Fundamentos de FENÔMENOS DE TRANSPORTE
para Estudantes de Engenharia
Errata da 1ª Edição, Atualizada em 21/08/2012
Capítulo I
Página 5
No rodapé da página leia:

Capítulo II
Página 13
No final da sexta linha, leia: “ ... é constituído sempre pela mesma matéria, ...”.
Página 24
No início da penúltima linha, apagar “nnnn”.
Página 33
Linha acima da equação (2.9), leia: “A equação 2.8 pode ser reescrita como:”
Página 42
Na décima linha, leia: “ ... deslocamento no mesmo sentido que essa força,
deslocamento este, igual a V1Δt.”.
Páginas 47/48
No início da página47, exemplo 2.7, linha 4, substituir 167 m3/kg por 1,67 m3/kg.
No final da página 47, substituir o que se segue por:
Uma boa prática é primeiro transformar todos os dados para um mesmo sistema de
unidades. Por simplicidade, adotamos neste texto o SI:
p1 = 11,6 atm = 11,6 atm101325 (N/m2)/atm = 1,17106 N/m2 ou 1,17106 Pa (pascal).
p2 = 0,2 atm = 0,2 atm101325 (N/m2)/atm = 2,03104 Pa.
Não é necessário mudar as unidades de Q’ e de M’, como se vê a seguir:
1,05  10 6 J / h
1
 w s  (  33 2  9,8  3,5  2,58  10 6  1,17  10 6  167)  ...
890 kg / h
2
1
...( 1,7 2  9,8  0  2,12  10 6  2,03  10 4  6,3)  0
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1179,8  w s  1978  10  22,5  105  0; w s  1955,6  105 J / kg .
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O sinal negativo de ws comprova o fato de que potência mecânica sai do volume de
controle. Essa potência, Ws’, pode ser calculada como ws . M’ = - 1955,6 105 J/kg  890
kg/h = -1,7411011 J/h = -4,835107 W, ou, -4,835104 kW.
Como 1 CV = 0,7355 kW, Ws’ = -65.733 CV. Portanto, a turbina produz uma
potência igual a 65.733 CV.

Página 49
Na parte final do texto (6 linhas antes do final) foi pulada uma linha indevidamente.
Página 50
Na última linha do Exemplo 2.8, leia-se “Como T1 = 20ºC, T2 = 20 + 6,57 =
26,6 C.”
o

Página 51
Faltou um s na última palavra da frase seguinte, localizada um pouco abaixo do
meio da página.:
“... Bem, reveja o que fizemos no exemplo 2.3, ao tratar um caso da conservação da massa.
Simplesmente, consideram-se todas as entradas e todas as saídas.”
Página 52
Na primeira equação apresentada há dois sinais trocados:
p
p
1
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Atribuir à segunda equação o número (2.19).
A penúltima frase (“A mistura deixa o aquecedor ...”) precisa de duas alterações:
primeiro, começar na linha anterior, na continuação da frase anterior. Segundo, trocar o
valor das entalpias de 3,08×105 J/kg para 3,14×105 J/kg, de 2,67×105 J/kg para 2,68×105
J/kg, e de 4,17×105 J/kg para 4,19×105 J/kg.
Página 53
Na equação apresentada há um sinal trocado:
1 2
...  ( 2 V2 x  gz2 x  h2 x )M 2' x  0
N a equação que está quase no final da página o índice do primeiro termo é 1a ao
invés de ia:
M 1a h1a  M 1'b h1b  M 2' x h2 x
M 1' a  M 1'b  M 2' x  0 ,
e

2

ou, 3,83  3,14  105  2,68  106  M 1'b  4,19  105  M 2' x
O resultado final muda de M 1'b  0,159 kg / s para M 1'b  0,178 kg / s
Página 55
Trocar a numeração da equação (2.19) para (2.20)
Página 61
No penúltimo parágrafo, a equação usada é: A2=πd2/4 e não A2=πd2/4.
No final do desse mesmo parágrafo, deve ser inserida uma linha de separação entre
o mesmo e o Exemplo 2.12 que se segue.
Página 70
Na frase que está imediatamente acima da figura 2.20, leia-se: “No diafragma,
observam-se essas regiões de descolamento e recirculação ...”.
Página 73
A frase “A grandeza β é definida ...” deve começar com o afastamento de
parágrafo.
Página 75
Na última linha, substituir a palavra “iguala” por “igual a”.
Página 87
Na anti-penúltima linha, eliminar o espaço que ocupa metade da linha, depois da
palavra “módulo”.
Na penúltima linha, mudar o valor da velocidade para 3,5 m/s.
Páginas 88/89
Logo depois da figura 2.27, a unidade de medida da descarga de massa M’ é kg/s.
A solução do exemplo 2.23 está errada. Foi cometido um crime na transformação
da unidade kPa para Pa. Note que 160 kPa = 160.000 Pa e 230 kPa = 230.000 Pa. O
resultado final é R = 128.965,5 N. O ângulo da força sobre a curva com o sentido positivo
de x resulta 35,23º. Verifique.

