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1- Transferência de calor em escoamentos de Poiseuille bidimensionais com electro-osmose 
para fluidos viscoelásticos 

(Tema científico) 
 

A miniaturização dos sistemas de fluidos é uma das áreas actuais de grande 
desenvolvimento dada a sua aplicabilidade a sistemas de ensaios de baixo custo e resposta 
rápida, que podem ser utilizados para detecção de agentes químicos, ou em sistemas de 
transferência de energia, entre outros, os chamados “lab-on-a-chip”. Os fluidos sintéticos 
apresentam na sua grande maioria características não lineares e a força motriz dos 
escoamentos em microcanais é frequentemente uma combinação de gradiente de pressão e de 
forças eléctricas, nomeadamente a electro-osmose. Trabalhos anteriores já deduziram 
soluções analíticas para o escoamento desenvolvido em canais de fluidos viscoelásticos 
representados pelos modelos não lineares Phan-Thien—Tanner (PTT) e Finitely Extensible 
Nonlinear Elastic com a aproximação de Peterlin (FENE-P). 

Neste trabalho pretende-se estudar, também pela via analítica, a problemática da 
transferência de calor nestes escoamentos para condições de fronteira de fluxo de calor 
imposto (diferente em cada parede) tendo em consideração a simultaneidade do efeito da 
dissipação viscosa e do efeito Joule que resulta do uso da electro-osmose.  Esta solução 
térmica deverá ser obtida por resolução analítico/ numérica e far-se-ão comparações com 
resultados existentes na literatura científica.  

 
O programa de trabalhos incluirá as seguintes fases: 

1) Formulação geral do problema (para qualquer fluido). Levantamento das soluções 
existentes na literatura e estudo dos princípios básicos da electro-osmose e da reologia de 
fluidos viscoelásticos; 
2) Tentativa de solução analítica ou semi-analítica 
3) Eventual solução numérica, na impossibilidade de obter solução analítica. 
4) Comparação com resultados da literatura 
5) Redacção da tese 

 
Requisitos 
Bons conhecimentos de Mecânica dos fluidos e Transferência de Calor, análise matemática e 
métodos numéricos 
 



2-Escoamento de Couette-Poiseuille num canal bidimensional com electro-osmose para 
fluidos viscoelásticos, com condições de fronteira assimétricas 

(Tema científico) 
 

A miniaturização dos sistemas de fluidos é uma das áreas actuais de grande 
desenvolvimento dada a sua aplicabilidade a sistemas de ensaios de baixo custo e resposta 
rápida, que podem ser utilizados para detecção de agentes químicos, ou em sistemas de 
transferência de energia, entre outros, os chamados “lab-on-a-chip”. Os fluidos sintéticos 
apresentam na sua grande maioria características não lineares e a força motriz dos 
escoamentos em microcanais é frequentemente uma combinação de gradiente de pressão e de 
forças eléctricas, nomeadamente a electro-osmose. Se as duas paredes do canal forem feitas 
de materiais diferentes, os respectivos campos potenciais e as camadas eléctricas duplas serão 
diferentes, havendo por isso uma distorção dos campos de velocidade em relação ao caso em 
que as paredes são fabricadas com os mesmos materiais. 

O objectivo deste trabalho é obter duas soluções analíticas (ou numérico/ analíticas) para o 
escoamento desenvolvido em canais de soluções poliméricas descritas pelos modelos não 
lineares Phan-Thien—Tanner (PTT) e Finitely Extensible Nonlinear Elastic com a 
aproximação de Peterlin (FENE-P) motorizados por gradiente de pressão e electro-osmose. 
Uma das soluções corresponde a um fluido homogéneo obedecendo ao modelo anterior, 
enquanto que no segundo problema consideramos a existência, junto da parede, de uma fina 
camada de solvente puro, portanto sem soluto, que é descrita por um modelo de fluido 
Newtoniano. O escoamento ocorre devido à existência combinada de gradiente de pressão, 
deslizamento de uma das placas (paredes) e electro-osmose, sendo que as duplas camadas 
eléctricas junto às duas paredes serão diferentes. 

 
O programa de trabalhos incluirá as seguintes fases: 

1) Formulação geral do problema (para qualquer fluido). Levantamento das soluções 
existentes na literatura e estudo dos princípios básicos da electroosmose e reologia de fluidos 
viscoelásticos; 
2) Integração das equações governativas para obter a solução analítica; 
3) Verificação da solução por integração numérica independente e comparação dos resultados 
com casos particulares de soluções simétricas; 
4) Redacção da tese 

 
Requisitos 
Bons conhecimentos de Mecânica dos fluidos, análise matemática e métodos numéricos. 
 



