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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Conceitue taxa de transferência de calor.  
 
1.2. O que é condução do calor? 
 
1.3. O que é convecção do calor? 
 
1.4. O que é radiação do calor? 
 
1.5. Qual o mecanismo dominante de transmissão de calor nos sólidos? 
 
1.6. Qual o mecanismo dominante de transmissão de calor nos fluidos? 
 
1.7. Existe mecanismo de transmissão de calor que ocorra no vácuo? Se afirmativo, qual 

seria ele? 
 

2. CONDUÇÃO 
 
2.1. Uma taxa de transferência de calor de 3 kW atravessa uma seção de um material de 

isolamento, com uma área transversal de 10 m² e espessura de 2,5 cm. Se a superfície 
mais quente está a uma temperatura de 415 C e a condutividade térmica do material 
isolante é de 0,2 W/m.K, qual é a temperatura da superfície mais fria? 

 
2.2. As temperaturas interna e externa em um vidro de janela, de 5 mm de espessura, são 24 C e 38 C respectivamente. Qual a taxa de transferência de calor através de uma janela 

de 1 m por 3 m? A condutividade térmica do vidro é de 1,4 W/m.K 
 
2.3. Uma câmara frigorífica possui 8m de comprimento por 4m de largura e 3m de altura. O 

fundo da câmara é apoiado sobre o solo e pode ser assumido como perfeitamente 
isolado. Qual é a espessura mínima de espuma de uretano (k = 0,026 W/m.K) que deve 
ser aplicada às superfícies do topo e dos lados do compartimento para garantir um 
ganho de calor menor que 500 W, quando as temperaturas interna e externa são 
respectivamente -10 C e 35 C? Desconsidere a presença de paredes estruturais.  
R: L = 0,24 m 

 
2.4. Um vidro duplo de janela é constituído por duas placas de vidro de 7 mm de espessura, 

com um espaço selado cheio de ar entre elas, também com espessura de 7 mm. 
Considere que o ar entre os vidros permane parado. Considere que a janela tem 0,8 m de 
comprimento e 0,5 m de largura. 
a) Monte o circuito elétrico equivalente e calcule a resistência térmica total da janela. A 

condutividade térmica do ar estagnado (parado) é de 0,02624 W/m.K e a do vidro é de 
0,8 W/m.K.  

R: Rvid,int= Rvid,ext= 0,0224 K/W; Rar=0,673 K/W 
b) Qual a perda de calor através da janela para um T de 20°C? 
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R: Q. = 27,86 W  

2.5. Qual a espessura necessária para uma parede de argamassa, que tem uma condutividade 
térmica de 0,75 W/m.K, se a taxa de transferência de calor deve ser 75% da taxa de 
transferência através de uma parede de material estrutural composto que tem uma 
condutividade térmica de 0,25 W/m.K e uma espessura de 100 mm? Considere que 
ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura.  

 
2.6. Uma parede de 2 cm de espessura deve ser construída com um material que tem uma 

condutividade térmica média de 1,3 W/m.C. A parede deve ser isolada com um 
material cuja condutividade térmica média é 0,35 W/m.C, de tal forma que a perda de 
calor por metro quadrado não seja superior a 1830 W. Considerando que as 
temperaturas das superfícies interna e externa da parede composta são 1300 e 30 C, 
calcule a espessura do isolamento. 

 
2.7. Calcule o calor transferido através da parede composta esquematizada abaixo. A 

temperatura na face esquerda é de 370 C, e na face direita de 66 C. Considere fluxo de 
calor unidimensional. As cotas de espessura estão em centímetros. 
 

q
A

B

C

D

E

2,5 7,5 5,0   
kA = 175 W/m.C   kB = 30 W/m.C kC = 40 W/m.C   kD = 80 W/m.C kE = 100 W/m.C 
AA – 1 m2 AB = AC    AE = 3 x AD 
 
R: Q = 108,2 kW 
 
2.8. Uma tubulação de cobre, de 3 cm de diâmetro externo e 1,5 de diâmetro interno, conduz 

refrigerante R-22 a uma temperatura de -5C. A temperatura do ambiente em que se 
encontra a tubulação é de 28C e pode ser considerada igual a temperatura da parede 
externa. 
a) Quanto calor é absorvido pelo refrigerante em 5 metros de tubo? 
b) Utilizando um isolamento de lã de vidro, de 1 cm de espessura, de quanto será o 

valor do calor absorvido?  
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3. CONVECÇÃO 
 
3.1. Uma barra de 2,5cm de diâmetro e 15cm de comprimento é mantida a 260C. A 

temperatura do ambiente é 16C e o coeficiente de transferência de calor por convecção 
é 15 W/m2.C. Calcule o calor perdido pela barra (taxa de transferência de calor).  

