região SHF e para cada medida 

de corrente 

Diâmetro médio da região SHF 𝒆[𝒇𝟑𝑨] (%) 𝒆[𝒇𝟓𝑨] (%) 𝒆[𝒇𝟕𝑨] (%) 𝒆[𝒇𝟗𝑨] (%) 

ø = 𝟏, 𝟓 𝐦𝐦 25,7 15,1 30,3 22,9 

ø = 𝟐, 𝟔 𝐦𝐦 13,2 17,9 20,0 24,3 

ø = 𝟓, 𝟐 𝐦𝐦 - 25,5 16,4 10,0 
 

Existe uma forte influência da definição da fronteira da bolha e das linhas tangentes relativamente 

à incerteza da medição do ângulo de contacto através do algoritmo MATLAB. A maior incerteza 

acontece quando a fronteira da bolha está bem definida, mas os próximos pelo menos dois pixéis, estão 

deslocados. 

Na Figura 3.23 são mostradas duas possibilidades de como pode ser definida a linha tangente à 

fronteira da bolha para calcular o ângulo de contacto. A verde a distribuição correta dos pixéis e a 

vermelho a errada. Entre ambos cenários extremos existe um erro absoluto de 11,31º [25]. 
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Figura 3.23: Esquema ilustrativo do erro no posicionamento dos pixéis e o seu efeito na medição do ângulo de 

contacto (fonte: Valente [25]) 

A quantificação da frequência de partida das bolhas das superfícies bifílicas é feita contando o 

número de bolhas que se formam num período fixo. Uma bolha é contada quando passa por todos os 

estágios do seu desenvolvimento, desde a formação inicial até à partida. Tendo em conta que a primeira 

e última bolhas podem ser contabilizadas num estágio aleatório do seu desenvolvimento, é assumida 

uma incerteza de ±0,025 Hz para um período de contagem. 

Para quantificar o volume total de líquido que enche o tanque de observação, usou-se uma 

proveta volumétrica 100 ml múltiplas vezes até completar a medição. O erro associado a este processo 

foi de ±10 ml. 

Também é importante quantificar a incerteza do equipamento usado ao longo do procedimento 

experimental. Os valores de incerteza mostrados na Tabela 3.6 podem ser amplificados tendo em conta 

as condições de trabalhos dos equipamentos e o modo de utilização.  

Tabela 3.6: Informação geral sobre incerteza associada à medição de equipamentos 

Equipamento Incerteza 

Termopares tipo K ±0,5ºC 

Sensor OMEGA DYNE ±1,6 mbar 

Controlador PID ±1ºC 

Tensiómetro THETA ±1º 

Câmara Onca MWIR-InSb-320 ±0,5ºC 
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4 Resultados e discussão  

 No presente capítulo são apresentados e analisados os principais resultados obtidos neste 

trabalho. Foram avaliadas várias configurações bifílicas aplicadas numa folha fina de aço inoxidável, 

com uma, duas ou três regiões superhidrofóbicas. No caso da superfície com uma região 

superhidrofóbica, estudou-se essencialmente a dinâmica dos mecanismos de formação e descolagem 

das bolhas e a sua relação com os processos de transmissão de calor. O efeito da dimensão da região 

superhidrofóbica foi avaliado, inferindo-se a sua influência nos parâmetros habitualmente usados na 

caracterização da dinâmica das bolhas (diâmetro de descolagem, frequência de descolagem, evolução 

temporal do processo de formação e crescimento da bolha), nos mecanismos de transmissão e calor e 

no fluxo de massa evaporada. Nos restantes casos, avaliou-se também a influência da distância entre 

as regiões superhidrofóbicas no comportamento dinâmico de formação e crescimento das bolhas, bem 

como nos processos de transmissão de calor e de massa evaporada. 

4.1 Análise da dinâmica das bolhas geradas numa região superhidrofóbica 

com diâmetro fixo 

4.1.1 Análise do comportamento dinâmico das bolhas 

Inicialmente foi estudada uma superfície bifílica com uma única região superhidrofóbica circular, 

medindo 1,5 mm de diâmetro. Para avaliar o comportamento dinâmico das bolhas e os processos de 

transferência de calor, observou-se inicialmente o efeito da variação do fluxo imposto na superfície. Tal 

como descrito no capítulo anterior, aplicando uma corrente crescente de 𝐼 = 3 A a 𝐼 = 9 A obtém-se um 

fluxo que varia de 𝑞’’ = 0,03 W/cm2 a 𝑞’’ = 0,22 W/cm2.  

Começando com um fluxo de calor imposto baixo, 𝑞’’ = 0,07 W/cm2, a Figura 4.1 ilustra o 

desenvolvimento de uma bolha, desde que se forma, até que descola da região superhidrofóbica 

circular. Ao longo do período de evolução da bolha nota-se também que a sua forma se vai alterando. 

Na primeira imagem a bolha encontra-se no estágio inicial, posterior à descolagem da bolha anterior. 

Na segunda e terceira imagem a bolha forma um hemisfério e nas duas imagens seguintes essa forma 

sofre um alongamento vertical, fruto da crescente influência das forças de impulsão sobre as forças de 

adesão. É de notar que este crescimento da bolha se restringe à região superhidrofóbica, pelo que a 

importância relativa das forças de tensão superficial é atribuída à geometria e dimensão desta área. 

Por sua vez, a região de fronteira entre as regiões hidrofílica e superhidrofóbica também tem uma 

influência significativa sobre o referido conjunto de forças.  Entre 𝑡 = 1200 ms e 𝑡 = 1225 ms acontece 

o início da descolagem, a ação das forças de tensão superficial favorece o estrangulamento da base 

da bolha (necking na literatura inglesa), que vai progredindo gradualmente até à separação da bolha. 

Nas duas imagens seguintes (𝑡 = 1260 ms e 𝑡 = 1270 ms) esta separação está iminente, existindo 

apenas uma pequena ligação entre a base da bolha e a parte superior (necking mais acentuado), até 

que, por conservação da massa de vapor no interior da bolha, este estreitamento da base promove 
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uma aceleração do vapor para a zona da bolha que acaba assim por se destacar completamente da 

superfície. Aquando da descolagem da bolha (𝑡 = 1280 ms) é deixada para trás, uma camada de vapor 

sobre a região superhidrofóbica. Este comportamento da bolha está de acordo com o observado 

anteriormente em superfícies bifílicas por Teodori et al. [77]. 

 

Figura 4.1: Sequência de imagens que mostram o desenvolvimento de uma bolha numa região circular 
SHF, desde a sua formação até à sua descolagem. Diâmetro da bolha é mostrado pela linha a vermelho (ø = 1,5 

mm). O fluxo imposto é 𝑞’’ = 0,07 W/cm2 

É de referir que, os últimos estágios da formação da bolha ocorrem num curto intervalo de tempo 

(80 ms), tendo em conta a duração total da formação e crescimento da bolha exemplificada. A 

incapacidade da base da bolha em se separar da superfície pode-se relacionar com o facto de, na 

região superhidrofóbica, não existir uma componente da tensão interfacial sólido-vapor-líquido que 

favoreça a separação dessa massa de vapor da superfície. Assim sendo, e tendo em conta que a 

nucleação numa região superhidrofóbica pode ocorrer apenas a 1-3ºC acima da temperatura de 

saturação, a rápida formação e coalescência de bolhas, de dimensão microscópica, conduz à criação 

contínua de um filme de vapor sobre a região superhidrofóbica. Estes mecanismos foram também 

descritos por Malavasi et al. [78] e posteriormente detalhados por Teodori et al. [5].  

A Figura 4.2 mostra as evoluções temporais do diâmetro (𝑑), ângulo de contacto (𝜃), altura do 

centróide (𝑦𝑐) e volume (𝑉) de uma bolha em função do tempo adimensionalizado (𝑡∗): 

 𝑡∗ = 𝑡/𝑡𝑚á𝑥  (19) 

onde 𝑡 é o tempo e 𝑡𝑚á𝑥 é o valor máximo do tempo obtido na evolução de cada parâmetro analisado, 

para cada valor de fluxo imposto. O tempo adimensionalizado é usado de forma a minimizar a influência 

de discrepâncias nas frequências obtidas para cada caso estudado.  

Numa primeira instância é percetível uma clara diferença no comportamento dos resultados dos 

gráficos da Figura 4.2, obtidos para 𝑞’’ = 0,03 W/cm2 (𝐼 = 3 A). Este valor de fluxo de calor é ainda 

insuficiente para assegurar um processo estável na evolução de uma bolha. É notável a dificuldade que 

a bolha tem em desenvolver-se até ao último quarto da fase de crescimento (𝑡∗ = 0,75), acabando por 

ter um declive inferior ao demonstrado com os restantes valores de fluxo, em todos os gráficos. De 
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referir que as curvas obtidas nos gráficos resultam da média de pelo menos quatro experiências para 

cada intensidade de corrente aplicada (𝐼 = {3 A;  5 A;  7 A;  9 A}), tendo em conta a frequência média. 

Estes valores de corrente vão corresponder respetivamente a 𝑞’’ = {0,03 W/cm2;  0,07 × 10−2W/

cm2;  0,13 W/cm2;  0,22 W/cm2}. 

                                                

a)                                                                    b)  

                                                

c)                                                                     d)  

Figura 4.2: Análise da dinâmica das bolhas geradas numa região SHF com um diâmetro fixo de ø = 1,5 mm, para 

diferentes valores de fluxo: 𝐼 = {3 A;  5 A;  7 A;  9 A}. Evolução temporal da média dos parâmetros: a) diâmetro da 

bolha, b) ângulo de contacto da bolha, c) altura do centróide da bolha, d) Volume da bolha 

A Figura 4.2 a) mostra que a evolução temporal do diâmetro da bolha não é afetada, na sua 

tendência, pelo valor do fluxo de calor, para a gama de valores considerada neste trabalho. O diâmetro 

da bolha vai crescendo progressivamente e ultrapassa o diâmetro da base em 𝑡∗ ≈ 0,2, ou seja, na fase 

de crescimento hemisférico. O declive das curvas aparenta ser aproximadamente constante até aos 

momentos finais, antes da descolagem da bolha. A descolagem pode-se identificar no gráfico no 

instante no qual o diâmetro decresce abruptamente (𝑡∗ = 1). O diâmetro máximo, medido no instante 

da descolagem da bolha da superfície é igual para todos os fluxos, em média 𝑑 = 2,9 mm, i.e., perto do 

dobro do diâmetro da região superhidrofóbica.  

