
Exercício
A parede de um forno industrial é construída em tijolo refratário com 0,15 m de 
espessura, cuja condutividade térmica é 1,7 W/mK. Medidas efetuadas ao longo da 
operação em regime estacionário revelam temperatura de 1400 K e 1150K nas paredes 
interna e externa, respectivamente. Qual é a taxa de calor perdida através de uma 
parede que mede 0,5 m x 1,2 m?



Exercício
Determine a potência térmica de um ar condicionado que deve manter uma sala com 
15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22°C. As paredes 
da sala têm 25 cm de espessura e são feitas com tijolos cuja condutividade térmica é 
igual a 1 W/mK. Despreze as áreas das janelas e considere que a temperatura externa 
seja 35°C.  



Exercício
Calcule a difusividade térmica dos materiais a seguir e discuta qual é o melhor isolante 
térmico. Para o alumínio, avalie o comportamento em função da temperatura.

Alumínio (300 k)                                         Alumínio (700K)

Parafina (300K)
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A superfície interna da camada de gordura da pele humana se mantém a 35°C. 
Considere uma pessoa cuja camada de gordura  tenha espessura de 3 mm e 
condutividade térmica de k = 0,3 W/mK, calcule a temperatura da superfície 
da pele e a taxa de energia (em kcal/h) gasta por esta pessoa para manter sua 
temperatura em um ambiente a 15°C e com coeficiente de convecção natural 
igual a 2 W/m²K.

Calcule a espessura de um isolante térmico de um agasalho com  aerogel de 
sílica nanoestruturado com condutividade térmica igual a 0,014 W/mK para 
que o gasto energético seja reduzido em 25%?



EXERCÍCIO

Um ambiente está exposto a um fluxo de radiação de 30 W/m² à temperatura de 
35°C. Calcule a temperatura interna do ambiente considerando uma parede de 
alvenaria comum (k = 0,6 W/mK) de 0,15 m de espessura e considerando uma janela 
isolante composta por 2 camadas de vidro (0,8 W/mK) de 10 mm de espessura e ar (k 
= 0,023 W/mK) contido entre as camadas de vidro com uma distância de 5 mm. 
Esboce as curvas de temperatura dos dois sistemas.
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