 
3.2. Uma placa metálica colocada na horizontal, e perfeitamente isolada na parte de trás 

absorve um fluxo de radiação solar de 700 W/m². Se a temperatura ambiente é de 30°C, 
e não havendo circulação forçada do ar, calcule a temperatura da placa nas condições de 
equilíbrio (isto é, quando todo o calor que está sendo recebido é eliminado). Para obter 
o coeficiente de convecção, consulte a Tabela 3.2.  
R: Ts = 54,13°C 

 
3.3. Uma parede de concreto em um prédio comercial tem uma área superficial de 30 m² e 

uma espessura de 0,30 m. No inverno, o ar ambiente (interno) é mantido a 25 °C 
enquanto o ar externo encontra-se a 0 °C. Qual é a perda de calor através da parede? A 
condutividade do concreto é de 0,72 W/m.K 

 R: Q = 1.612,9 W 
 
3.4. O cilindro de um motor de combustão interna tem 10cm de diâmetro por 15cm de altura. 

Este motor gera uma taxa de transferência de calor da ordem de 5 kW, que precisa ser 
dissipado por convecção. Considere que o cilindro troca calor apenas pela lateral. 
Calcule a temperatura da parede externa do cilindro, quando se utiliza os seguintes 
fluidos: 
a) ar a 27°C (h = 280 W/m².K); 
b) água a 21°C (h = 3000 W/m².K). 
R: a) Ts = 406,13°C; b) Ts = 56,39°C 

 
3.5. No problema anterior, supondo que o cilindro seja de aço (k = 60,5 W/m.K) e tenha 

10mm de espessura, calcule a temperatura média dos gases na câmara de combustão, 
sabendo-se que o coeficiente de transferência de calor por convecção no interior da 
câmara é da ordem de 150 W/m².K.  
R: a) Tint = 1.309,89°C; b) Tint = 960,15°C 

 
3.6. Um dos lados de uma parede plana de 5cm de espessura está exposto a uma temperatura 

ambiente de 38C. A outra face da parede se encontra a 315C. A parede perde calor 
para o ambiente por convecção. Se a condutividade térmica da parede é de 1,4 W/m.K, 
calcule o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção que deve ser 
mantido na face da parede exposta ao ambiente, de modo a garantir que a temperatura 
nessa face não exceda 41°C. 
R: h = 2.557,33 W/(m2K) 

 
3.7. Ar atmosférico a 25°C escoa sobre uma placa que se encontra a uma temperatura de 

75°C. A placa tem 1,5m de comprimento por 75cm de largura. Calcule o fluxo de calor 
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que passa da placa para o ar, se o coeficiente de transferência de calor for de 5,0 
W/m².K. 

 
4. RADIAÇÃO 

 
4.1. Um corpo cuja superfície externa tem área 0,5 m², emissividade 0,8 e temperatura 

150°C é colocado em uma câmara evacuada, muito maior que o corpo. As paredes da 
câmara são mantidas a 25°C. 
a) Qual a taxa de emissão de radiação do corpo? 
b) Qual a taxa de troca líquida de radiação entre o corpo e as paredes da câmara? 
R: 726,1 W 

 
4.2. Uma placa horizontal e opaca, totalmente isolada em sua parte traseira, recebe um fluxo 

de radiação de 2500 W/m², dos quais 500 W/m² são refletidos. Calcule a refletividade, a 
absortividade, transmissividade e a emissividade da placa.  