Na evolução do ângulo de contacto da bolha, presente na Figura 4.2 b), verifica-se novamente 

uma independência da tendência das curvas relativamente ao valor do fluxo imposto. As variações 
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existentes não são consideradas relevantes tendo em conta os erros experimentais que lhe estão 

associados, descritos no capítulo anterior. No estágio inicial de crescimento da bolha (𝑡∗ ≈ 0), o ângulo 

formado no interior da bolha é de aproximadamente 140º. Este ângulo vai diminuindo a um ritmo 

acentuado, durante o crescimento da bolha, estabilizando em 𝑡∗ = 0,25, quando atinge 

aproximadamente 70º, durante a fase de crescimento em hemisfério. O valor do ângulo permanece 

estável e aproximadamente constante até ao início da descolagem da bolha da superfície, em 𝑡∗ =

0,85, quando passa a aumentar gradualmente. Quando o valor do ângulo de contacto ultrapassa os 

90º, inicia-se o estreitamento da bolha na região da base (necking), que é acompanhado de um 

crescimento considerável do ângulo da bolha. No momento da descolagem total da bolha da superfície, 

obtém-se novamente 140º. A evolução do ângulo da bolha é, como supramencionado, independente 

do valor do fluxo de calor imposto na superfície e apresenta alguns pontos em comum com as evoluções 

observadas numa superfície hidrofílica, como descrito por Phan et al. [23] e superhidrofóbica, como 

apresentado recentemente por Teodori et al. [5]. Assim, a evolução lenta do valor do ângulo, que se 

mantém durante um longo período de tempo em valores próximos de 70º, é idêntica à descrita por 

Teodori et al. [5] no que diz respeito ao crescimento da bolha sobre uma superfície superhidrofóbica. 

Nesta fase a bolha cresce apenas potenciada pela camada de vapor formada sobre a área 

superhidrofóbica, estando menos sujeita às forças de tensão interfacial sólido-vapor-líquido que se 

concentram ao longo do perímetro da região superhidrofóbica, na fronteira com a região hidrofílica. Por 

sua vez, nas fases iniciais e finais de crescimento da bolha, quando esta se encontra sujeita às forças 

de tensão superficial na fronteira entre a região hidrofílica e superhidrofóbica, existe uma 

correspondência aproximada aos mecanismos observados na dinâmica de bolhas em superfícies 

hidrofílicas nestas mesmas fases [23]. 

As curvas na Figura b) apresentam algum ruído, que se associa ao modo de processamento do 

algoritmo MATLAB, mas também a alguma instabilidade e oscilação das bolhas durante o seu 

crescimento. Este tipo de instabilidade é também característico do crescimento das bolhas em regiões 

superhidrofóbicas, sendo, porém, menos proeminente no presente caso, onde a região 

superhidrofóbica está limitada por uma região hidrofílica. Não é possível, com os dados atualmente 

disponíveis neste trabalho, determinar a razão exata destas instabilidades. No seu estudo, Teodori et 

al. [5] avançam com três hipóteses possíveis: i) a bolha, por crescer e subir devido ao efeito das forças 

de impulsão, e por estar sujeita as forças de tensão superficial sucessivamente menores, fica mais 

suscetível a sofrer instabilidades geradas no próprio filme de vapor que se forma na superfície; ii) a 

bolha aumenta e reduz o seu tamanho em virtude do transporte de vapor entre esse filme e a bolha; iii) 

o facto do processo de crescimento da bolha ser tão lento, que esta se torna mais sensível a variações 

locais de pressão. No presente caso qualquer uma das hipóteses pode ocorrer sendo menos provável 

a hipótese ii), dado que esta se verifica preferencialmente em situações em que o filme de vapor é 

muito maior que a bolha.  

Na Figura 4.2 c) apresenta-se a evolução temporal da altura do centróide da bolha, ou seja, o 

seu centro geométrico. A figura mostra um crescimento da altura do centróide a ritmo constante até 

𝑡∗ = 0,8, verificando-se um aumento do declive das curvas para 𝑡∗ > 0,8. Na fase de necking verifica-

se um crescimento exponencial da altura do centróide, num curto intervalo de tempo 0,95 < 𝑡∗ < 1, até 
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finalmente ocorrer a descolagem da bolha da superfície. A altura do centróide da bolha ao descolar tem 

um valor, em média, de 2,7 mm. Este comportamento é essencialmente independente do valor do fluxo 

imposto.  

Por fim, a evolução temporal do volume de uma bolha, mostrada na Figura 4.2 d), segue a 

tendência apresentada pela evolução temporal do diâmetro, como expectável, dada a sua dependência 

geométrica com o diâmetro da bolha. A exceção surge no facto das oscilações observadas serem mais 

notórias, comparativamente ao observado na Figura 4.2 a), principalmente para estágios mais tardios 

do crescimento da bolha, nomeadamente para 𝑡∗ > 0,8. Estas oscilações tornam-se cada vez mais 

acentuadas até à descolagem da bolha, com o aumento da altura do centróide. Especula-se que esta 

instabilidade seja devida ao efeito das correntes convectivas existentes dentro do tanque, às quais a 

bolha é mais sensível quando, devido ao necking, a sua ligação com a base se torna mais frágil. Os 

efeitos do escoamento promovido pelas correntes convectivas também são mais notórios nesta fase 

dado que para além do estreitamento na base, o diâmetro da bolha atinge o valor máximo nesta última 

fase do crescimento.  

4.1.2 Análise dos mecanismos de transmissão de calor durante o processo de formação das 

bolhas 

Após descrever a dinâmica de formação e crescimento de uma bolha numa única região 

superhidrofóbica, envolvida por uma superfície hidrofílica, os próximos parágrafos descrevem o 

comportamento térmico associado a essa dinâmica. Pretende-se observar como os mapas da 

distribuição de temperatura na superfície são influenciados pelos diversos fluxos de calor impostos, e 

como variam nas diversas fases de formação da bolha, descritas no subcapítulo anterior.  

De forma a entender a análise termográfica efetuada nas próximas páginas, é importante fazer 

a associação entre os parâmetros da dinâmica da bolha e os mapas de distribuição de temperaturas. 

Para tal a Figura 4.3 esquematiza a interligação entre as imagens recolhidas pela câmara de alta 

velocidade, as imagens obtidas pela câmara de infravermelhos e as curvas correspondentes à evolução 

do perfil de temperaturas.  

 

Figura 4.3: Exemplo representativo da associação entre a imagem de uma bolha delimitada à sua região SHF, do 
respetivo mapa de distribuição de temperaturas e do respetivo gráfico da evolução temporal da temperatura 

Nesta figura verifica-se que a temperatura é mais baixa na região hidrofílica, que está coberta de 

líquido, e mais alta na região superhidrofílica, que está coberta pela fina camada de vapor. No entanto, 
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observa-se um pequeno gradiente de temperaturas na interface entre a região superhidrofóbica e a 

região hidrofílica.  

De forma a inferir sobre a variação da temperatura na interface superfície-líquido testou-se uma 

configuração bifílica com uma região superhidrofóbica com ø = 5,2 mm. Para este diâmetro superior foi 

possível obter imagens com uma maior amplitude térmica e melhor resolução, que por sua vez 

possibilitou que se tivesse realizado uma melhor análise termográfica durante o processo de formação 

das bolhas, para um diâmetro fixo.  

Desde a fase inicial de formação da bolha até à sua descolagem da região superhidrofóbica, 

para a resolução espacial atualmente disponível, não se verifica uma grande variação da distribuição 

das temperaturas na superfície, ao longo do tempo. Como tal, a Figura 4.4 apresenta apenas imagens 

termográficas para um só estágio de formação de uma bolha, neste caso o estágio de alongamento 

vertical (𝑡∗ = 0,5). À esquerda, na Figura 4.4, estão presentes os mapas bidimensionais de 

temperaturas da zona de interesse da superfície, obtidos para quatro correntes aplicadas na superfície 

bifílica (𝐼 = {3 A;  5 A;  7 A;  9 A}) que correspondem, como acima referido, aos fluxos impostos de 𝑞’’ =

{0,03 W/cm2; 0,07 × 10−2W/cm2;  0,13 W/cm2;   0,22 W/cm2}.  

                            

a) 0,22 W/cm2 (9 A)                                             b) 0,22 W/cm2 (9 A)

                     

c) 0,13 W/cm2 (7 A)                                             d) 0,13 W/cm2 (7 A)       
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e) 0,07 W/cm2 (5 A)                                           f) 0,07 W/cm2 (5 A) 

                                     

g) 0,03 W/cm2 (3 A)                                            h) 0,03 W/cm2 (3 A) 

Figura 4.4: Comparação entre as imagens termográficas de uma região SHF, com ø = 5,2 mm e para 𝑡∗ = 0,5,  

para diferentes fluxos e respetivos gráficos de temperatura em função da posição no eixo central da base de uma 

bolha (𝑥), em que as curvas correspondem a vários valores de 𝑡∗. Os mapas da distribuição de temperatura na 

superfície em a), c), e) e g) correspondem aos gráficos da evolução de temperaturas de b), d), f) e h), 

respetivamente  

As diferentes curvas representadas nos gráficos à direita, apresentadas para cada fluxo aplicado, 

caracterizam o perfil de temperaturas ao longo do diâmetro da zona de interesse, tal como 

exemplificado na Figura 4.3, para diferentes instantes de tempo adimensionalizados: 𝑡∗ =

{0,06; 0,31; 0,5; 0,75; 0,88; 0,97}. Estas medidas de tempo estão associadas aos estágios da dinâmica 

da bolha, ou seja, vão corresponder respetivamente: ao estágio inicial, ao crescimento em hemisfério, 

ao alongamento vertical, ao início da descolagem, ao necking e à descolagem.  

