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Introdução
Problemas de transferência de calor em aletas são
bastante comuns em engenharia térmica. As aletas,
ou superfícies estendidas, podem ser classificadas
conforme sua forma geométrica, podendo ser
divididas em três categorias, sendo Longitudinal,
Radial ou Piniforme (Kraus et al., 2001). Em regime
permanente, a temperatura no interior da aleta varia
com as coordenadas espaciais, e usualmente são
analisadas utilizando apenas uma coordenada
espacial. Embora seja uma aproximação, a
formulação analítica de condução unidimensional
em regime permanente pode ser utilizada para obter
estimativas de temperaturas, eficiência térmica e
efetividade para diversas geometrias de aletas. Em
geral, aletas com seção transversal constante tem
soluções escritas na forma de seno e cosseno
hiperbólicos enquanto aletas com seção transversal
variável tem soluções escritas na forma de funções
de Bessel, que resultam em soluções longas e
passíveis de erros.
Dessa forma, o objetivo desse projeto foi
desenvolver uma rotina computacional utilizando o
MATLAB para automatizar a análise de problemas
de transferência de calor em aletas.

Objetivos
Os objetivos específicos desse projeto são:
▪ Estudar soluções unidimensionais em regime
permanente para diversas geometrias de aletas,
focando na distribuição de temperaturas, eficiência
térmica e efetividade da aleta.
▪ Desenvolver uma interface com o usuário
utilizando o MATLAB para que ele selecione uma
geometria de aleta e forneça parâmetros de entrada
(geometria e temperatura da base da aleta,
temperatura do ambiente, condutividade térmica e
coeficiente de transferência de calor); e a interface
forneça resultados para a temperatura em um ponto
de
interesse,
gráfico
de
distribuição
de
temperaturas, taxa de condução, eficiência térmica
e efetividade da aleta.

Material e Métodos
A metodologia desse projeto consiste em pesquisa
bibliográfica em livros texto de Transferência de
Calor e também de MATLAB. A formulação
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matemática foi obtida em Kraus et al. (2001), e a
interface foi criada utilizando o “Guide” do MATLAB.

Resultados e Discussão
Foi criada uma interface gráfica no “Guide” do
MATLAB, como objetivo de possibilitar a inserção de
dados pelo usuário. Foram inseridos doze
geometrias de aletas, conforme (Kraus et al., 2001).
O display final da interface pode ser visualizado na
figura a seguir:

Figura 1. Design gráfico final da interface.
A utilização da rotina e simples. Inicialmente devese escolher o perfil de aleta desejada no campo de
seleção. Feito isto, é necessário inserir as
características da aleta e meio ambiente no campo
de entrada de dados (esquerda do display). Feito
isto, basta clicar no botão “CALCULAR” que
automaticamente os resultados são apresentados
no campo de resultados (direta do display). Foram
inseridos na rotina mensagens de aviso e caixas de
diálogo para auxiliar o usuário no preenchimento dos
campos.
Para comprovar o funcionamento da rotina foram
comparados resultados de exemplos resolvidos por
(Kraus et al., 2001) e pela rotina.

Conclusões
O objetivo do projeto foi concluído, de modo que a
rotina se mostrou funcional e de fácil utilização, além
de trazer de forma ágil os resultados para
distribuição de temperatura, taxa de condução do
calor, eficiência e efetividade térmica para cada
geometria; podendo ser utilizada em aulas de
condução de calor em aletas.
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