 R: ρ=0,2;α=0,8;τ=0,0;ε=0,8 
 
4.3. Um"chip" de computador quadrado, de lado igual a 5 mm, isotérmico, é montado em 

um substrato de modo que as suas superfícies laterais e traseira estejam perfeitamente 
isoladas, enquanto a superíficie frontal está exposta ao ar, à temperatura 15°C, e 
coeficiente de convecção de 200 W/m².K. Devido a critérios de confiabilidade, a 
temperatura da superfície do chip não pode exceder 85°C.  

a) calcule a taxa de transferência de calor liberada pelo chip, considerando apenas a 
convecção;  

b) calcule o acréscimo percentual na taxa de transferência de calor, levando-se em conta 
também a taxa de transferência de calor liberada pelo chip por radiação. Considere que 
todo o meio circundante esteja a 15°C. A superfície do chip tem emissividade 0,9.  

R: a) Qconv = 0,35 W; b) Qrad = 0,012 W 
 
4.4. Uma placa horizontal de alumínio, oxidada, de 3m de comprimento por 2m de largura, 

mantém uma temperatura de 77 °C em sua superfície e está exposta a uma corrente de ar 
com temperatura de 27 °C e coeficiente de transferência de calor por convecção de 28,0 
W/m².K. Calcule a taxa total de transferência de calor.  

 Q = 8.870 W 
 
4.5. Um tubo horizontal de 125 mm de diâmetro passa através de uma sala onde as paredes 

se encontram a uma temperatura de 37°C, e o ar tem uma temperatura de 25°C. A 
temperatura da superfície externa do tubo, que é de ferro fundido, é medida e está a 
125°C. Considere o coeficiente de convecção ao redor do tubo igual a 20 W/m².K. 

a) Calcule a perda de calor por metro de comprimento do tubo, por convecção e radiação. 
(considere convecção natural);  

b) De quanto seria a redução percentual da perda de calor por radiação, ao se revestir este 
tubo com uma película de alumínio? 

R: a) Qrad = 155,32; Qconv = 785,4 W; b) Qrad,1 = 14,12 W, redução = 90,9 % 
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4.6. Uma pessoa se encontra em uma sala climatizada, mantida a 24°C. Sabendo-se que um 

ser humano tem no total aproximadamente 3,0 m² de área de pele, que a temperatura 
superficial da pele é de 32°C em média, e que essa pessoa tem 15% do corpo descoberto 
(isto é, não coberto por roupas), calcule a quantidade de calor que essa pessoa emite 
para o ambiente, por radiação.  

 R: Q = 21,15 W 
 
4.7. Numa usina nuclear, o tubo contendo o combustível nuclear, de 15 mm de diâmetro, 

passa pelo interior de outro tubo, de 40 mm de diâmetro. Entre os dois tubos escoa a 
água de refrigeração. Supondo a água transparente à radiação (isto é, a água não absorve 
nem emite calor por radiação), calcule a transferência de calor por radiação, por metro 
linear de tubo (problema dos cilindros concêntricos). Ambos os tubos são de aço 
inoxidável comum limpo, porém o tubo interno é revestido com uma camada de tinta 
negra. A temperatura da superfície externa do tubo que contém o combustível nuclear é 
de 250 C, e o fluxo de água é tal que mantém a temperatura da superfície interna do 
tubo externo a 80 C. 

 R: Qrad = 71,75W 
 

5. TRANSFERÊNCIA DE CALOR COMBINADA 
 
5.1. Um dos lados de uma parede plana é mantido a 100°C, enquanto o outro lado está 

exposto a um ambiente onde T = 80°C e h = 100W/m².°C. A parede, de 40cm de 
espessura, tem condutividade térmica k = 1,6 W/m.°C. Calcule o coeficiente global de 
transferência de calor, e o fluxo de calor através da parede.  

 
5.2. Uma parede de concreto em um prédio comercial tem uma área superficial total de 30 

m² e uma espessura de 30,0 cm. No inverno, o ar ambiente (interno) deve ser mantido a 
24°C enquanto o ar externo encontra-se a 15°C. Calcule o coeficiente global de 
transferência de calor e a taxa de transferência de calor do ambiente para o exterior. A 
condutividade do concreto é de 1,0 W/m.K, e os coeficientes de troca de calor por 
convecção interno e externo são 8,0 e 23,0 W/m².K respectivamente. Desconsidere as 
trocas por radiação. 

