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1) Em um forno industrial, a parede é construída de um tijolo de 0,20 m de espessura, com 

condutividade térmica de 3,2 W/m.K. A temperatura nas faces interna e externa da parede são 

respectivamente 1400 e 1150 K. Qual é a perda de calor através de uma parede de 0,5 m por 3 m? 

2) Determine o fluxo de calor para uma placa de cobre com condutividade térmica de 401 w/m. 

k. Sabe-se que uma das faces da placa é mantida a 500°C e, a outra a 100 °C e, sua espessura é 

de 4 cm.  

3)  Para uma construção, deseja-se que o fluxo de calor através de um bloco de amianto ( k = 0,74 

W/m.K ) seja de 4000 W/m², para uma diferença de temperatura de 19000 °C entre as faces do 

bloco. Qual deve ser a espessura do bloco? 

4) Calcule a resistência térmica de condução de uma parede, de 3,0 por 3,0 m, cuja espessura é 

de 30 cm? A condutividade térmica da parede é de 1,0 W/m.K. 

5) Defina a condutividade térmica. Explique como a mesma está relacionada com os mecanismos 

físicos da condução. 

5) Através de uma manta de fibra de 11 cm de espessura é mantida uma diferença de 75 °C. A 

condutividade térmica da fibra de vidro é 0,035 W/m °C. Calcule o fluxo de calor através do 

material, e a quantidade de calor transferido por m², em uma hora. 

6) Através de um determinado tubo de 20 cm de diâmetro interno escoa um fluido. O fluido se 

encontra a uma temperatura de 50 °C. A temperatura da superfície interna do tubo pode ser 

determinada, e é de 25 °C. Considerando um coeficiente de transferência de calor por convecção 

de 2000 W/m².K, calcule a taxa de transferência de calor por metro de comprimento linear de 

tubo. 

7) Um fluido escoando através de um tubo de 80 mm de diâmetro interno absorve 1kW de calor 

por metro de comprimento de tubo. Sabendo-se que a temperatura da superfície do tubo é de 28 

°C, e considerando um coeficiente de transferência de calor por convecção de 3500 W/m².K, 

estime a temperatura média do fluido 

8) Em uma tubulação de 12 cm de raio há outra tubulação, com 7 cm de diâmetro. A parede do 

cilindro interno tem uma emissividade de 0,20, e está a 600°C. Já a parede do cilindro interno tem 

uma emissividade de 0,24, e está a uma temperatura de 450°C. Qual a transferência de calor por 

radiação, por metro de comprimento de tubo? 

9) Um tubo que transporta vapor passa por um ambiente cuja temperatura média é de 24°C. O 

diâmetro externo do tubo é de 70 mm e a temperatura de sua superfície alcança 200 °C. Se a 

emissividade da superfície do tubo for 0,8, determine a transferência de calor por radiação por 

metro do tubo para o ambiente. 

10) Determine o fluxo de calor e a temperatura das superfícies para as condições abaixo 

considerando a radiação  

Dados. ha = 0,05 W/m².K; hb = 0,032 W/m².K; L(1,..., 6)= 0,12; 0,32; 0,16; 0,2; 0,3; 0,1 m; K 

(1,..., 6) = 0,15; 0,35; 0,5; 0,2; 0,7 e 0,1 W/m. K; Temperatura da fonte de calor = 600°C; 

Temperatura dos ambientes =  300 K e 310 K; Temperatura das superfícies em contato com os 

ambientes: 3 = 100°C e 6 = 150°C.  Emissividade da superfície 3 = 0,09 e da superfície 6 = 0,045. 



  

11) Resolva a questão anterior desconsiderando a transferência de calor por radiação. 