À semelhança do que se observou na descrição dos processos dinâmicos de formação da bolha, 

verifica-se também aqui que o fluxo imposto mais baixo, correspondente à corrente de 3 A, não é 

suficiente para garantir uma formação estável das bolhas, não se observando variações significativas 

da temperatura, ao longo da superfície, nem ao longo do tempo. No gráfico correspondente ao mapa 

bidimensional, na Figura 4.4 h), as variações observadas na temperatura são desprezáveis, dado que 

são iguais ou inferiores à incerteza dos instrumentos (∆𝑇 = 0,5°C). Já na imagem termográfica (Figura 
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4.4 g)) é percetível que no local da formação da bolha a temperatura é menor que nas suas vizinhanças 

imediatas.  

Para correntes impostas de 5 A ou superiores passa a ser visível que a região superhidrofóbica 

tem uma temperatura superior às suas vizinhanças durante a formação das bolhas. Tal, é fruto da 

menor capacidade do vapor, que cobre esta região, de retirar calor da superfície, comparando com a 

água na sua fase líquida, ou seja, o vapor tem um menor coeficiente de convecção. Quanto maior o 

fluxo imposto maior vai ser o sobreaquecimento da região superhidrofóbica.  

Nos gráficos das Figura 4.4 b), d) e f), correspondentes às correntes impostas de 𝐼 =

{5 A;  7 A;  9 A}, é visível uma ligeira inflexão de temperatura (∆𝑇𝑚á𝑥 ≈ 1,5°C) no centro da zona de 

nucleação. Especula-se que esse decréscimo de temperatura possa ser devido a fenómenos de 

convecção no interior da bolha ou alguma instabilidade resultante do diâmetro considerável da bolha. 

No entanto não se podem tirar conclusões definitivas sem usar outro tipo de técnicas de medição 

direcionadas para este fenómeno em específico, ou até mesmo realizar estudos de simulação 

numérica.  

Tomando o exemplo do gráfico obtido para 9 A (Figura 4.4 b)), a evolução da temperatura no 

espaço até 𝑡∗ = 0,5 é equivalente, mas em 𝑡∗ = 0,75 já começam a observar-se diferenças, 

nomeadamente a inflexão no centro da base da bolha. À medida que bolha vai chegando à fase final 

do seu desenvolvimento, as diferenças de temperatura vão-se acentuando até ao descolamento da 

bolha da superfície, onde estas são máximas, mas mesmo assim pouco relevantes. 

Para as imagens dos três maiores fluxos impostos fica claro que o pico de temperatura está 

localizado no centro da base da bolha, que acontece sempre para 𝑡∗ ≤ 0,5. Para 9 A, 7 A e 5 A o pico 

de temperatura é de, respetivamente, 111ºC, 105,8ºC e 102,9ºC. 

4.2 Influência da variação do diâmetro de uma região superhidrofóbica na 

dinâmica das bolhas e nos processos de transmissão de calor                      

Este subcapítulo apresenta o efeito da variação do diâmetro da região superhidrofóbica na 

dinâmica das bolhas formadas na superfície bifílica e nos processos de transferência de calor. Assim, 

seguindo o procedimento usado até agora, a influência do diâmetro da área superhidrofóbica será 

avaliado na variação temporal do diâmetro das bolhas geradas, do ângulo de contacto, da altura do 

centróide e do volume das bolhas. Nesta análise observar-se-á também a variação do diâmetro da base 

da bolha, dado que alguns estudos anteriores sugerem que este depende diretamente da área da 

região superhidrofóbica [27]. Após a análise dinâmica segue-se a análise dos mapas de distribuição da 

temperatura nas diversas fases da formação e crescimento da bolha. Tendo em consideração que a 

região superhidrofóbica analisada no subcapítulo anterior é a maior que foi usada, pressupõem-se que 

também seja aquela que vai estar sujeita a maiores gradientes de temperatura, o que vai ser confirmado 

neste subcapítulo. Por fim, vai-se inferir sobre o efeito do diâmetro da região superhidrofóbica na 

frequência de descolagem de bolhas e fluxo de massa evaporado.  
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4.2.1 Efeito do diâmetro da região superhidrofóbica na dinâmica das bolhas 

A Figura 4.4 apresenta sequências de imagens que mostram o progresso no desenvolvimento 

de bolhas em três regiões superhidrofóbicas com diâmetros distintos de, em média: ø =

{1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}. À semelhança da Figura 4.1, as bolhas formadas seguem as seis fases 

acima identificadas, independentemente do diâmetro da região superhidrofóbica: estágio inicial, 

hemisfério, alongamento vertical, início de descolagem, necking e descolagem da bolha. No entanto, a 

dimensão da região superhidrofóbica afeta todas estas fases de crescimento. As diferenças começam 

a ser mais evidentes a partir da fase de alongamento vertical. 

 

Figura 4.4: Sequência de imagens que mostram o desenvolvimento de três bolhas com diâmetros diferentes, 

desde a sua formação até à sua descolagem. Os diâmetros das regiões SHF usadas são, de baixo para 

cima: ø = 1,5 mm, ø = 2,6 mm e ø = 5,2 mm 

Qualitativamente, observando a Figura 4.4, fica claro que as bolhas ficam confinadas na sua 

base à região superhidrofóbica, em concordância com as observações descritas no trabalho de Teodori 

et al. [77], por exemplo. No entanto, a partir da fase de alongamento vertical, nas regiões 

superhidrofóbicas de menor diâmetro, as bolhas crescem radialmente para dimensões superiores à 

dimensão da base, o que não se observa na maior região superhidrofóbica. Durante esta fase, as 

imagens sugerem que existem também diferenças no ângulo de contacto da bolha, que aparenta ser 

inferior a 90º nas menores regiões superhidrofóbicas e próximo de 90º na região de maior diâmetro. 

Segundo esta figura, é percetível que as bolhas que descolam das menores regiões superhidrofóbicas 

são proporcionalmente maiores do que aquelas que descolam das regiões superhidrofóbicas de maior 

diâmetro. 

Analisando agora o efeito do diâmetro da região superhidrofóbica de um modo mais quantitativo, 

a Figura 4.5 compara a evolução temporal do diâmetro das bolhas, do seu ângulo de contacto, da altura 
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do seu centróide e do seu volume, para várias regiões superhidrofóbicas com diferentes diâmetros, 

nomeadamente ø = {1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}.  

Embora não se apresentem mais dados, foi também verificado experimentalmente que as bolhas 

formadas em regiões superhidrofóbicas com diferentes diâmetros não vêm o seu comportamento 

dinâmico ser afetado pela variação do fluxo imposto, dentro das gamas testadas no presente trabalho. 

Ou seja, foram retiradas as mesmas conclusões que aquelas obtidas na análise da Figura 4.2. Assim, 

optou-se por apresentar resultados apenas para o fluxo imposto de 𝑞’’ = 0,22 W/cm2, correspondente 

a uma corrente aplicada de 9 A, por ser um valor que já permite a formação e crescimento estável das 

bolhas. Também neste caso, as medidas apresentadas resultam de uma média de pelo menos quatro 

medições para as curvas de todos os gráficos. 

 

                                       a)                                                                              b) 

 

                                       c)                                                                              d) 

Figura 4.5: Análise comparativa da dinâmica de bolhas geradas em regiões SHF com diferentes diâmetros: ø =

{1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}, para 𝐼 = 9 A. Evolução temporal dos parâmetros: a) diâmetro máximo da bolha e da 

sua base, b) ângulo de contacto da bolha, c) altura do centróide da bolha, d) Volume da bolha 

A Figura 4.5 a) mostra a evolução temporal do diâmetro máximo da bolha a cada momento (𝑑𝑚á𝑥) 

e o diâmetro da sua base (𝑑𝑏𝑎𝑠𝑒), para as diferentes regiões superhidrofóbicas. Para as duas menores 

regiões superhidrofóbicas o diâmetro da bolha ultrapassa o diâmetro da sua base ainda antes de 𝑡∗ =
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0,25, ao contrário da bolha que cresce na maior região superhidrofóbica. Esta tem, ambos os diâmetros, 

máximo e da base, a coincidir desde o estágio inicial até perto da descolagem da bolha da superfície, 

sendo a base da bolha a ditar o comportamento da cúpula. O diâmetro da cúpula nas bolhas formadas 

nas duas regiões superhidrofóbicas mais pequenas aumenta linearmente até à descolagem da 

superfície. Por sua vez, o diâmetro da base das bolhas mostra uma tendência semelhante, 

independentemente da dimensão da região superhidrofóbica. Este verifica um aumento inicial até 

estabilizar momentaneamente, diminuindo depois nos momentos finais do desenvolvimento da bolha, 

até à ocorrência da descolagem. O intervalo em que o diâmetro da base da bolha permanece 

aproximadamente constante é tanto maior quanto menor a região superhidrofóbica. Também é possível 

verificar que quanto maior o tamanho da bolha em análise, maior é o ruído presente nas curvas dos 

gráficos, fruto da interferência da nucleação da bolha anterior, uma vez que a sua influência se 

desvanece ao longo do desenvolvimento da nova bolha. 

Na evolução do ângulo de contacto da bolha, presente na Figura 4.5 b), é visível uma clara 

evolução das curvas com o aumento do diâmetro das regiões superhidrofóbicas. Quanto menor a 

dimensão da bolha formada menor vai ser o ângulo de contacto que esta consegue atingir ao longo 

das fases de desenvolvimento. A região superhidrofóbica com 1,5 mm de diâmetro gera bolhas com 

ângulos que chegam a ser menores que 70º. Já na região com 5,2 mm de diâmetro, a bolha gerada 

apresenta ângulos com valores sempre superiores a 110º e por sua vez, a região de 2,6 mm de 

diâmetro produz bolhas com ângulos mínimos de aproximadamente 80º. Pode-se também verificar que, 

nas fases iniciais do crescimento da bolha, o decréscimo do seu ângulo é inferior para as regiões 

superhidrofóbicas com diâmetros superiores, concordando assim com a evolução mais lenta do 

crescimento do diâmetro. A evolução do ângulo de contacto da bolha depende do balanço entre as 

forças de impulsão e as forças de tensão superficial. Na ausência da componente de tensão superficial, 

que contribui para a fase de necking, as bolhas formadas na maior região superhidrofóbica tendem a 

crescer sem restrições, acompanhando o diâmetro da base. Consequentemente estas bolhas 

apresentam uma forma que promove a formação de ângulos de contacto elevados.  