 R: U = 2,135 W/(m2K); Q = 576,33 W 
 
5.3. Um vidro duplo de janela é formado por duas lâminas de vidro de 5 mm de espessura, 

separadas por um intervalo que contém ar. Supondo que o ar no meio das lâminas de 
vidro está estagnado e se comporta como um sólido, com condutividade térmica igual a 
0,02624 W/m.K, calcule o coeficiente global de transferência de calor para este tipo de 
vidro. A condutividade térmica do vidro é de 1,4 W/m.K. Coeficientes típicos de troca 
de calor por convecção em relação a ambientes internos e externos podem ser assumidos 
como 8,0 e 23,0 W/m².K respectivamente.  

 
5.4. Uma tubulação de vapor de diâmetro interno 8 cm e 5,5 mm de espessura de parede tem 

sua superfície interna a uma temperatura de 300°C. A tubulação é coberta com uma 
camada de 9 cm de isolante com k = 50 W/m.°C, seguida de uma camada de 4cm de 
isolante com k = 0,35 W/m.°C. A temperatura da superfície externa do isolante é 30°C. 
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Calcule o coeficiente global U e o calor perdido por metro de comprimento, admitindo k 
= 47 W/m.°C para o tubo.  

 R: U = 32,74 W/(m2K) – baseado na área interna; Q = 2.225,89W 
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TABELAS DE PROPRIEDADES 
 

Tabela A - Valores de condutividade térmica a 0 °C 
 

Tipo de materia Material condutividade térmica 
k 

[W/m.K] 
METAL prata 410 
 cobre 385 
   
LÍQUIDO água 0,556 
(parado) Freon 12 0,073 
   
GÁS ar 0,024 
(parado) díóxido de 

carbono 
0,0146 

   
MATERIAL fibra de vidro 0,035 
ISOLANTE espuma de 

uretano 
0,024 
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Tabela B - Condutividade térmica - Metais 
 

 Propriedades a 300 K 
Material / Composição  

[kg/m3] 
k 

[W/m.K] 
Alumínio   

Puro 2702 237 
Duralumínio (96% Al, 4% Cu, Mg) 2787 164 
Liga comercial 2024-T6 2770 177 
Liga 195, fundida 2790 168 

   
Chumbo 11340 35,3 
   
Cobre, puro 8933 401 
Bronze comercial (90% Cu, 10% Al) 8800 52 
Latão 71 (70%Cu, 30% Zn) 8530 110 
   
Cromo 7160 93,7 
   
Estanho 7310 66,6 
   
Ferro, puro 7870 80,2 
Ferro Armco (99,75% puro) 7870 72,7 
   
Aço carbono 7854 60,5 

AISI 1010 7832 63,9 
Aço de baixo cromo 7882 37,7 
Aços INOX   

AISI 302 8055 15,1 
AISI 304 7900 14,9 
AISI 316 8238 13,4 

   
Magnésio 1740 156 
   
Níquel, puro 8900 90,7 
   
Platina, pura 21450 71,6 
   
Zinco 7140 116 
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Tabela C - Condutividade térmica - Sólidos não-metálicos 

 
 Propriedades a 300 K 
Material / Composição  

[kg/m3] 
k 

[W/m.K] 
Carbono 1950 1,60 
   
Enxofre 2070 0,206 
   
Epóxi com fibras de boro   

paralelo às fibras  2,29 
perpendicular às fibras  0,59 

   
Epóxi com fibras de grafita   

paralelo às fibras  11,1 
perpendicular às fibras  0,87 

   
Óxido de alumínio 3970 36,0 
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Tabela D - Condutividade térmica - Materiais estruturais e de acabamento 
 

Material / Composição Tempera-
tura 
[°C] 

k 
 

[W/m.K] 
 
 

[kg/m3] 
Asfalto 20 - 55 0,74 - 0,76  
Tijolo:    

comum, de construção 20 0,69 1600 
carborundum 600 18,5  
de concreto, 10 cm, furado  0,20  
de concreto, 20 cm, furado  0,13  
refratário, queimado a 1330 °C 500 1,04 2000 
refratário, queimado a 1450 °C 500 1,28 2300 

