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Para a colagem de uma película sobre uma placa de metal (Fig. 01), utiliza-se um processo no 
qual é fornecido um fluxo de calor por meio de feixe de laser de valor constante q” por um intervalo 
de 10 s. A fita de metal possui as seguintes dimensões: espessura d=1,25 mm; w1=44 mm e w2=132 
mm). Além disso, a dimensão ortogonal ao plano da folha deve ser admitida igual a 1 m. Pode-se 
admitir também que os dois lados da fita de metal estão expostas a um fluxo de ar a temperatura de 
T∞ e com um coeficiente de convecção h. 
 A tarefa da equipe, como equipe de projeto da empresa que fornece o sistema de 
aquecimento, é de avaliar o histórico do perfil de temperatura durante o processo de fornecimento de 
calor. Este histórico pode ser apresentado na forma de tabelas e/ou na forma de gráficos como o 
exemplo apresentado na Fig. 02. Para que o processo de colagem seja realizado satisfatoriamente, 
durante o intervalo de 10 s, a temperatura da película deve se manter dentro do intervalo de 90°C a 
200°C. Caso isto não ocorra a equipe deverá propor soluções para atingir as condições adequadas do 
processo. 

 
Figura 1. Esquema simplificado de processo de colagem de película plástica. 

 

 
Figura 2. Exemplo de histórico típico do processo de colagem. 
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Parâmetros fixos para todas as equipes: 
 

• Densidade da fita de metal (ρ): 7850 kg/m3 
• Calor específico da fita de metal (Cp): 435 J/kg.K 
• Condutividade térmica da fita de metal (k): 60 W/m.K 

 
Tabela 01. Tabela de parâmetros adicionais para projeto 

Grupo h 
[W/m2.K] 

q” 
[W/m2] 

T∞ 
[°C] 

11A 100 75.000 25 
11B 150 75.000 25 
11C 200 75.000 25 
11D 100 75.000 30 
11E 150 75.000 30 
15A 200 75.000 30 
15B 100 80.000 25 
15C 150 80.000 25 
15D 200 80.000 25 
15E 100 80.000 30 
12A 150 80.000 30 
12B 200 80.000 30 
12C 100 85.000 25 
12D 150 85.000 25 
12E 200 85.000 25 
35A 100 85.000 30 
35B 150 85.000 30 
35C 200 85.000 30 
35D 100 90.000 25 
35E 150 90.000 25 
 
 
 
 
 
 