Relativamente ao gráfico que mostra a progressão do centróide em função do tempo 

adimensionalizado (Figura 4.5 c)), observa-se um crescimento linear da sua altura até perto de 𝑡∗ =

0,85, que se verifica para todas as regiões superhidrofóbicas, independentemente do seu diâmetro. 

Posteriormente, para 𝑡∗ > 0,85, as curvas adotam um comportamento exponencial até à ocorrência da 

descolagem da bolha da superfície. Fica claro que quanto maior o diâmetro das regiões 

superhidrofóbicas maiores serão as alturas máximas dos centróides das respetivas bolhas.  

Na Figura 4.5 d) mostra-se a evolução temporal do volume de vapor de uma bolha que, tal como 

seria de esperar, é tanto maior quanto maior o diâmetro da sua base. É de notar que há um grande 

aumento no declive das curvas em função do diâmetro da região superhidrofóbica. Consequentemente 

existe uma grande diferença nos valores finais do volume de cada bolha, obtidos na fase de 

descolagem da bolha, que são naturalmente maiores para as regiões superhidrofóbicas de diâmetro 

superior. 
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A Tabela 4.1 sumariza os valores relevantes a reter da análise dos gráficos mostrados na Figura 

4.5. É de notar que os erros relativos a estes parâmetros já foram apresentados na Tabela 3.4. 

Tabela 4.1: Principais valores a retirar dos parâmetros médios da dinâmica da bolha (diâmetro máximo da bolha, 

ângulo de contacto mínimo, altura máxima do centróide e volume máximo) para cada diâmetro de região SHF 

Diâmetro médio da região SHF 𝒅𝒎á𝒙 (𝐦𝐦) 𝜽𝒎í𝒏 (°) 𝒚𝒄(𝒎á𝒙)(𝐦𝐦) 𝑽𝒎á𝒙(𝐦𝐦𝟑) 

ø = 𝟏, 𝟓 𝐦𝐦 2,9 66,9 2,7 8,6 

ø = 𝟐, 𝟔 𝐦𝐦 3,8 79,0 3,8 27,6 

ø = 𝟓, 𝟐 𝐦𝐦 5,2 107,0 5,4 99,0 
 

Dos parâmetros analisados é dado um maior enfoque à evolução do diâmetro da bolha e da sua 

base, particularmente à sua relação quando atingem os seus valores máximos. Neste contexto, a Figura 

4.6 mostra a tendência que o rácio entre o diâmetro máximo de uma bolha e o diâmetro da sua base 

apresenta, em função da dimensão das regiões superhidrofóbicas. Esta figura evidencia que, apesar 

do diâmetro das bolhas geradas ser maior para as maiores regiões superhidrofóbicas, o rácio entre o 

diâmetro máximo e o diâmetro da base diminui com o aumento da dimensão da região superhidrofóbica. 

Esta tendência sugere que as maiores regiões superhidrofóbicas não potenciam necessariamente a 

formação de mais massa evaporada, o que, por sua vez, vai condicionar (dependendo da frequência 

com que as bolhas são expelidas da superfície) o desempenho da superfície em termos da quantidade 

de calor latente removida.  

Foi traçada uma reta entre os pontos com o intuito de definir uma possível tendência linear, mas 

esta linha é meramente indicativa dado que são necessários mais pontos experimentais para definir 

uma linha de tendência. 

 

Figura 4.6: Comparação do rácio entre o diâmetro máximo de uma bolha (durante a descolagem) e o diâmetro da 

sua base para as três regiões SHF, com diâmetros ø = {1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm} 
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4.2.2 Efeito do diâmetro da região superhidrofóbica na distribuição de temperaturas durante 

o processo de crescimento das bolhas 

De seguida apresentam-se as imagens termográficas das duas regiões com menores diâmetros, 

ø = 1,5 mm e ø = 2,6 mm, novamente sujeitas a um fluxo de 𝑞’’ = 0,22 W/cm2, correspondente a uma 

corrente aplicada de 9 A. Para a Figura 4.7 realiza-se uma análise semelhante àquela feita na Figura 

4.4 para uma região superhidrofóbica com ø = 5,2 mm e posteriormente vai-se inferir sobre a influência 

do diâmetro da região nos mecanismos de transferência de calor.  

 

                                      a) ø = 2,6 mm                                                            b) ø = 2,6 mm 

 

                                      c) ø = 1,5 mm                                                            d) ø = 1,5 mm 

Figura 4.7: Comparação entre as imagens termográficas para duas regiões SHF com diâmetros de 1,5 mm e 2,6 

mm, retiradas para 𝑡∗ = 0,5 e para 𝐼 = 9 A, e respetivos gráficos de temperatura em função da posição no eixo 

central da base de uma bolha (𝑥), em que as curvas correspondem a vários valores de 𝑡∗. Os mapas da 

distribuição de temperatura na superfície das alíneas a) e c) correspondem aos gráficos da evolução de 

temperaturas das alíneas b) e d), respetivamente 

A Figura 4.7 mostra à esquerda, com as alíneas a) e c), os mapas bidimensionais de superfícies 

bifílicas com uma região superhidrofóbica com ø = 1,5 mm e ø = 2,6 mm, respetivamente. Voltou-se a 

verificar que, durante o crescimento e descolagem da bolha destas regiões superhidrofóbicas, não se 

observaram variações significativas nas imagens dos mapas de distribuição de temperaturas na 

superfície, ao longo do tempo.  Como tal, e assim como na análise da Figura 4.4, as imagens 
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termográficas apresentadas foram retiradas para um só estágio de formação de uma bolha, o estágio 

de alongamento vertical (𝑡∗ = 0,5). As diferentes curvas representadas nos gráficos à direita (b) e d)), 

caracterizam o perfil de temperaturas ao longo do diâmetro da zona de interesse (traçada a verde), tal 

como exemplificado na Figura 4.3, para os diferentes instantes de tempo adimensionalizados: 𝑡∗ =

{0,06; 0,31; 0,5; 0,75; 0,88; 0,97}, já detalhados na secção 4.1.2. 

Nas imagens termográficas das duas regiões superhidrofóbicas de diâmetro distinto observa-se 

uma redução de temperatura na superfície, localizada nas vizinhanças destas regiões 

superhidrofóbicas com o líquido envolvente. Tal sugere um eventual domínio do mecanismo de 

transmissão de calor na linha de contacto da fronteira da região hidrofílica com a região 

superhidrofóbica, que se mostra mais acentuado nas regiões superhidrofóbicas de menor diâmetro. 

Quando o diâmetro da base das bolhas é menor, o processo de necking e descolagem das bolhas é 

mais afetado pelas forças de tensão superficial existentes na fronteira entre região hidrofílica e região 

superhidrofóbica. Por outro lado, os gradientes de temperatura gerais dos casos apresentados são 

baixos (cerca de 1-2ºC), o que, aliado à resolução espacial disponível nas imagens termográficas, 

dificulta a observação da sua ocorrência ao longo dos processos de formação das bolhas. Deste modo 

é compreensível que, nos gráficos que apresentam a variação da distribuição de temperaturas, não se 

verifiquem alterações significativas na evolução da temperatura ao longo do desenvolvimento da bolha. 

Quanto maior é a região superhidrofóbica, maior é a diferença entre a temperatura no centro dessa 

região e a sua fronteira com a região hidrofílica, uma vez que também aumenta a área que fica coberta 

pelo filme de vapor, que promove o aquecimento da superfície para as mesmas condições de fluxo 

imposto. Esta tendência é bem visível na Figura 4.8, que apresenta um gráfico do perfil de temperatura 

das três regiões superhidrofóbicas mencionadas até agora (ø = {1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}), em função 

da coordenada espacial 𝑥∗, para 𝑡∗ = 0,5. A coordenada  𝑥∗ corresponde à coordenada espacial 𝑥 

adimensionalizada pela coordenada 𝑥𝑚á𝑥, que por sua vez representa o maior valor de 𝑥 obtido para 

cada região analisada.  

 

Figura 4.8: Comparação da evolução da temperatura nas regiões SHF com diferentes diâmetros (ø =

{1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}) em função da posição 𝑥∗. Os valores foram retirados para 𝑡∗ = 0,5 e para 𝐼 = 9 A 
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4.2.3 Efeito do diâmetro da região superhidrofóbica na frequência de descolagem das bolhas 

e no fluxo de massa evaporada 

É importante descobrir a eficácia de cada superfície bifílica no que diz respeito à formação de 

massa evaporada, dado que este parâmetro está diretamente relacionado com a parcela de calor 

latente removida da superfície, em ebulição em piscina. A frequência de descolagem de bolhas é 

também importante porque permite a avaliação das taxas de massa evaporada.  De facto, os modelos 

mecanísticos detalhados por autores como Kurul e Podowski [79], referem que o fluxo de calor total 

removido na ebulição em meio quiescente resulta de três fatores essenciais: da convecção natural 

existente no início do processo, ainda na ausência de ebulição nucleada; do calor latente removido da 

superfície, resultante da evaporação da massa de líquido; e da convecção induzida pelo movimento de 

líquido mais frio, provocado pelo deslocamento das bolhas, maioritariamente durante as suas fases 

finais de desenvolvimento e descolagem. Sendo que esta última componente pode ser favorecida pelos 

processos de interação entre as bolhas e as zonas de nucleação. Estas eventuais contribuições para 

o escoamento convectivo induzido serão posteriormente abordadas nas superfícies bifílicas com duas 

e três regiões superhidrofóbicas. 

A Figura 4.9 compara a frequência de descolagem de bolhas em superfícies bifílicas com 

diferentes diâmetros da região superhidrofóbica. A frequência é traçada em função do fluxo imposto 

(𝑞′′).  

 

Figura 4.9: Comparação entre as frequências médias de descolagem de bolhas em regiões SHF com diferentes 

diâmetros (ø = {1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}) em função do fluxo de calor 

Para o fluxo imposto mais baixo, 0,03 W/cm2, correspondente a uma corrente aplicada de 3A, 

não foi possível observar nucleação para a região superhidrofóbica com maior diâmetro, o que constitui 

mais uma prova de que este valor de fluxo imposto é ainda demasiado baixo para garantir uma 

nucleação estável. 