Cimento Portland  0,29 1500 
argamassa 23 1,16  

Cimento de escória 23 0,76  
c/ mistura de pedras 1-2-4 20 1,37 1900 - 2300 

Argamassa    
cimento com areia  0,72  
gesso com areia  0,80  

Concreto simples  0,72  
Emboço em gesso 20 0,48 1440 

armação de metal 20 0,47  
sarrafo de madeira 20 0,28  

Reboco comum 20 2,78  
Pedra    

granito  1,73 - 3,98 2640 
calcáreo 100 - 300 1,26 - 1,33 2500 
mármore  2,07 - 2,94 2500 - 2700 
arenito 40 1,83 2160 - 2300 

Madeira (perpendicular ao sentido das  
                 fibras) 

   
balsa 30 0,055 140 
pau de cipreste 30 0,097 460 
pinho 23 0,11 420 
carvalho 30 0,166 540 
pinheiro amarelo 23 0,147 640 
pinheiro braco 30 0,112 430 

Vidro de janela 20 0,78 2700 
borosilicato 30 - 75 1,09 2200 
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Tabela E - Condutividade térmica - Materiais isolantes p/ construção 
 

Material / Composição Tempera-
tura 
[°C] 

k 
 

[W/m.K] 
 
 

[kg/m3] 
Amianto    

não-compactado -45 0,149  
 0 0,154 470 - 570 
 100 0,161  
chapa de cimento amianto 20 0,74  
folhas 51 0,166  
feltro, 40 laminações por polegada 38 

150 
260 

0,057 
0,069 
0,083 

 

feltro, 20 laminações por polegada 38 
150 
260 

0,078 
0,095 
0,112 

 

corrugado, 4 dobras por polegada 38 
93 
150 

0,087 
0,100 
0,119 

 

cimento amianto  2,08  
Papelão, ondulado  0,064  

Celotex 32 0,048  
Isoflex  0,045  
Prancha de cortiça 30 0,043 160 
Cortiça, granulada 32 0,045 45 - 120 

            moída 32 0,043 150 
Feltro de crina 30 0,036 130 - 200 
Feltro de lã 30 0,052 330 
Cartão de fibra isolante 20 0,048 240 
Fibra de vidro  0,035  
Lã de vidro 23 0,038 24 
Lã de rocha 32 0,040 160 

não compactada 150 
260 

0,074 
0,080 

64 
Serragem 23 0,059  
Aparas de madeira 23 0,059  
    
Sílica aerogel 32 0,024 140 
    
Poliestireno expandido (isopor) 27 0,029  
Poliuretano 27 0,024  
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Tabela F - Condutividade térmica - Tipos de isolantes e aplicações 
 

Tipo Faixa de 
temperatura 

[°C] 
Condutiv. 
térmica 

[mW/m.°C] 
Densidade 

 
[kg/m³] 

Aplicação 

Superisolante 
evacuado 

-240 a 1.100 0,0015 - 
0,72 

variável muitas 
Espuma de uretano -180 a 150 16 - 20 25 - 48 tubos quentes e 

frios 
Espuma de uretano -170 a 110 16 - 20 32 tanques 
Prancha e bloco de 
espuma de uretano 

100 a 150 16 - 20 24 - 65 tubulações 
Manta de fibra de 
vidro p/ revestimento 

-80 a a290 22 - 78 10 - 50 tubos e conexões 
Manta de fibra de 
vidro 

-170 a 230 25 - 86 10 - 50 tanques e 
equipamentos 

Contorno pré-moldado 
de fibra de vidro 

-50 a 230 32 - 55 10 - 50 tubulações 
Manta de fibra de 
vidro com barreira 
contra condensação 

-5 a 70 29 - 45 10 - 32 linhas de 
refrigerante 

Jaqueta de fibra de 
vidro sem barreira 
contra condensacão 

até 250 29 - 45 24 - 48 tubulações quentes 

Placa de fibra de vidro 60 a 370 30 - 55 10 - 50 tubos e conexões 
Folha de elastômero -40 a 100 36 - 39 70 - 100 tanques 
Contorno pré-moldado 
de elastômero 

