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1a)Questão)(Valor:)5,0)pontos):)

Uma barra com área de seção transversal uniforme AC = 0,1 m2 e perímetro P = 0,05 m é colocada em um 
ambiente evacuado. O comprimento da barra é L = 0,09 m e sua área lateral é isolada termicamente. 
Inicialmente a barra se encontra a Ti = 20 oC. Em um determinado momento a barra é submetida a uma taxa 
constante de transferência de calor qin = 100 W em uma de suas faces, enquanto a outra é mantida a 20 oC. 
 

!
Propriedades termofísicas do material da barra: 

Massa específica = 5000 kg/m3; 

Calor específico = 500 J/kgK; 

Condutividade térmica = 5 W/mK. 

!
a) Esboce a distribuição de temperaturas no interior da barra em três instantes entre t = 0 e t → ∞, e também 
nessas condições. Garanta que as características físicas dos perfis sejam incorporadas ao esboço;      (2,0 pts) 

b) Esboce o fluxo de calor em cada uma das faces da barra em função do tempo para t entre 0 e ∞.    (0,5 pt) 
c) Determine a temperatura da face esquerda em t = 100 s.      (1,0 pt) 

d) Determine quanto tempo demorará para que o fluxo de calor na face direita comece a variar. (1,5 pt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q   = 100 W

L = 0,09m

Ti = 20  Coin

Rafael Gribel de Paula Neves



PME$2360)#)TRANSFERÊNCIA)DE)CALOR) ) ) PROVA)P1) ) ) 17/SET/12)

NOME:__________________________________________________________________________________NO)USP:_____________________)

1a)Questão)(Valor:)5,0)pontos):)

Um chip de processador é ligado por 4 terminais à placa de circuito impresso como representado abaixo. O chip 
possui condutividade térmica kch, espessura tch, largura wch, comprimento 2Lch e geração uniforme de calor q. A 
face superior do chip troca calor por convecção com o ar que está a T∞, enquanto a face inferior perde calor por 
radiação para a placa (considere um fluxo uniforme q’’

rad conhecido). O coeficiente de transferência de calor 
por convecção no chip é hcp. Devido à baixa velocidade do ar na face inferior do chip, pode-se desprezar a 
transferência por convecção nesta face. Também nas laterais do chip, a convecção pode ser desprezada (tch << 
Lch e wch). Nos terminais que fazem a ligação do chip à placa do circuito impresso, o coeficiente de convecção é 
htm e a transferência de calor por convecção se dá em toda a área superficial. O terminal possui condutividade 
térmica ktm, espessura ttm, largura wtm, comprimento Ltm. Na ponta do terminal, soldado à placa do circuito, a 
temperatura é Tp. Pede-se: 
a) A expressão da temperatura no chip e nos terminais em função da temperatura da interface Ti (3,0 pts); 
b) A expressão da taxa de transferência de calor dos terminais para a placa do circuito impresso (1,0 pt); 
c) A expressão para o cálculo da temperatura da interface Ti (1,0 pt). 
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2a)Questão)(Valor:)5,0)pontos):)

Em incêndios florestais, os gases aquecidos chegam a atingir 520 oC permanecendo no local nessa condição por 
até 5 horas. Recentemente, modelos de transferência de calor estão sendo utilizados para prever o dano causado 
na vegetação e nos animais, assim como estudar a propagação do incêndio. Duas situações requerem a sua 
avaliação: (a) na primeira delas deseja-se saber se árvores secas (k = 0,17W/mK e α = 1,28x10-7 m2/s) expostas 
a esse ambiente, durante esse período, com coeficiente de transferência de calor por convecção h = 65 W/m2K 
vão entrar em combustão (temperatura de ignição Tig = 410 oC). Considere que uma árvore pode ser 
representada por um cilindro com 20 cm de diâmetro e com temperatura inicial uniforme de 30 oC. Caso seja 
concluído que elas entrarão em combustão, indique detalhadamente como você calcularia o instante em que 
isso ocorreria (3,0 pts); (b) Alguns pequenos roedores habitam tocas com profundidades da ordem de 50 cm e 
podem escapar ilesos de alguns incêndios. Determine a temperatura do solo nessa profundidade ao término do 
período de 5 horas. Considere um solo arenoso seco com temperatura inicial de 30 oC (2,0 pts). 

 

  

Rafael Gribel de Paula Neves



PME$2360)#)TRANSFERÊNCIA)DE)CALOR) ) ) PROVA)P1) ) ) 17/SET/12)

NOME:__________________________________________________________________________________NO)USP:_____________________)

2a)Questão)(Valor:)5,0)pontos):)