Verifica-se que o aumento do fluxo de calor é acompanhado por uma subida da frequência, de 

forma aproximadamente linear, em todos os casos apresentados. As regiões superhidrofóbicas de 
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menor diâmetro promovem, naturalmente, a descolagem de bolhas com menor diâmetro e, pela já 

referida ação das forças de tensão superficial, permitem maiores frequências de descolagem de bolhas. 

Para a região superhidrofóbica de menor diâmetro (ø = 1,5  mm) a frequência média chega a 2 Hz, 

enquanto que a frequência média de descolagem de bolhas na região superhidrofóbica de maior (ø =

5,2  mm) alcançou 1,4 Hz.  

Para determinar definitivamente qual a configuração bifílica que maximiza a produção de massa 

evaporada na área disponível é necessário calcular o fluxo de massa evaporada gerada na região 

superhidrofóbica, obtido através da equação (20): 

 
�̇�

𝐴𝑆𝐻𝐹

= 4 × 
𝜌𝑣 × 𝑓 × 𝑉𝑏

𝜋 × ø2
 (20) 

em que �̇� é a massa evaporada por unidade de tempo, 𝐴𝑆𝐻𝐹 é a área da região superhidrofóbica e 𝑉𝑏 

é o volume da bolha estimado por uma aproximação esférica, usando o diâmetro de descolagem. 

A Figura 4.10 mostra o fluxo de massa evaporada por área de região superhidrofóbica. 

 

Figura 4.10: Comparação do rácio de fluxo de massa evaporada por área em regiões SHF com diferentes 

diâmetros (ø = {1,5 mm;  2,6 mm;  5,2 mm}) em função do fluxo de calor 

É possível verificar, através da Figura 4.10, que a região superhidrofóbica de menor diâmetro é 

aquela que apresenta um melhor desempenho, uma vez que promove maiores fluxos e taxas de massa 

evaporada, contribuindo assim, de forma positiva, para a parcela de calor latente que pode ser retirada 

da superfície. As aproximações lineares traçadas no gráfico demonstram bem a tendência geral da 

evolução do rácio �̇� 𝐴𝑆𝐻𝐹
⁄  em função do fluxo de calor. 

Fica clara a influência do diâmetro das regiões superhidrofóbicas, em que, à medida que a área 

da região aumenta, o rácio �̇� 𝐴𝑆𝐻𝐹
⁄  diminui. Esta influência é também mais explicita nesta figura do que 

na Figura 4.9, onde é caracterizada a evolução da frequência. Para um fluxo de 0,22 W/cm2, a região 

superhidrofóbica de ø = 1,5  mm apresenta um valor de massa evaporada, por unidade de tempo e 

área, de 8,5x10-4 g/(s.cm2), que representa um valor três vezes superior ao registado pela superfície 
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bifílica com uma região de ø = 5,2  mm e cerca de duas vezes superior àquele apresentado pela 

superfície bifílica com uma região de ø = 2,6  mm. 

Em conclusão, a região superhidrofóbica com o diâmetro menor (ø = 1,5  mm) é aquela que faz 

o uso mais eficaz da sua área, maximizando o fluxo de massa evaporada por unidade de área, ou seja, 

produz proporcionalmente mais vapor para a sua área do que as outras regiões com um maior diâmetro. 

4.3 Análise de superfícies bifílicas com duas regiões superhidrofóbicas: efeito 

da distância entre regiões superhidrofóbicas 

Nesta secção pretende-se estudar os potenciais efeitos de interação entre regiões 

superhidrofóbicas de forma a estabelecer um padrão de base que deu origem aos padrões bifílicos 

posteriormente testados. Tendo em conta a análise apresentada nos subcapítulos anteriores, nesta 

fase do estudo o diâmetro das regiões superhidrofóbicas foi fixado no valor mais baixo (ø = 1,5  mm), 

que conduziu aos resultados mais satisfatórios para os objetivos traçados.  Também se fixou o fluxo 

imposto no valor mais elevado de 0,22 W/cm2.  

Foram escolhidas três distâncias diferentes entre as regiões superhidrofóbicas (δ), 

nomeadamente: δ ≈ {0,5ø, 1ø, 2ø}. Ou seja, usou-se respetivamente uma distância entre a periferia das 

regiões superhidrofóbicas de aproximadamente meio diâmetro de região (𝛿 = 0,5ø), um diâmetro (𝛿 =

1ø) e dois diâmetros (𝛿 = 2ø), tendo-se posteriormente analisado o efeito da distância entre regiões 

superhidrofóbicas na dinâmica das bolhas, nos mecanismos de transmissão de calor e no fluxo de 

massa evaporada. 

4.3.1 Efeito da distância entre regiões superhidrofóbicas na dinâmica da formação de bolhas 

A Figura 4.11 ilustra a interação entre as bolhas, consoante a distância entre regiões 

superhidrofóbicas. 

                                  

a)                                                     b)                                                   c) 

Figura 4.11: Comparação qualitativa do efeito da distância entre regiões SHF na dinâmica das bolhas. Da 

esquerda para a direita: a) 𝛿 = 0,5ø, b) 𝛿 = 1ø e c) 𝛿 = 2ø. Sendo ø = 1,5 mm 

Naturalmente, quanto mais perto as bolhas formadas estão uma da outra, tipicamente a 

distâncias inferiores ao diâmetro das regiões superhidrofóbicas, e especialmente na fase final das suas 

formações, maior vai ser a sua interação e consequente coalescência. Não se verifica nenhuma 

interação ou competição entre as regiões superhidrofóbicas que agem como zonas de nucleação, uma 

vez que a frequência de descolagem de bolhas é similar para ambas as zonas de nucleação. É agora 
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relevante observar se existe interação ou promoção de escoamento induzido pela interação das bolhas, 

como sugerido nos modelos mecanísticos de autores como Kurul e Podowski [79].  

4.3.2 Efeito da distância entre regiões superhidrofóbicas na distribuição de temperaturas 

durante o processo de formação de descolagem das bolhas 

Neste subcapítulo apresentam-se os resultados provenientes da análise das imagens 

termográficas das superfícies bifílicas com diferentes distâncias entre regiões superhidrofóbicas (𝛿 ≈

{2ø, 1ø, 0,5ø}) e dos respetivos gráficos da evolução da temperatura, em função do espaço e também 

do tempo. 

Superfície bifílica com espaçamento entre regiões superhidrofóbicas de 𝜹 = 𝟐ø  

Começa-se por analisar a superfície com as duas regiões superhidrofóbicas mais espaçadas. 

Na Figura 4.12 é mostrado o mapa de temperaturas da superfície bifílica com δ = 2ø, num determinado 

momento do tempo (t∗ = 0,5) e com um fluxo imposto de 0,22 W/cm2. Para melhor visualização da 

termografia da Figura 4.12 consultar a imagem tridimensional do mapa de distribuição de temperaturas 

no anexo A. 

 

Figura 4.12: Imagem termográfica da superfície bifílica com duas regiões SHF com espaçamento de 𝛿 = 2ø, com 

fluxo imposto de 0,22 W/cm2 e 𝑡∗ = 0,5. Estão assinalados três pontos de interesse: centro da região SHF (A), 

fronteira entre região hidrofílica e região SHF (B) e zona hidrofílica intermédia entre as duas regiões SHF (C) 

São visíveis dois pontos mais quentes rodeados de um anel de temperatura inferior que 

correspondem às zonas de nucleação das bolhas nas duas regiões superhidrofóbicas. Neste caso em 

específico não se notaram variações significativas de temperatura durante a formação das bolhas no 

vídeo recolhido, verificando-se a inexistência de interação ou de indução de fluxos convectivos entre 

regiões superhidrofóbicas.  

Podem ser retiradas mais informações sobre a variação da temperatura na superfície de teste 

ao longo do tempo através dos gráficos das próximas figuras. 
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O gráfico da Figura 4.13 traça as curvas da evolução de temperatura ao longo do eixo central de 

uma das bolhas da configuração bifílica em análise, em vários momentos do tempo: 𝑡∗ =

{0,1; 0,3; 0,55; 0,75; 0,85; 0,93}. Assumindo um comportamento semelhante na nucleação ocorrida em 

ambos as regiões superhidrofóbicas da superfície foi estudada apenas uma dessas regiões, 

empregando o mesmo método usado anteriormente e referido na Figura 4.3. 

 

Figura 4.13: Evolução da temperatura ao longo eixo central da base de uma bolha da configuração com 𝛿 = 2ø, 

em que as curvas correspondem a vários valores de 𝑡∗ e o fluxo imposto é de 0,22 W/cm2 

A região analisada corresponde àquela que foi marcada na Figura 4.12, ou seja, ao longo do 

eixo central dessa região superhidrofóbica. A evolução temporal da temperatura confirma que não 

existem variações de temperatura significativas durante da formação de uma bolha. No entanto, na 

região da superfície associada à linha de contacto que delimita a bolha (0,25 mm < 𝑥 < 0,75 mm) 

verifica-se um aumento de temperatura ao longo do tempo, contrariando o comportamento esperado. 

Este aumento pode ser associado a um fenómeno convectivo pontual.  

Na Figura 4.12 foram assinalados três pontos cuja variação de temperatura no tempo foi traçada 

no gráfico da Figura 4.14. O ponto A, localizado no centro da região superhidrofóbica, tem naturalmente 

a temperatura mais elevada, com 103ºC. O ponto B apresenta a temperatura mais baixa atingida nas 

imediações desta zona de nucleação, com 102,3ºC. Nestes dois pontos a temperatura mantêm-se 

constante ao longo do tempo.  A evolução de temperatura no ponto C, localizado no meio das duas 

regiões superhidrofóbicas, foi traçada para identificar eventuais variações de temperatura que 

pudessem estar associadas a processos convectivos gerados pela interação entre as bolhas ou entre 

as regiões superhidrofóbicas. Na imagem, o ponto C apresenta uma descida de temperatura constante 

ao longo do tempo, desde o estágio inicial da formação da bolha (𝑡∗ ≈ 0) até perto da sua descolagem 

da superfície (𝑡∗ ≈ 0,85). Esta descida de temperatura não é provocada pela interação entre bolhas, 

mas sim pela passagem pontual de uma corrente convectiva na zona que este ponto se encontra, 

durante a captação de imagens. Tal pode ser comprovado pelo facto da evolução de temperatura ser 
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gradual e ocorrer pontualmente, que a impede de ser associada a um fenómeno de interação entre 

bolhas no seu momento de descolagem, uma vez que estes são periódicos e têm uma evolução de 

temperatura brusca e localizada, como pode ser verificado no caso seguinte. 

