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RESUMO

A hipótese privilegiada no estudo de que troca térmica pode ser consideravelmente aumentada com a redução das resistências térmicas internas. 
Este entendimento da autora constitui uma das metas que se acredita somente ser possível com a utilização de microcanais. A proposta de 
controle de transferência de calor foi fornecer técnicas alternativas de remoção do calor gerado pela corrente elétrica em microsistemas. O 
objetivo principal do controle da troca térmica é manter as temperaturas de operação em cada elemento individual do sistema dentro dos 
padrões especificados em projeto. Para manter os requisitos necessários que garantam o correto desempenho de microsistemas, é primordial o 
entendimento dos fenômenos físicos, e a determinação dos parâmetros característicos das geometrias propostas. A simulação experimental deve 
fornecer as informações necessárias à adequada formulação teórica. A formulação da teoria vem sendo incrementada com as informações 
empíricas, permitindo identificar e propor aumento de eficiência de controle de temperatura em dispositivos em microescala. Como previsto para 
a primeira etapa, está sendo necessário enfatizar alternativas de minimização das resistências tanto internas quanto externas aos canais do 
microdispositivo. A troca térmica pode ser consideravelmente aumentada com a redução das resistências térmicas internas. Esta constitui uma 
das metas que se acredita somente ser possível com a utilização de microcanais por onde circularia um fluido refrigerante. Uma vez que as 
resistências térmicas nesta escala são devidas à transferência de calor por condução através das camadas adjacentes às superfícies a circulação do 
fluido de trabalho foi simulada na região interna da placa de circuito impresso. O método de solução utilizado é a Técnica da Transformada 
Integral Generalizada (GITT), resultando em um sistema de equações diferenciais parciais transientes e unidimensionais acopladas pelas condições 
de contorno. Os resultados desta análise teórica estão sendo retratados numericamente, e espera-se que deem origem a formulação dos 
problemas em canais em microescala de placas lisas e placas corrugadas. O estudo proposto coloca as teorias anteriormente realizadas frente as 
novas teorias desenvolvidas nessa pesquisa. De fato, a relevância dessa questão, tanto o nível de confiabilidade quanto o grau de desempenho de 
equipamentos eletro-eletrônicos, vem mostrando nos estudos publicados o principal aspecto negativo na utilização de Sistemas 
Microeletromecânicos – MEMS, associado ao controle de temperaturas. Alguns resultados foram publicados em artigos e em dissertações 
defendidas, bem como as trabalhos e relatórios técnicos resultantes das pesquisas e orientações. Este resumo quantifica e qualifica os resultados 
publicados e a motivação da continuidade da investigação científica fortemente marcada pelos avanços na compreensão e proposição de novas 
técnicas de controle da temperatura em microsistemas através da compreensão do comportamento térmico na microescala. A observação 
participante e realização de experimentos e de simulações numéricas tem sido resultados positivos, que vem contribuindo para o estudo da 
transferência de calor em microescala.
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