3- Desenvolvimento de soluções para monitorização de parâmetros fisiológicos durante 
actividade física 

(Tema de desenvolvimento em ambiente empresarial a realizar no CeNTI) 
 
Este trabalho, a realizar durante um estágio a tempo integral no CeNTI, visa o 
desenvolvimento de novas metodologias e procedimentos para a monitorização de parâmetros 
fisiológicos (liberdade de movimento, temperaturas/humidades em micro-climas corporais e 
ritmo cardíaco) durante actividade física controlada. Para tal serão utilizados sistemas de 
análise de movimento, soluções para aquisição de dados e equipamentos de termografia. No 
âmbito deste projecto serão concebidos e realizados diversos tipos de estudos/ensaios no 
sentido de avaliar:  

1) Adequabilidade de um sistema de análise de movimento (electrogoniómetros) para a 
avaliação da liberdade de movimento (articular) de um humano vestindo peças de 
vestuário diversas (que devido à sua rigidez e/ou volume imponham restrições ao 
movimento). Testar-se-ão diferentes tipos de abordagens com base no equipamento 
existente, e procurar-se-á definir/estabelecer procedimentos experimentais em função 
dos tipos de vestuário a testar. Particularmente relevante será a informação sobre a 
reprodutibilidade do método proposto (considerando, por exemplo, a questão da 
variabilidade de medições sucessivas com o mesmo voluntário, e a variabilidade de 
medições com diferentes voluntários). 

2) Adequabilidade do sistema de aquisição de dados (data logger portátil+mini-sensores) 
para a aquisição de parâmetros fisiológicos diversos (temperaturas/humidades locais, 
ritmo cardíaco) durante actividade física (caminhada/corrida, bicicleta ou 
movimentação livre). Pretende-se coligir informação sobre questões diversas, tais 
como o posicionamento dos sensores, eventuais dificuldades na aquisição de dados em 
condições próximas da saturação, ou a reprodutibilidade das medições (intra- e inter-
sujeito), etc. 

 
As actividades serão desenvolvidas no Laboratório de Simulação de Uso e Avaliação de 
Desempenho do CeNTI (Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e 
Inteligentes). Competências em Transferência de Calor/Massa, e processamento de dados 
(Excel) são necessárias. Para mais informações visitar www.centi.pt. 
 
A orientação deste trabalho será conjunta: Engº Tiago Sotto Mayor pelo CeNTI e Engº 
Fernando Pinho pela FEUP. Os interessados deverão enviar CV resumido (máximo 2 páginas) 
para Fernando Pinho havendo necessidade de realizar uma entrevista pelos dois orientadores. 



4- O uso de manequins térmicos de última geração para a avaliação do desempenho térmico 
de calçado 

(Tema de desenvolvimento em ambiente empresarial a realizar no CeNTI) 
 
Os manequins térmicos de última geração (térmicos e transpiráveis) permitem simular a 
utilização do calçado através da imposição de distribuições de temperatura à superfície e da 
libertação de água para simular o efeito térmico do suor. Este trabalho, a realizar durante um 
estágio a tempo integral no CeNTI, incluirá os testes iniciais com um destes equipamentos. 
No âmbito deste projecto serão concebidos e realizados diversos estudos/ensaios com vista a 
desenvolver um procedimento de teste para a caracterização do desempenho térmico 
(isolamento térmico e permeabilidade ao vapor de água) de diversos tipos de calçado. 
Pretende-se adquirir informação sobre a reprodutibilidade da técnica experimental, sobre os 
ritmos de teste (tempos de condicionamento das amostras, tempo de estabilização do 
ambiente interno da câmara climática, etc.), bem como coligir dados de referência do 
desempenho do equipamento.  
 
As actividades serão desenvolvidas no Laboratório de Simulação de Uso e Avaliação de 
Desempenho do CeNTI (Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e 
Inteligentes), onde estarão disponíveis diversos equipamentos, entre os quais, câmara 
climática (para condicionamento do ambiente de ensaio), manequim térmico transpirável, 
câmara de infravermelhos. Competências em Transferência de Massa/Calor e Mecânica dos 
Fluidos são necessárias. Para mais informações visitar www.centi.pt. 
 