 

Figura 4.14: Variação da temperatura ao longo do tempo em três pontos de interesse da superfície bifílica com 

espaçamento entre regiões SHF de 𝛿 = 2ø, em que o fluxo imposto é de 0,22 W/cm2 

Durante os testes com esta configuração bifílica não se observou influência das fases de 

crescimento da bolha e da sua descolagem nas imagens térmicas. Também não se verificaram 

fenómenos convectivos no meio das duas bolhas formadas, promovidos pela sua coalescência e/ou 

pela sua descolagem da superfície. Assim sendo, a sincronização não mostra resultados significativos 

para ter em consideração, tirando o facto de a distância entre regiões superhidrofóbicas ser demasiado 

grande para existir influência entre as bolhas.  

Superfície bifílica com espaçamento entre regiões superhidrofóbicas de 𝜹 = 𝟏ø  

Segue-se o estudo da superfície bifílica com um espaçamento entre regiões superhidrofóbicas 

de 𝛿 = 1ø. 

As imagens ilustradas na Figura 4.15 mostram a evolução da dinâmica entre duas bolhas com o 

espaçamento médio entre ambas de 𝛿 = 1ø e a respetiva influência em imagens termográficas. O fluxo 

imposto foi novamente de 0,22 W/cm2. O seguimento dos acontecimentos desta figura ocorre num 

espaço de tempo de aproximadamente 20 ms, que corresponde ao período médio da transição entre a 

fase de necking e a descolagem da bolha, para o fluxo imposto escolhido e para a área da região 

superhidrofóbica usada. 
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Figura 4.15: Imagens sincronizadas da evolução da dinâmica entre duas bolhas com espaçamento de 𝛿 = 1ø e 

respetivas imagens termográficas. O fluxo imposto é 0,22 W/cm2. As imagens da dinâmica da bolha com as 

alíneas a), c) e e) correspondem aos mapas da distribuição de temperatura na superfície das alíneas b), d) e f), 

respetivamente. Estão assinalados três pontos de interesse: centro da região SHF (A), fronteira entre região 

hidrofílica e região SHF (B) e região hidrofílica intermédia entre as duas regiões SHF (C) 

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

f) 
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Para esta configuração é bem visível a coalescência existente entre ambas as bolhas, ao 

colidirem na fase final do seu desenvolvimento, quando o diâmetro de ambas é máximo. É também 

notável a influência que a coalescência tem nas imagens térmicas. 

A discrepância na sicronização das imagens recolhidas impede que possa ser feita uma 

comparação frame a frame, mas mesmo assim é possível associar o momento de descolagem das 

bolhas ao arrefecimento repentino que ocorre na superfície, entre ambas as zonas de nucleação. 

No primeiro conjunto de imagens (Figura 4.15 a) e Figura 4.15 b)), as duas bolhas estão na fase 

de necking e nas respetivas imagens térmicas é possível ver claramente dois pontos quentes, rodeados 

por um anel de temperatura mais baixa que as vizinhanças imediatas, que correspondem às duas zonas 

de nucleação. 

No segundo conjunto de imagens (Figura 4.15 c) e Figura 4.15 d)), as duas bolhas atingem um 

diâmetro suficiente para ambas se tocarem e consequentemente se começarem a unir. Ambas as 

bolhas não completam todas as fases do seu desenvolvimento, entrando em coalescência antes da 

sua descolagem individual. Este acontecimento leva a que ocorra um súbito arrefecimento da superfície 

devido a um rápido deslocamento de fluido mais frio, provocado pela interação entre as bolhas.  

No último conjunto de imagens (Figura 4.15 e) e Figura 4.15 f)) as bolhas já descolaram da 

superfície e completaram a sua união. Nas imagens térmicas observa-se a expansão da área de 

arrefecimento ao longo da superfície, entre as zonas de nucleação. Essa área de arrefecimento vai 

sendo atenuada durante a formação das bolhas seguintes. 

Para melhor visualização da termografia da Figura 4.15 consultar a imagem tridimensional do 

mapa de distribuição de temperaturas no anexo B. 

Na Figura 4.16 mostra-se a evolução das temperaturas nos pontos de interesse selecionados na 

imagem termográfica correspondente ao início da coalescência entre bolhas (Figura 4.15 d)).  

 

Figura 4.16: Variação da temperatura ao longo do tempo em três pontos de interesse da superfície bifílica com 

espaçamento entre regiões SHF de 𝛿 = 1ø, em que o fluxo imposto é de 0,22 W/cm2 
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Nos pontos A e B, que correspondem ao centro de uma zona de nucleação e à sua periferia 

respetivamente, verifica-se uma progressão da temperatura relativamente constante ao longo da 

formação e interação das bolhas. O ponto A apresenta uma temperatura média de aproximadamente 

102,4ºC e o ponto B de 102,1ºC. 

É no ponto C que se notam diferenças significativas na temperatura ao longo do tempo. Existe 

uma redução abrupta de temperatura em 𝑡∗ ≈ 0,6 que corresponde ao momento em que sucede a 

coalescência entre as duas bolhas. A redução é de aproximadamente 0,5ºC e confirma a existência de 

um arrefecimento localizado na superfície para fenómenos de coalescência. 

O gráfico da Figura 4.17 traça as curvas de temperatura ao longo do eixo central (traçado a verde 

na Figura 4.15 b)) de uma das regiões superhidrofóbicas da configuração bifílica em análise, para vários 

momentos do tempo: 𝑡∗ = {0,1; 0,4; 0,65; 0,81; 0,88; 0,97}. 

 

Figura 4.17: Evolução da temperatura ao longo do eixo central da base de uma bolha da configuração com 𝛿 =

1ø, em que as curvas correspondem a vários valores de 𝑡∗ e o fluxo imposto é de 0,22 W/cm2 

A bolha analisada é a referente à região superhidrofóbica identificada a verde na Figura 4.15 b) 

e marcada com os pontos de interesse A e B na Figura 4.15 d).  

Na Figura 4.17 é novamente visível o decréscimo de temperatura na área entre bolhas. Do lado 

direito da zona de nucleação (2,5 mm < 𝑥 < 3,5 mm) não se verificam alterações de temperatura 

significativas ao longo do tempo. Já no lado esquerdo (0 mm < 𝑥 < 1 mm) a temperatura diminui 

claramente, desde 𝑡∗ = 0,1 até 𝑡∗ = 0,65, sendo em 𝑥 = 0,5 mm que se verifica o gradiente de 

temperatura máximo. O marco temporal que acomoda os momentos imediatamente posteriores à 

colisão entre as bolhas (𝑡∗ = 0,65) corresponde à curva traçada que atinge menor temperatura na zona 

da superfície afetada pelo fenómeno da coalescência (≈101,6ºC). Fica demonstrado que a zona de 

arrefecimento causada pela coalescência entre bolhas se restringe à área entre as duas regiões 

superhidrofóbicas.  
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Superfície bifílica com espaçamento entre regiões superhidrofóbicas de 𝛅 = 𝟎, 𝟓ø  

Segue-se o estudo da superfície bifílica com um espaçamento entre regiões superhidrofóbicas 

de δ = 0,5ø. 

À partida notou-se que a distância entre as duas regiões era insuficiente, uma vez que as bolhas 

coalesceram logo no início da experiência e formaram uma única bolha de maior dimensão. A Figura 

4.18 retrata o momento em que as duas bolhas se uniram permanentemente. A coalescência entre as 

bolhas aconteceu ainda longe dos estágios finais do seu desenvolvimento uma vez que o seu diâmetro 

já era o suficiente para ambas colidirem. 

 

Figura 4.18: Fenómeno de coalescência para a superfície bifílica com espaçamento entre regiões SHF de 𝛿 =

0,5ø 

 

Figura 4.19: Imagem termográfica da superfície bifílica com duas regiões SHF com espaçamento de 𝛿 = 0,5ø e 

fluxo imposto de 0,22 W/cm2 

Na Figura 4.19 é evidente a união das duas zonas de nucleação numa só área de nucleação. 

São visíveis áreas mais frias a envolver a bolha resultante da coalescência o que indica que esta 

configuração também proporciona algum arrefecimento nas suas fronteiras. 

Mesmo assim, uma análise qualitativa desta imagem permite afirmar que este espaçamento 

entre regiões superhidrofóbicas não deve ser extrapolado para padrão com várias regiões, por se correr 

o risco de se formar uma camada de vapor sobre toda a superfície. Isto causaria uma redução 

significativa na capacidade de transferência de calor da superfície e poderia, consequentemente, 
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danificá-la devido ao sobreaquecimento, tal como já foi exemplificado no caso da superfície com uma 

região superhidrofóbica com diâmetro de 5,2 mm. 

Para melhor visualização da termografia da Figura 4.19 consultar a imagem tridimensional do 

mapa de distribuição de temperaturas no anexo C.  

4.3.3 Efeito da distância entre regiões superhidrofóbicas na frequência de descolagem de 

bolhas e no fluxo de massa evaporada 

Foram retirados os valores das frequências médias de descolagem de bolhas correspondentes 

às superfícies com δ = 2ø e δ = 1ø. Fez-se ainda a comparação da frequência destas composições 

bifílicas com a superfície com uma única região superhidrofóbica de ø = 1,5 mm. Fica de fora desta 

análise a configuração com espaçamento de δ = 0,5ø dado que, em virtude da discussão acima 

referida, promove demasiado a coalescência e dá origem a bolhas de grandes dimensões que não 

favorecem a transferência de calor entre o líquido e a superfície. 

O gráfico da Figura 4.20 apresenta a comparação da frequência de descolagem de bolhas em 

superfícies bifílicas com diferentes espaçamentos entre regiões superhidrofóbicas. A frequência é 

traçada em função do fluxo (𝑞′′). 

