
ROTEIRO DE PRÁTICA EXPERIMENTAL

DISCIPLINA: FENÔMENOS DOS TRANSPORTES

PROFESSOR: CHARLES ASSUNÇÃO

ASSUNTO

Transferência de calor

OBJETIVO GERAL

Compreender os mecanismos de transferência de calor (condução, convecção e radiação) e os fatores de influência
sobre cada um deles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Medir a condutividade térmica do aço 

 Traçar os perfis de temperatura no interior placa de aço em regime permanente

 Medir o coeficiente de convecção de dois escoamentos

 Medir a emissividade da superfície da placa de aço

MATERIAIS

 Aquecedor elétrico

 Termopar, pirômetro ótico e multímetro

 Termômetro digital

 Placa de aço

 Ventilador/aquecedor

Figura 1 – Materiais usados na prática experimental



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O aquecedor já está ligado na posição de máxima potência.

a) Posicionar o termopar no furo da chapa. 

b) Anotar os valores de temperatura a cada 30 segundos. Após a estabilização da temperatura no interior da
chapa,  retirar  o  termopar e  encostá-lo  na superfície  superior  da placa  de aço.  Após a  estabilização da
temperatura na superfície, medir a temperatura com o pirômetro ótico. A emissividade do pirômetro deverá
ser  ajustada  de  forma  que  o  valor  da  temperatura  medida  pelo  pirômetro  ótico  seja  igual  ao  valor  da
temperatura medida com o termopar.

c) Ligar o ventilador com o seletor na última posição (ventilação com aquecimento – três círculos).

d) Medir temperatura do escoamento com o termômetro digital. Aguardar até o valor estabilizar.

e) Simultaneamente à etapa “d”, medir a temperatura da superfície de aço com o pirômetro ótico. Anotar os
valores de temperatura a cada 30 segundos durante 5 minutos.

f) Alterar o seletor do ventilador para a primeira posição (ventilação sem aquecimento).

g) Medir temperatura do escoamento com o termômetro digital. Aguardar até o valor estabilizar.

h) Simultaneamente à etapa “g”, medir a temperatura da superfície de aço com o pirômetro ótico. Anotar os
valores de temperatura a cada 30 segundos durante 5 minutos.

i)  Anotar os valores de temperatura do interior da chapa de aço a cada minuto. Utilizar o valor de temperatura
após a estabilização para calcular o coeficiente de convecção.

DISCUSSÃO

 Considerar que o fluxo de calor na superfície do aquecer elétrico seja uniformemente distribuído.

 Comparar o valor obtido de condutividade térmica do aço com aqueles encontrados na literatura.

 Discutir o efeito da temperatura e da velocidade (com ventilador e sem ventilador – convecção natural) do
escoamento sobre o coeficiente de convecção.

 Discutir  o  valor  de  emissividade  encontrada  para  o  aço  em  relação  à  literatura  e  o  significado  da
emissividade.

ORIENTAÇÕES GERAIS

 As  normas  de  seguranças  devem  ser  obedecidas  durante  a  realização  de  todo  experimento.  Cuidado
especial com as superfícies e objetos aquecidos. 

 Após o experimento, não desligar o aquecedor elétrico nem mover a placa de aço.