-40 a 100 36 - 39 70 - 100 tubos e conexões 
Bloco de vidro celular -200 a 200 29 - 108 110 - 150 tanques e tubos 
Prancha e bloco de 
vidro celular 

20 a 500 29 - 108 110 - 150 tubulações quentes 
Contorno pré-moldado 
de fibra mineral 

até 650 35 - 91 125 - 160 tubulacões quentes 
Manta de fibra mineral até 750 37 - 81 125 tubulações quentes 
Bloco de fibra mineral até 1.100 52 - 130 210 tanques e caldeiras 
Bloco de lã mineral 450 a 1.000 52 - 130 175 - 290 tubulações quentes 
Prancha de bloco de 
silicato de cálcio 

230 a 1.000 32 - 85 100 - 160 tubulacões, cal-
deiras, revestimento 

de chaminés 
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Tabela G - Valores médios do Coeficiente de convecção "h" 
 

PROCESSO h 
[ W / m².K ] 

CONVECÇÃO Ar 5 - 30 
NATURAL Gases 4 - 25 
 Líquidos 120 - 1.200 
 Água, líquida 20 - 100 
 Água em ebulição 120 - 24.000 
CONVECÇÃO Ar 30 - 300 
FORÇADA Gases 12 - 120 
 Líquidos 60 - 25.000 
 Água, líquida 50 - 10.000 
 Água em ebulição 3.000 - 100.000 
 Água em condensação 5.000 - 100.000 

 
 
  

Tabela H - Valores do coeficiente de convecção "h" para situações de  
convecção natural em edifícios 

 
SITUAÇÃO h 

[ W/m².K ] 
Ar, adjacente a paredes internas 8,0 
Ar, adjacente a forros internos 6,0 
Ar, adjacente a pisos internos 10,5 
Ar, adjacente a paredes externas (sem vento) 25,0 
Ar, adjacente a paredes horizontais externas 
(sem vento) 

29,0 
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Tabela I – Emissividade de alguns metais 

 
SUPERFÍCIE EMISSIVIDADE  

Alumínio  
película 0,04 
folha comercial 0,09 
placa polida 0,039 - 0,057 
oxidado 0,20 - 0,31 
anodizado 0,82 

  
Latão  

polido 0,03 
placa opaca 0,22 

  
Cobre  

polido 0,023 - 0,052 
placa, aquecida por muito tempo, coberta de óxido 0,78 

  
Aço, polido 0,066 
  
Ferro  

polido 0,14 - 0,38 
fundido 0,44 
fundido, aquecido 0,60 - 0,70 

  
Superfícies oxidadas  

placa de ferro, ferrugem vermelha 0,61 
ferro, superfície cinza-escuro 0,31 
folha de aço, fortemente oxidada 0,80 

  
Aço inoxidável  

polido 0,074 
comum, polido 0,19 
comum, limpo 0,24 
comum 0,54 - 0,63 

  
Zinco, placa de ferro galvanizada 0,23 
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Tabela J – Emissividade de materiais refratários e de construção, tintas e materiais diversos 

SUPERFÍCIE EMISSIVIDADE  
Amianto, placa 0,93 - 0,96 
  
Teflon 0,85 
  
Tijolos  

bruto, sem irregularidades (tijolo vermelho) 0,93 - 0,96 
refratário 0,75 
refratário de alumina 0,40 
refratário de magnésia 0,45 
  

Concreto 0,88 - 0,93 
  

Madeira 0,82 - 0,92 
Vidro  

Liso, de janela 0,90 - 0,95 
Pyrex 0,80 - 0,82 

  
Tintas  

negra 0,98 
branca (acrílica) 0,90 
branca, zincada (óxido de zinco) 0,92 
esmalte sobre ferro, branco 0,90 
laca preta brilhante sobre ferro 0,875 

  
Borracha 0,94 
  
Solo 0,93 - 0,96 
Areia 0,90 
Pedras 0,88 - 0,95 
Vegetação 0,92 - 0,96 
  
Asfalto 0,85 - 0,93 
  
Água 0,95 - 0,96 
Neve 0,82 - 0,90 
Gelo 0,95 - 0,98 
  
Pele humana 0,95 
  
Tecidos 0,75 - 0,90 
  
Papel 0,92 - 0,97 

 


