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1. Considere o escoamento de Couette entre duas placas paralelas separadas por uma distância
H. A placa superior se move com velocidade constante U e possui temperatura T1. A placa
inferior é estacionária e possui temperatura To. Assumindo perfil linear de velocidade entre as
placas, sabe-se que o perfil de temperatura é quadrático. Estime a geração de entropia por
unidade de volume para este escoamento.

2. Considere o escoamento de Couette do exercício 1. Porém, neste caso, um fluxo de calor
constante e igual a qw é imposto na placa superior. Determine o perfil de temperatura. Quais os
parâmetros que governam este problema? Trace o perfil de temperatura para uns 3 valores
diferentes do parâmetro governante. Determine a temperatura de parede adiabática em y=0.

3. Obtenha o perfil de velocidade para um escoamento hidrodinâmicamente desenvolvido em
um duto anular, sem gradiente de pressão, mas com movimento relativo entre os tubos, como
ilustra a figura. O tubo externo encontra-se parado, com temperatura Tex e o tudo de dentro se
move com velocidade V constante, e possui temperatura Tin.
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Determine a distribuição de temperatura, desprezando as variações axiais da temperatura.
Determine a temperatura de parede adiabática.

4. Considere o escoamento hidrodinâmicamente e termicamente desenvolvido entre duas
placas paralelas na presença de um gradiente de pressão, com a parede interna sujeita a um
fluxo de calor constante qw e a parede externa isolada. Despreze a dissipação viscosa.
Determine e trace o perfil de temperatura. Determine o fator de atrito e o Número de
Nusselt.
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