A orientação deste trabalho será conjunta: Engº Tiago Sotto Mayor pelo CeNTI e Engº 
Fernando Pinho pela FEUP. Os interessados deverão enviar CV resumido (máximo 2 páginas) 
para Fernando Pinho havendo necessidade de realizar uma entrevista pelos dois orientadores. 
 
 



5-Escoamento de fluidos num canal de secção circular para sistemas Lab-on-a-CD 
(Tema científico) 

 
A miniaturização dos sistemas de fluidos é uma das áreas actuais de grande 

desenvolvimento dada a sua aplicabilidade a sistemas de ensaios de baixo custo e resposta 
rápida, que podem ser utilizados para detecção de agentes químicos, em sistemas de 
transferência de energia, em aparelhos de caracterização de fluidos, entre outros, os chamados 
“lab-on-a-chip”. Quando o circuito é montado num disco em rotação temos os chamados 
“lab-on-a-CD”. No “lab-on-a-CD” o escoamento não tem origem em bombagem ou queda 
gravítica, mas é forçado pela rotação do disco que cria uma força centrífuga. O movimento 
radial e tangencial das partículas de fluido em movimento origina também uma força de 
Coriólis que se torna importante quando a velocidade de rotação excede um valor crítico, 
permitindo melhorar a qualidade de mistura. 

Neste trabalho pretende-se obter soluções analíticas (ou numéricas quando tal não seja 
possível) de escoamentos desenvolvidos num canal de secção circular por acção das forças 
centrífuga e/ ou pela acção conjunta das forças centrífuga e de Coriólis. Os fluidos a estudar 
apresentarão características newtonianos e não newtonianas. Em função dos resultados 
existentes na literatura far-se-á a selecção dos casos a estudar. O trabalho poderá ainda incluir 
a resolução dos correspondentes casos relevantes com transferência de calor. 

A linguagem de programação será Fortran ou Matlab. 
 
O programa de trabalhos incluirá as seguintes fases: 

1) Formulação geral do problema (para qualquer fluido). Levantamento das soluções 
existentes na literatura e posterior selecção do(s) caso(s) a estudar; 
2) Tentativa de solução analítica 
3) Eventual solução numérica. 
4) Redacção da tese 

 
 

Requisitos 
Bons conhecimentos de Mecânica dos fluidos, análise matemática e métodos numéricos 
 
 
 

 



6-Modelo de turbulência de transporte de tensões de Reynolds para fluidos newtonianos e 
viscoelásticos 

 (Tema científico) 
 
Quando se adicionam pequenas quantidades de polímero a um solvente newtoniano a solução 
adquire propriedades elásticas. Se a concentração de aditivo fôr baixa a viscosidade da 
solução permanece suficientemente baixa para permitir que os escoamentos em condutas 
ocorram em condições de regime turbulento. As características destes escoamentos de fluidos 
elásticos são bem diferentes das que se observam com fluidos newtonianos, exibindo fortes 
reduções do atrito e da transferência de calor que podem exceder os 80%. Estes fluidos 
apresentam assim condições interessantes do ponto de vista industrial, sendo necessário 
desenvolver modelos de turbulência capazes de auxiliar no projecto de sistemas. 
 
Neste trabalho vai-se estudar o desempenho de um fecho para fluidos newtonianos do tipo 
modelo de transporte de tensões de Reynolds. O ponto de partida é um modelo "standard" 
para fluidos newtonianos, que será modificado em primeiro lugar para modelar até à parede 
(modelo de baixo número de Reynolds). Posteriormente, e dependendo do progresso do 
trabalho, incluir-se-ão termos novos associados à reologia dos fluidos viscoelásticos descritos 
pelo modelo FENE-P e observar-se-á o desempenho do modelo resultante. Dependendo do 
tempo disponível far-se-ão eventuais alterações de alguns dos fechos para averiguar das suas 
implicações na modelação.  
 
Utiliza-se um pequeno programa em Fortran para escoamentos parabólicos. Os resultados das 
previsões serão comparados com resultados experimentais, com resultados de simulações 
numéricas directas (DNS), bem como com previsões de outros modelos de turbulência de 
ordem de fecho inferior. 
 

O programa de trabalhos incluirá as seguintes fases: 
1) Aprendizagem do problema e do código existente 
2) Implementação do novo modelo de turbulência 
3) Testes de desempenho e eventuais adaptações ao modelo 
4) Comparação das previsões com resultados da literatura 
5) Redacção da tese 
 
Requisitos 

Bons conhecimentos de Mecânica dos fluidos, métodos numéricos em engenharia e 
programação, bem como boa intuição física. 


