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V.JUSTIFICATIVA

A transferência de calor está presente na interação de equipamentos com o meio onde ele está inserido. Motores
térmicos e bombas de calor necessitam absorver e rejeitar energia com reservatórios térmicos a diferentes
temperaturas. Além disso, qualquer equipamento produz calor por atrito ou por efeito Joule, que precisa ser
eliminado para o meio ambiente para impedir o colapso do sistema. Outros equipamentos e processos de
interesse da Engenharia de Energia envolvem trocas de calor e massa entre substâncias diferentes. Assim, é
necessário ao Engenheiro de Energia compreender os mecanismos físicos associados à transferência de calor e
de massa.

V!.EMENTA

Condução térmica: condução unidimensional em regime permanente, condução com geração interna de calor,
condução bidimensional, condução em regime transiente. Fundamentos da radiação térmica. Fator de forma.
Transferência de calor por radiação entre superfícies. Introdução à difusão de massa.

V!}.OBJETIVOS ..

Objetivo Geral:
Aplicar conhecimentos básicos de termodinâmica e outras leis fundamentais para descrever os mecanismos
físicos associados à tran$fçEência de calor e de massa.



iX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Aulas expositivas e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula. Resolução de exercícios em sala.

QbietÊvos Específicos:

e Conhecer diferentes modos transferência de calor;
. Conhecer as equações que representam os mecanismos físicos de cada modo de transferência de calor

de massa:
. Aplicar asleis de termodinâmica e as equações que descrevem os mecanismos físicos para analisar

problemas práticos envolvendo transferência de calor e de massas

Vlil.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

. Condução de calor unidimensional e bidimensional em regime permanente, com e semgeração de energia
térmica.

. Condução de calor em regime transiente.
e Fundamentos da radiação térmica e fatores de forma.
. Transferência de calor por radiação em superfícies cinzas, opacas e difusas.
. Introdução à difusão de massa.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, as quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atlvidades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2o. A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

MF+REC

, Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)

. Avaliações Escritas
Serão feitas 3 avaliações parciais, sendo que, para o cálculo de MF, a I'. e a 3'. avaliações têm peso lO.
enquanto a 2;. avaliação tem peso 5. As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e
dissertatlvas.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
IEES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).

. A Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá no penúltimo dia de aula,
conforme cronograma a seguir.
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AULA
semana

DATA ASSUNTO

1' 11/03/19 a 16/11/19 Introdução à disciolina: modos de transferência de calor
2' 18/03/19 a 23/03/19 Condução de calor= Lei de Fourier;equação da difusão de calor
3' 25/03/19 a 30/03/19 Condução unidimensional em regime permanentes resistencia termina
4' 01/04/19 a 06/04/19 Geração interna de calor: aletas
5' 08/04/19 a 13/04/19 Eficiência da aleta: condução unidimensional transiente
6: 15/04/19 a 20/04/19 Condução bidimensional em regime permanentes
7' 22/04/19 a 27/04/19 Revisãoel'AVALIAÇÃO ESCRITA
8' 29/04/19 a 04/05/19 Métodos numéricos para condução 2-D
9; 06/05/19 a 11/05/19 Métodos numéricos para condução 2-D transiente
10' 13/05/19 a 18/05/19 2 ' AVALIAÇÃO ESCRITA e introdução a raataçao termlca.
1 1 ' 20/05/19 a 25/05/19 GorDO negro: Prooriedades radiativas de supemcies reais
12' 27/05/19 a 01/06/19 Fatores de forma. troca de calor entre superfícies negras
13' 03/06/19 a 08/06/19 Trocas radíativas entre superfícies dltusQ!.as e cinzentas
14; l0/06/19 a 15/06/19 Casos especiais de trocas radiativas.
15 a 17/06/19 a 22/06/19 Introdução à difusão de massa
16; 24/06/19 a 29/06/19 Revisão e feriado.
17; C)1/07/19 a 06/07/19 Revisãoe3'AVALIAÇÃO ESCRITA.
18' 08/07/19 a 13/07/19 NOVAAVALIA AOeAVALIAÇAO DERECUPEKAÇAU