 

Figura 4.20: Comparação da frequência de descolagem de bolhas para configurações bifílicas com uma e duas 

regiões SHF com diferentes espaçamentos (𝛿 = 2ø e 𝛿 = 1ø), em função do fluxo de calor  

O comportamento demonstrado nos três casos assemelha-se tanto no seu declive como na sua 

magnitude. Existe uma clara sobreposição entre as linhas de tendência da superfície com uma região 

superhidrofóbica e da superfície com duas regiões, com espaçamento de δ = 2ø, em concordância com 

a análise efetuada anteriormente.  

Nota-se um decréscimo na frequência medida na superfície com as regiões superhidrofóbicas 

menos espaçadas (δ = 1ø), apresentando uma diferença média para a frequência medida na superfície 

com δ = 2ø de 24%, para  𝑞′′ =  0,025 W/cm2, e de 6% para 𝑞′′ =  0,22 W/cm2. A diferença percentual 

para estes dois casos é então relativamente reduzida para fluxos de calor superiores. 
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Para avaliar qual é a configuração que produz mais massa de vapor por área útil (𝐴ú𝑡𝑖𝑙) e por 

unidade de tempo calculou-se a área total usada pelas zonas de nucleação de cada configuração. 

Estimou-se que esta área útil seria a soma da área de cada região superhidrofóbica com a área 

hidrofílica projetada entre cada região. A Figura 4.21 esquematiza a dita área.  

 

Figura 4.21: Esquema da área útil de nucleação para as configurações bifílicas com duas regiões SHF 

O gráfico da Figura 4.22 mostra a evolução do rácio de massa evaporada em função fluxo de 

calor. 

 

Figura 4.22: Comparação do rácio de fluxo de massa evaporada por área útil de duas configurações bifílicas com 

duas regiões SHF com diferentes espaçamentos (𝛿 = 2ø e 𝛿 = 1ø), em função do fluxo de calor  

É aparente que a configuração bifílica com 𝛿 = 1ø apresenta valores sucessivamente superiores 

à configuração com 𝛿 = 2ø à medida que se aumenta o fluxo de calor imposto, que é evidenciado por 

um declive superior na sua tendência linear. Para um fluxo de 0,03 W/cm2 os valores de 

�̇�
𝐴ú𝑡𝑖𝑙

⁄ sobrepõem-se, mas para o fluxo de 0,22 W/cm2 já existe uma diferença mais notável, ou seja, a 

configuração com 𝛿 = 2ø apresenta uma redução de 21% face à configuração com 𝛿 = 1ø. Estima-se 

que esta diferença continue a dilatar-se com o aumento do fluxo de calor imposto. 

Em suma, a configuração bifílica com 𝛿 = 1ø apresenta uma frequência média de descolagem 

de bolhas ligeiramente inferior, no entanto tem um caudal de massa evaporada por área superior para 

fluxos de calor impostos maiores. O fator diferenciador é a presença de coalescência favorável nesta 

configuração que evidencia, periodicamente, um maior arrefecimento da superfície. Considerar-se 

então que o espaçamento de 𝛿 = 1ø é aquele que apresenta uma melhor performance geral. 
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4.4 Análise de superfícies bifílicas com três regiões superhidrofóbicas 

De forma a aproximar a configuração bifílica da superfície de testes a um padrão bifílico completo 

adicionou-se mais uma região superhidrofóbica às duas já existentes. Usou-se o espaçamento de 𝛿 =

1ø entre as três regiões superhidrofóbicas numa disposição em triângulo equilátero, em que cada uma 

destas regiões se encontra num dos vértices, como pode ser observado na Figura 4.24. Para analisar 

esta nova configuração, procedeu-se da mesma forma do que nos ensaios anteriores.  

Tal como aconteceu para a superfície com duas regiões superhidrofóbicas com 𝛿 = 1ø, nesta 

nova superfície também se verificou o fenómeno de coalescência entre bolhas. Os momentos em que 

as três bolhas começam a interferir entre elas, colidem e posteriormente se unem estão explícitos na 

Figura 4.23. Verifica-se novamente que a fusão das bolhas acontece num espaço de tempo muito curto, 

aproximadamente 20 ms. 

 

Figura 4.23: Imagens da evolução da dinâmica entre três bolhas com espaçamento de 𝛿 = 1ø e diâmetro de ø =

1,5 mm 

4.4.1 Efeito do diâmetro das regiões superhidrofóbica e do seu espaçamento na distribuição 

de temperaturas em superfícies bifílicas com três zonas de nucleação  

Uma análise qualitativa pode ser feita por via da imagem termográfica mostrada na Figura 4.24. 

Durante o vídeo captado pela câmara de infravermelhos é evidente a presença de uma zona mais fria 

que se concentra na região central entre os três pontos de nucleação. Também é visível que existe um 

impacto nesta região quando ocorre a coalescência entre as bolhas. Nesta situação ocorre uma 

agitação brusca no fluido local que o força a movimentar-se entre as zonas de nucleação e a expandir 

a área de arrefecimento da superfície momentaneamente. Este processo verifica-se periodicamente tal 

como anteriormente na superfície bifílica apresentada na Figura 4.15.  

As variações de temperatura que ocorrem na superfície de teste, durante o fenómeno de 

coalescência, não se revelam de fácil de visualização em imagens singulares de frames isolados. Por 

esse motivo mostra-se apenas a imagem da Figura 4.24, que corresponde ao momento em que a 

interferência e união entre as bolhas causa um arrefecimento repentino na região da superfície entre 

zonas de nucleação. Nesta figura é mostrado o mapa de distribuição de temperaturas para a superfície 

bifílica em causa, no qual cada região superhidrofóbica apresenta um perfil similar àquele observado 

nas configurações bifílicas com o mesmo diâmetro de região, ou seja, quente na área central e mais 

frio na sua periferia. Nota-se, no entanto, uma menor amplitude térmica na generalidade da superfície, 

provavelmente causada pela maior zona de arrefecimento entre regiões superhidrofóbicas.  
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Figura 4.24: Imagem termográfica da superfície bifílica com três regiões SHF com 𝛿 = 1ø e ø = 1,5 mm. O fluxo 

imposto é 0,22 W/cm2. Estão assinalados três pontos de interesse: centro da região SHF (A), fronteira entre zona 

hidrofílica e zona SHF (B) e região hidrofílica intermédia entre as três regiões SHF (C)  

Para melhor visualização da termografia consultar a imagem tridimensional do mapa de 

distribuição de temperaturas no anexo D. 

Os pontos de interesse marcados (A, B e C) são analisados na Figura 4.25.  

 

Figura 4.25: Variação da temperatura ao longo do tempo em três pontos de interesse da superfície bifílica com 

três regiões SHF, para um fluxo imposto de 0,22 W/cm2 

No gráfico da Figura 4.25, a curva C evidencia uma descida brusca da temperatura nos 

momentos de coalescência, à imagem do que já tinha acontecido na configuração de duas regiões 

superhidrofóbicas com 𝛿 = 1ø, mas desta vez com um menor gradiente. Existe também uma maior 

diferença de temperatura entre a periferia da zona de nucleação (B) e a área entre regiões 



71 
 

superhidrofóbicas (C) que aquela observada na Figura 4.16. Os pontos A e B têm a temperatura 

aproximadamente constante ao longo do tempo, tendo uma temperatura média de 102,3ºC e 101,7ºC 

respetivamente.   

O gráfico da Figura 4.26 corrobora estas observações, no sentido em que não apresenta 

mudanças significativas na evolução temporal da temperatura na área central de uma região 

superhidrofóbica característica. Confirma também a existência de uma descida da temperatura em 𝑡∗ =

0,85, poucos milissegundos depois da coalescência entre bolhas acontecer. Assim sendo os maiores 

gradientes de temperatura acontecem mais longe dos pontos de nucleação. 

 

Figura 4.26: Evolução da temperatura ao longo eixo central de uma região SHF da superfície bifílica com três 

destas regiões, para diversos momentos no tempo 

4.4.2 Efeito do diâmetro das regiões superhidrofóbica e do seu espaçamento na frequência 

descolagem de bolhas e no fluxo de massa evaporada em superfícies bifílicas com três 

zonas de nucleação  

Foi medida a frequência para esta configuração bifílica com três regiões superhidrofóbicas, 

analogamente ao procedimento seguido nas configurações analisadas nos subcapítulos anteriores. A 

Figura 4.27 compara o efeito da distância e do número de regiões superhidrofóbicas na frequência de 

descolagem das bolhas.   

Já se concluiu que as diferenças entre a evolução dos valores de frequência de cada 

configuração são pouco significativas para fluxos de calor elevados. Assim sendo, esta última 

configuração também não apresenta um comportamento muito diferente, tendo uma frequência apenas 

ligeiramente superior aos outros casos. Conclui-se que a frequência, neste caso não é um fator de 

extrema relevância na diferenciação das superfícies bifílicas, no que toca ao espaçamento de zonas 

de nucleação com o mesmo diâmetro, ou ao seu número. 
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Figura 4.27: Comparação da frequência de descolagem de bolhas para configuração com uma, duas e três 

regiões SHF para diferentes fluxos de calor 

Em termos do rácio de produção de massa evaporado por área superhidrofóbica e por unidade 

de tempo (�̇� 𝐴𝑆𝐻𝐹
⁄ ) verifica-se a mesma tendência que a evolução da frequência em ordem ao fluxo de 

calor.  Ou seja, o mesmo comportamento entre casos, como já ocorreu anteriormente. 

Porém, as configurações com duas e três regiões superhidrofóbicas sugerem alguma vantagem 

na promoção de escoamento convectivo induzido entre as regiões durante a coalescência e 

destacamento das bolhas, o que contribui favoravelmente para a parcela de fluxo de calor induzido, 

referida nos modelos mecanísticos [79]. A avaliação desta contribuição requer, porém, um estudo mais 

detalhado do escoamento convectivo, em padrões devidamente escalados para dimensões mais 

reduzidas e com uma melhor resolução das imagens térmicas.  

