
PMC-3360	#	TRANSFERÊNCIA	DE	CALOR	 	 	 Exercícios	para	entrega	na	P2	

1a	Questão:	

 

2a	Questão:	

Considere as condições nas quais um termômetro de mercúrio com bulbo de vidro, com 4 mm de diâmetro, é 
inserido até um comprimento L através da parede de um duto, através do qual ar escoa a 77 oC. Se a haste do 
termômetro em contato com a parede do duto encontra-se à temperatura da parede, Tp = 15 oC, condução através 
do vidro faz com que a temperatura no bulbo seja inferior àquela na corrente de ar. (a) Desenvolva uma expressão 
para o erro de imersão, DT = T(L) - T¥, como uma função da velocidade do ar V, do diâmetro do termômetro D 
e do comprimento de inserção L, e propriedades termofísicas do vidro. (b) Até qual comprimento L deve o 
termômetro ser inserido para que o erro devido à imersão não ultrapasse 0,25 oC, quando a velocidade do ar for 
de 10 m/s?  

3a	Questão:	

Você foi requisitado para efetuar um estudo de viabilidade do projeto de um aquecedor de sangue para ser usado 
durante processos de transfusão sanguínea. Esse trocador deve aquecer o sangue oriundo do banco de 10 oC a 37 
oC, a uma vazão de 200 ml/min. O sangue passa através de um tubo com seção retangular; 6,4 mm por 1,6 mm; 
formado entre duas placas que são mantidas a uma temperatura constante de 40 oC. Considere tanto o escoamento 
como as condições térmicas plenamente desenvolvidos. Além disso, admita que o sangue possui as mesmas 
propriedades da água. 

 

(a) A partir da aplicação de um balanço de energia a um volume de controle diferencial apropriado, determine 
uma expressão para a temperatura média do sangue em função da distância ao longo do tubo (x).    



(b) Calcule o comprimento de tubo necessário para atingir as condições de saída desejadas com a vazão 
especificada.        

(c) Avalie as hipóteses utilizadas e explique se a análise superestima ou subestima o comprimento necessário. 

(d) Um outro engenheiro sugere aquecer o sangue utilizando resistências elétricas envolvendo o tubo, com o 
intuito de diminuir seu comprimento. Considere que a passagem de corrente elétrica por essas resistências produz 
um fluxo de calor uniforme em toda a superfície do tubo. Considerando que a temperatura do sangue não pode 
ultrapassar 40 oC, determine o máximo fluxo de calor que pode ser aplicado à superfície. Calcule o comprimento 
do tubo para essa nova condição. 

4a	Questão:	

O	processo	 de	 extrusão	 consiste	 basicamente	 em	 forçar	 a	 passagem	de	 um	bloco	de	metal	 através	 do	
orifício	de	uma	matriz.	 Isso	é	 conseguido	aplicando-se	altas	pressões	ao	material	 com	o	auxílio	de	um	
êmbolo.	O	processo	de	extrusão	de	alumínio	é	ilustrado	na	figura	abaixo.	Um	longo	fio	de	alumínio	de	3	mm	
de	diâmetro	é	extrudado	a	uma	temperatura	de	370°C.	O	fio	é	submetido	ao	escoamento	cruzado	de	ar	a	
30°C,	com	velocidade	transversal	ao	fio	de	6	m/s.	Após	percorrer	um	comprimento	L	de	1	m,	o	fio	não	é	
mais	exposto	à	convecção	e	é	enrolado	na	bobina	(não	mostrada	na	figura).	O	processo	de	transferência	de	
energia	devido	ao	movimento	do	fio	é	mais	significativo	do	que	a	condução	de	calor	na	direção	longitudinal.	
A	velocidade	V	de	extrusão	é	de	0,05	m/s.	Pede-se:	

a) O	coeficiente	médio	de	transferência	de	calor	por	convecção	no	fio	de	alumínio	(2,0	Pts)	
b) A	temperatura	do	fio	no	comprimento	L;		(3,0	Pts)	

	
	
Dados:	massa	específica	do	alumínio	2702	kg/m3;	calor	específico	a	pressão	constante	903	J/kgK	

	

	
	

	
	
5a	Questão	(um	clássico,	é	iterativo	pois	não	conhecemos	as	temperaturas	do	lado	de	fora	e	de	

dentro	para	efeito	de	determinação	de	propriedades):	
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