A condutividade térmica (k) de um sólido cuja massa específica (ρ) e o calor específico são conhecidos pode 
ser determinada a partir da avaliação da difusividade térmica (α). Considere uma barra cilíndrica de 20 mm de 
diâmetro feita de amostra de um material com ρ = 3700 kg/m3 e c = 920 J/kgK. A amostra está inicialmente a 
uma temperatura Ti = 25 oC uniforme. A temperatura no centro do cilindro (T0) é medida por um termopar. A 
amostra é colocada em água fervente de modo a garantir uma temperatura superficial Ts = 100 oC constante ao 
longo do aquecimento. (a) Após 3 min a temperatura no centro é de 75 oC. Determine a difusividade térmica e a 
condutividade térmica do material (2,0 pts); (b) O técnico responsável pela medição se esqueceu de retirar a 
amostra da água fervente. Seu supervisor ao chegar ao laboratório observou que a temperatura no centro do 
material era T0 = 100 oC. Ao retornar, o técnico foi questionado pelo supervisor que lhe disse que ele não 
poderia abandonar seu posto por mais de 15 min. O técnico garantiu que isso não aconteceu. É verdade? 
Justifique sua resposta (1,5 pt); (c) O supervisou reclamou ainda que agora eles teriam que esperar um tempo 
maior para avaliar a emissividade. Com esse objetivo, a amostra é resfriada deixando-a em contato com ar 
ambiente a 2 oC em uma sala cujas paredes estão, também, a 2 oC. Estime a emissividade da superfície sabendo 
que demorou 300 min para que a temperatura do centro atingisse 30 oC. Considere um coeficiente de 
transferência de calor por convecção h = 3 W/m2K (1,5 pt).  

Nota: caso não tenha resolvido o item (a), use α = 1,5.10-7 m2/s e k = 0,5 W/mK no itens (b) e (c). 
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Naves espaciais estão sujeitas a um aquecimento severo durante o voo hipersônico através de uma atmosfera. 
Engenheiros de uma agência espacial se reuniram com o intuito de propor soluções para a proteção térmica da 
tampa do compartimento de carga de uma nave não-tripulada. Em missão anterior, a tampa de titânio fundiu 
durante a reentrada na atmosfera da Terra, provocando a destruição da nave. Durante o voo, podem ocorrer três 
condições de transferência de calor, caracterizadas, cada, por um fluxo de calor (

� 

′ ′ q s) do ambiente para a face 
externa da tampa (convecção + radiação) e um intervalo de tempo de duração da perturbação (Δt).  

1) A primeira condição, dita leve, é caracterizada por 

� 

′ ′ q s  = 3 x 105 W/m2 e Δt = 20 s. Os engenheiros, nesse 
caso, sugeriram que nenhuma proteção seria necessária para atender os requisitos de projeto. Você concorda? 
Justifique sua resposta.                                    (1,5 pt) 

2) A segunda condição, dita moderada, é caracterizada por 

� 

′ ′ q s  = 2 x 106 W/m2 e Δt = 100 s. Foi sugerido a 
instalação de placas cerâmicas (ponto de fusão de 3100K) do lado externo da tampa. Esse material apresenta 
alta emissividade, o que reduz 

� 

′ ′ q s  para 1,5 x 106 W/m2. Calcule a espessura mínima das placas de forma a 
atender os requisitos de projeto. Considerar as propriedades térmicas da cerâmica iguais às do titânio.     (1,5 pt)  

3) A terceira condição, dita severa, é caracterizada por 

� 

′ ′ q s = 4 x 106 W/m2 e Δt = 100 s. Foi sugerido revestir o 
lado externo da tampa com um material ablativo cuja temperatura de sublimação é de 500 oC e a entalpia de 
sublimação de 56000 kJ/kg. Calcule a espessura mínima de material ablativo de forma a atender os requisitos 
de projeto. Considere que as propriedades térmicas do material são iguais às do titânio, que sua temperatura 
superficial atinge rapidamente 500 oC e que sua espessura é constante.                                              (1,0 pt) 
Calcule a variação de espessura da camada de material ablativo. Comente sobre a espessura calculada 
anteriormente e a validade do modelo empregado. Considere a massa específica do material ablativo (ρab) igual 
a 400 kg/m3.                                             (1,0 pt) 
 

Propriedades termofísicas do titânico: massa específica (ρ) igual a 4500 kg/m3, calor específico (c) igual a 
522 J/kgK e condutividade térmica (k) igual a 21,9 W/mK. Considerar propriedades constantes. 
Parâmetros da tampa: espessura (th) igual a 100 mm e temperatura inicial (Ti) igual -70oC.  
Requisitos de projeto: a tampa possui finalidade estrutural e sua temperatura não pode ultrapassar 250 oC. Além 
disso, a temperatura de sua face interna deve ser inferior a 40 oC de forma a não danificar a carga. 
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2a)Questão)(Valor:)5,0)pontos):)

Um cilindro de 600 mm de comprimento, 5 mm de diâmetro e condutividade térmica uniforme k = 25 W/mK, é 
submetido a um processo de tratamento térmico com aquecimento por uma resistência elétrica de espessura 
fina. Como mostrado na figura, na região central de 30mm largura, a resistência fornece um fluxo de calor na 
superfície do cilindro qele''=9375 W/m2. Embora fosse mais eficiente isolar a superfície externa da resistência, 
isto não foi feito, de forma que na superfície de todo o conjunto há transferência de calor por convecção para o 
ar que está a T∞ = 20 oC. O coeficiente de convecção é h = 10W/m2K. Admita que, na região de aquecimento, a 
temperatura de todo o conjunto - cilindro e resistência elétrica - varie somente no sentido longitudinal. 
Despreze a resistência de contato entre a resistência elétrica e o cilindro. Para a situação de regime permanente, 
pede-se: 

a) A distribuição de temperatura no cilindro na região de aquecimento. (3,0 pts) 

b) O valor da temperatura no cilindro na posição x=157,5 mm, a partir do centro. (2,0 pts) 
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