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Questão 01 

As temperaturas das superfícies interna e externa de uma janela de vidro sem insolação, com espessura de 4 

mm, são de 24 e 35°C, respectivamente. Qual é o ganho de calor através de uma janela com dimensões de 

1,5 m de largura por 1,6 m de altura? A condutividade térmica do vidro é igual a 1,4 W/m.K. 

 

Questão 02 

As temperaturas das superfícies interna e externa de uma parede sem insolação são de 10 e 35°C, 

respectivamente. A parede é composta por uma camada de concreto com 12 cm de espessura. Calcule a 

quantidade de calor trocada em 1 m
2
 de parede. Considere a condutividade do concreto igual a 1,75 W/m.K. 

 

Questão 03 

Refaça o exercício anterior introduzindo uma camada adicional de 5 cm de isolante térmico com 

condutividade térmica igual a 0,035 W/m.K na parede. 

 

Questão 04 

Considere uma parede de uma câmara fria que possui 100 mm de espessura e cuja temperatura do ar interno 

é de -15°C. Em um dia calmo, o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa é 

de 25 W/m
2
.K, mas com ventos de 30 km/h ele chega a 65 W/m

2
.K. Em ambos os casos a temperatura do 

ambiente é de 40°C. Considere a condutividade térmica do material da parede igual a 0,045 W/m.K., e o 

coeficiente “h” no ambiente interno igual a 8W/m
2
.K. Usando o método da resistência térmica, determine: 

 a) Qual é o valor da perda de calor por unidade de área da parede [W/m
2
], em um dia calmo? 

 b) Qual é o valor da perda de calor por unidade de área da parede [W/m
2
], em um dia de vento?  

 c) Qual será a temperatura da superfície externa da parede em um dia calmo? 

 d) Qual será a temperatura da superfície externa da parede em um dia de vento? 

 

Questão 05  

Uma superfície interna da parede de uma câmara está a 0°C. Esta parede é composta por uma camada de 

isolante térmico com espessura de 150 mm e condutividade térmica de 0,1 W/m.K. Se a temperatura do ar 

externo é de 35°C e o coeficiente de transferência por convecção entre o ar e a superfície externa do isolante 

é igual a 25 W/m
2.
.K, qual a temperatura da superfície externa do isolamento ?  

 

 

 