Em suma, os resultados obtidos neste trabalho indicam que os parâmetros mais favoráveis a ter 

em conta no desenvolvimento de um padrão bifílico final são: um diâmetro menor para região 

superhidrofóbica e uma distância entre regiões aproximadamente igual ao seu diâmetro. Ficou provado 

que, para um diâmetro de dimensões mais reduzidas, são alcançadas frequências descolagem das 

bolhas mais elevadas e formam-se também fluxos de massa evaporada superiores em termos de área 

útil. No que diz respeito à distância entre regiões superhidrofóbicas, concluiu-se que um espaçamento 

de aproximadamente um diâmetro de região permite a coalescência entre bolhas, favorecendo assim, 

aparentemente, as correntes convectivas induzidas pela interação entre bolhas durante a sua 

descolagem e o consequente arrefecimento localizado da superfície. Permitiu também um melhor 

aproveitamento da área útil disponível, em termos da produção de massa evaporada. 
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5 Conclusões e considerações finais 

5.1 Conclusões 

O trabalho realizado nesta dissertação visou a descrição dos mecanismos de ebulição em meio 

quiescente fazendo uso de superfícies bifílicas para aplicações a sistemas de arrefecimento que 

utilizam líquidos em ebulição. Estudou-se o comportamento de várias configurações bifílicas nestas 

mesmas condições inferindo-se sobre as vantagens ou desvantagens de cada uma em termos da 

dinâmica das bolhas e dos processos de transferência de calor nas superfícies de teste. As referidas 

superfícies são constituídas por regiões superhidrofóbicas numa base hidrofílica de forma a fazer uso 

das características vantajosas associadas a cada uma destas regiões. Ou seja, combinou-se a superior 

capacidade de transferência de calor das superfícies hidrofílicas com a obtenção de nucleação a 

menores temperaturas de sobreaquecimento superficial proporcionada pelas superfícies 

superhidrofóbicas. 

Foi adaptada uma instalação experimental de forma a estudar os fenómenos em causa e, dos 

ensaios realizados, foram obtidos os dados necessários para retirar conclusões sobre os parâmetros 

necessários para caracterizar o comportamento dinâmico das bolhas e os respetivos processos de 

transferência de calor para a superfície. Esta caracterização foi possível por via da sincronização de 

uma câmara de alta velocidade com uma câmara de infravermelhos de alta velocidade. 

Numa primeira instância caracterizou-se o comportamento dinâmico e térmico das bolhas 

geradas numa superfície bifílica, identificando-se os parâmetros relevantes a serem monitorizados. 

Desta forma, retiraram-se dados sobre a evolução temporal do diâmetro, do volume, do ângulo de 

contacto e da altura do centróide de uma bolha para múltiplos fluxos térmicos impostos à superfície de 

teste. O fluxo térmico mais baixo, que foi utilizado, não se mostrou suficiente para obter nucleações 

consistentes, no entanto, para os restantes valores testados, os parâmetros da dinâmica da bolha não 

revelaram variações relevantes em função do fluxo térmico imposto.  

Seguidamente procurou-se identificar as características geométricas mais relevantes a aplicar 

num futuro padrão bifílico completo, a desenvolver num estudo posterior, e que permitam melhorar a 

transferência de calor entre o líquido em ebulição e o sistema a ser arrefecido. Deste modo, avaliou-se 

essencialmente o efeito da dimensão das regiões superhidrofóbicas e da distância entre elas.  

Foram testados três diâmetros diferentes para uma região superhidrofóbica (1,5 mm, 2,6 mm e 

5,2 mm), para um fluxo de 0,22 W/cm2, e posteriormente comparados de novo em termos da dinâmica 

da bolha. Notaram-se variações consideráveis na evolução do ângulo de contacto e no diâmetro da 

bolha entre regiões superhidrofóbicas. Assim, para menores diâmetros da região superhidrofóbica 

observou-se que o ângulo de contacto atinge valores mais baixos e que o rácio entre diâmetro máximo 

e diâmetro da base alcança valores superiores. As regiões superhidrofóbicas com maior área atingiram 

uma temperatura central consideravelmente superior à observada nas menores regiões, uma vez que 

a película de vapor que isola a superfície também é maior.  
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A frequência média de descolagem das bolhas revelou-se similar entre regiões superhidrofóbicas 

com diferentes dimensões, mas com um aparente aumento para a região menor, com ø = 1,5  mm. As 

superfícies com menores regiões superhidrofóbicas mostraram assim melhor desempenho visto que 

facilitam os processos de nucleação e remoção das bolhas de vapor da superfície. Contribuíram 

também para a obtenção de um maior fluxo de massa evaporada, que está diretamente relacionado 

com o termo de calor latente retirado da superfície que está a ser aquecida. Foram estas as superfícies 

que apresentaram, assim, um rácio mais elevado em termos de massa evaporada por área 

superhidrofóbica. 

Para avaliar o efeito da distância entre regiões superhidrofóbicas, selecionaram-se mais três 

configurações bifílicas, desta vez com duas regiões superhidrofóbicas, com o diâmetro de 1,5 mm e 

um espaçamento variável entre regiões de: δ ≈ {0,5ø, 1ø, 2ø}. A configuração com o menor 

espaçamento revelou uma coalescência precoce das duas bolhas, que se uniram e formaram uma 

única bolha de maiores dimensões. Apesar das imagens termográficas apresentarem claramente 

regiões de arrefecimento a envolver a bolha formada, esta é uma configuração que já se tinha provado 

pouco rentável em termos de remoção de massa evaporada da superfície. 

Para a configuração bifílica com δ = 1ø notou-se a existência de coalescência favorável entre 

bolhas, responsável pelo arrefecimento periódico na área da superfície de teste localizada entre as 

duas zonas de nucleação. Já a configuração com o maior espaçamento (δ = 2ø) não apresentou 

vantagens a destacar, uma vez que não promoveu a interação entre bolhas nem apresentou melhorias 

significativas na frequência de descolagem das bolhas. 

Assim a configuração que permitiu melhor equilíbrio entre a dinâmica de interação das bolhas e 

o arrefecimento da superfície devido ao escoamento induzido nesta interação foi a configuração com 

δ = 1ø. Portanto, foi para esta configuração que se obteve o melhor rácio �̇� 𝐴ú𝑡𝑖𝑙
⁄ . 

Foi realizado um último ensaio com uma superfície bifílica com três regiões superhidrofóbicas 

numa disposição em triângulo equilátero, com um diâmetro de região de 1,5 mm e espaçamento entre 

regiões de 𝛿 = 1ø. Foram usados os parâmetros que demonstraram o melhor desempenho nas suas 

análises individuas. Das imagens termográficas obtidas foi visível a existência de uma zona de 

arrefecimento concentrada na área central entre bolhas. Pôde-se confirmar novamente a existência de 

coalescência entre bolhas que acentuou o escoamento convectivo localmente e, consequentemente, 

melhorou a capacidade de remoção de calor da superfície. 

Tendo em conta os resultados obtidos, o último perfil analisado revelou potencial para ser 

escalado para um padrão com mais regiões superhidrofóbicas que cubram uma maior área superficial. 

Manter o mesmo rácio δ/ø e reduzir o diâmetro de cada região é um passo a seguir de forma a 

reproduzir os resultados deste trabalho em aplicações práticas, como o arrefecimento de múltiplos 

sistemas. 

As conclusões deste trabalho prometem também ser úteis na realização de pesquisas futuras e 

na validação de eventuais estudos numéricos.  
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É de referir que o trabalho desenvolvido nesta dissertação deu origem a quatro artigos científicos 

(anexo E) que serão apresentados em conferências internacionais nos próximos meses. 

5.2 Propostas para trabalho futuro 

Existem ainda muitas formas de complementar o estudo realizado, uma vez que esta é uma 

temática pouco abordada até agora. 

Tendo-se chegado à conclusão que os menores diâmetros de região superhidrofóbica 

apresentam um melhor desempenho, o próximo passo será reduzir as dimensões do padrão bifílico até 

à escala micrométrica. No entanto, a técnica utilizada para produzir as regiões superhidrofóbicas não 

tem uma grande precisão para diâmetros menores do que aqueles que foram apresentados. São 

necessárias novas técnicas de fabrico de alta precisão para obter superfícies bifílicas bem definidas a 

qualquer escala, como processos a laser ou químicos. Algumas destas técnicas serão testadas no 

âmbito do projeto em que se inseriu este trabalho. 

É de salientar que, para os diâmetros de região superhidrofóbica menores, verificou-se um 

deterioramento na definição das imagens recolhidas pela câmara de infravermelhos e o software da 

câmara também revelou algumas limitações no processamento das imagens captadas. A resolução da 

câmara foi suficiente para retirar os resultados pretendidos, mas poderia ser melhorada, de forma a 

obter imagens que captem com mais detalhe os fenómenos em causa. 

De modo a melhorar e facilitar o procedimento experimental, é necessário converter o presente 

sistema aberto num sistema fechado com controlo de pressão ativo, de forma a evitar perda constante 

de volume de água. No entanto, tem de ser realizado um projeto preciso, que seja estável e evite picos 

de pressão no sistema.  

Na presente instalação podem ser sempre realizados mais ensaios experimentais de forma a 

retirar mais dados e ter uma melhor convergência de resultados. Podem usar-se maiores fluxos de 

calor aplicados à superfície e verificar se as tendências dos valores das grandezas estudadas se 

mantêm. 

Esta temática pode ser complementada com o desenvolvimento de modelos numéricos que 

permitam conhecer melhor os mecanismos de transferência de calor envolvidos e facilitem a formulação 

de correlações entre parâmetros. 
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Anexos

 

Anexo A: Imagem termográfica tridimensional da superfície bifílica com duas regiões SHF com 

espaçamento de 𝜹 = 𝟐ø 

 

Anexo B: Imagem termográfica tridimensional da superfície bifílica com duas regiões SHF com 

espaçamento de 𝜹 = 𝟏ø 
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Anexo C: Imagem termográfica tridimensional da superfície bifílica com duas regiões SHF com 

espaçamento de 𝜹 = 𝟎, 𝟓ø 

 

Anexo D: Imagem termográfica tridimensional da superfície bifílica com três regiões SHF com 

espaçamento de 𝜹 = 𝟏ø 
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