Capítulo III
Página 116
Na Solução, note que Δy = y2 – y1 = 1,0 – 0 = 1,0 cm = 10-2 m.
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Página 121
A primeira palavra do terceiro parágrafo é “Fluidos”.
Página 131
No penúltimo parágrafo, leia-se: “ ... 0,03 m, ou, b = 3,00 cm.”
No último parágrafo, leia-se: “... 3,841040,015/(1820) = 1,6 oC. Portanto,
Ti = T1 – 1,6 = 200 – 1,6 = 198,4 oC.”
Página 139
No primeiro parágrafo da “Solução”, leia-se: “... 20/(4) = 1,262 m. Portanto, R1 =
R2 – 0,015 = 1,247 m.”
Página 141
No final da página, a mesma equação para Q’ foi escrita duas vezes.
Página 160
Na figura 3.11 faltou a identificação das seções 1 e 2, a primeira no topo superior
(entrada) e a segunda na base (saída).

Capítulo IV
Página 174
Na equação 4.2 no lugar de y, no denominador, deve ser r.
Página 175
A frase, depois da primeira equação, deve ser: “ A tensão de cisalhamento τrx não
pode ser infinita na posição r = 0; portanto ...”.
Página 179
Na linha anterior à da equação 4.14 leia-se: “... equações 4.11 e 4.13 podem ser
reescritas como:”
Página 193
Na equação 4.21 faltou o expoente 0,9:
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Página 197
Na quarta linha, leia-se: “Vm = 3,33×10-4 / 2,01×10-4 = 1,66 m/s.”
E, duas linhas depois disso, leia-se “tabela 4.2.”
Página 200
Na segunda linha do Exemplo 4.5, leia-se “... (ε = 0,007 mm, como antes) ...”
Página 209
Na primeira linha, leia-se “... (figura 4.12) ...”
Páginas 212/213
A solução como está tem uma pequena incoerência. Embora o texto e a figura
informem que a entrada e a saída têm reentrâncias, a solução foi feita para o caso de
entrada e saída com cantos vivos.
Página 214
Na oitava linha, de baixo para cima, leia-se p* no lugar de p*.
Página 223
Três linhas acima da figura, leia: “Verifica-se na tabela 4.11 que para b/a...”

Capítulo VI
Página 275
Na equação ao lado da figura, leia-se MzLx+yT-2y no lugar de MzLx+yY-2y.
Página 292
Na sétima linha: “ ...que se descolam alternadamente (Re~150).”
Página 304
No final, corrigir para: “ A área externa da esfera é A = πD2 = ... = 3,21710-3 m2.
Portanto, Q’ = 61,43,21710-3(80 – 20); Q’ = 11,85 W.”
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Página 308
Na página 308, terceira linha do item b, leia-se Tf = (125+27)/2 = 76oC. Modificar
o que se segue em função disso.

Página 309
Na primeira linha da página, leia-se: “... e a dificuldade em se estimarem ...”.
Página 311
Houve um erro numérico no cálculo de h; verifique que o valor correto deveria ter
sido h = 4617,5 W/m2oC. Resulta: Q´ = 0,046 W.
Página 315
Na última linha, substituir por: “ ... resultado predito pela equação 6.32?”
Página 319
Substituir, na solução do Exemplo 6.11, o que foi feito por:
“ A área externa da esfera é A = πD2 = π0,0322 = 3,21710-3 m2. Portanto, Q’ =
3,21710-3(80 – 20); ou, Q’ = 1,72 W.”
Página 370
A segunda frase do item 6.11.1 deve ser: “ A primeira é quando há um escoamento
determinado por causas externas que influem ...”.
Página 376
Leia-se no penúltimo parágrafo: “ ... pode ser obtido na tabela do Apêndice A3: ”.
Página 380
Leia-se na terceira linha: “... com comprimento L = 20 cm, ...”.
Página 383
Leia-se, no final: “... proposto no excelente texto Transport Phenomena, ...”.

Capítulo VII
Página 395
O terceiro símbolo na coluna A da planilha é ρal e indica a massa específica do
alumínio.
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Página 403
Na quinta linha do texto, leia-se: “ ... é necessário saber-se mais sobre o caso
específico; é preciso que leis ou ...”.

Página 409
No parágrafo que está acima da equação 7.15, leia-se:
“A taxa de entrada de massa de sal, M 1' , é dada pelo produto C1F (massa por
volume vezes volume por tempo); a taxa de saída ...”.
Páginas 417, 418, 419, 420, 424, 425
Corrigir grafia: de Crank-Nicholson para Crank-Nicolson.

Capítulo VIII
Página 451
No item 8.2.3, quarta linha, leia-se “... separados entre si por um ...”.
Página 465
No item 8.2.6, sexta linha, leia-se “... para uma aleta como a da figura 8.1b ...”.

Apêndice A10
Página 497
A unidade de σ deve ser corrigida para W/m2K4.
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