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RESUMO 

 O projeto tem como objetivo estimar a condutividade térmica de materiais ortotrópicos 

usando a termografia. O material ortotrópico possui como principal característica o fato de 

suas propriedades térmicas serem únicas e independentes nas três direções ortogonais. O 

foco é verificar a influência da orientação de fibras na estimativa da condutividade térmica. 

As fibras são compostas por um material com alta condutividade térmica inserido em um 

material semi-isolante. A condutividade térmica foi estimada através da solução de um 

problema inverso, utilizando um modelo de transferência de calor melhorado em regime 

permanente numa aleta. A partir deste modelo, a estimativa do campo de temperatura do 

material em teste foi obtida com a termografia, que é um poderosa ferramenta utilizada 

para determinar o campo de temperatura da superfície de um corpo, de forma não 

destrutiva e relativamente não intrusiva. Neste projeto, estimamos o número de Biot para 

materiais homogêneos (Acrílico e Teflon), com configurações experimentais distintas, 

visando determinar a melhor configuração a ser utilizada na estimativa do parâmetro 

térmico desejado. Com base nestes dados e, após a validação do método, buscamos  

estimar a condutividade térmica de materiais ortotrópicos orientados por fios de cobre em 

diferentes direções,  numa matriz de epóxi, a partir da termografia, utilizando a 

configuração experimental mais apropriada. 

Apesar do modelo utilizado ser para amostras homogêneas e isotrópicas, é possível estimar 

a condutividade térmica de materiais que apresentam propriedades dependentes da direção. 

 

Palavras-Chave: condutividade térmica;aleta;transferência de calor;campo de temperatura. 
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ABSTRACT 

The project aims to estimate the thermal conductivity of orthotropic materials using 

thermography. The orthotropic material has as main characteristic the fact that its thermal 

properties are unique and independent in the three orthogonal directions. The focus is to 

verify the influence of fiber orientation on the thermal conductivity estimation. The fibers are 

composed of a material with high thermal conductivity inserted in a semi-insulating material. 

Thermal conductivity was estimated by solving an inverse problem, using a steady state 

improved heat transfer model in a fin. From this model, the temperature field estimate of the 

material under test was obtained with thermography, which is a powerful tool used to 

determine the surface temperature field of a body, in a non-destructive and relatively non-

intrusive way. In this project, we estimated the number of Biot for homogeneous materials 

(Acrylic and Teflon), with different experimental configurations, in order to determine the 

best configuration to be used in estimating the desired thermal parameter. Based on these 

data, and after validation of the method, we sought to estimate the thermal conductivity of 

orthopropic materials oriented by copper wires in different directions, in an epoxy matrix, 

from the thermography, using the most appropriate experimental configuration. 

Although the model used is for homogeneous and isotropic samples, it is possible to estimate 

the thermal conductivity of materials that have properties dependent on the direction. 

 

Key-Words: thermal conductivity; fin;heat transfer; temperature field. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

 

 Com o advento da indústria de equipamentos eletrônicos, tal área obteve uma quantidade 

significativa de estudos voltados para dissipação de calor. A microeletrônica, por exemplo, 

que é um ramo da eletrônica focada na integração de circuitos eletrônicos propiciando uma 

miniaturização dos componentes em escala microscópica, engloba a fabricação dos circuitos 

integrados. A miniaturização favorece um superaquecimento nas regiões com maior 

densidade de transistores, como CPUs, e por isso há a necessidade de dissipar o calor para 

manter a temperatura dos componentes dentro da faixa segura de operação, sem haver 

degradação dos mesmos. Os componentes utilizados na microeletrônica são construídos na 

escala de mícron, tornando-se assim parte do ramo de nanotecnologia.  

  Os materiais poliméricos vêm sendo utilizados em grande escala principalmente na 

microeletrônica, devido a propriedades interessantes, tais como a alta resistência elétrica, 

baixa massa específica, boa resistência à corrosão e baixa condutividade térmica, quando 

comparados a um metal. A aplicação destes materiais poliméricos visando o isolamento 

térmico e elétrico, com o objetivo de  minimizar a transferência de calor e de corrente entre 

dois sistemas físicos. Porém, em determinados casos, há a necessidade do alcance da máxima 

eficiência da transferência de calor (Santos et al,. 2003.) 

 Dessa forma, há uma grande busca de novos materiais que sejam isolantes elétricos mas 

que sejam razoáveis condutores térmicos, tendo uma capacidade satisfatória de serem 

utilizados como dissipadores de calor. Assim, visando melhorar a condutividade térmica de 

polímeros (isolantes elétricos e térmicos) é adicionada uma fase dispersa composta de um 

material que seja bom condutor térmico, tendo assim materiais compósitos, que muitas vezes 

são tratados como materiais homogêneos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
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 Os materiais poliméricos com boa condutividade térmica também podem ser 

utilizado como TIM´s (Thermal Interface Materials). A interface entre duas superfícies 

sólidas em contato térmico pode proporcionar uma redução significativa à transferência de 

calor devido às microestruturas não homogêneas das duas superfícies, como por exemplo a 

interface térmica entre o módulo de energia e um dissipador de calor. Dessa forma  o TIM, 

sendo um material termicamente condutor, é usado para eliminar esses espaços intersticiais de 

ar da interface, devido às superfícies rugosas e irregulares, melhorando o contato térmico e, 

assim, diminuindo a resistência térmica do contato, fazendo com que a temperatura da junção 

do componente seja reduzida. Em aplicações de gerenciamento de energia eletrônica, o estudo 

para diminuição da resistência de contato pode representar quase 50% do custo térmico 

disponível. Com a utilização dos TIM`s, esse custo se reduz significavelmente (Roger 

Kempers, 2016). 

 Outra grande aplicação de materiais poliméricos é o uso de resinas para 

embutimento e encapsulamento de componente eletrônicos, visando a proteção contra a 

umidade e contra o ataque químico. As resinas apresentam boas propriedades mecânicas, 

como por exemplo a capacidade contra a fadiga de materiais, pois as mesmas se mantêm 

flexíveis mesmo à temperaturas de 120º, favorecendo a expansão e a dilatação térmica dos 

materias e atendem a diversas necessidades térmicas, como por exemplo manter a operação 

do dispositivo sem flutuações de potência, induzidas por temperaturas excessivas; aumentar 

as velocidades de chaveamento, pois a temperatura de operação é reduzida nos dispostivos 

simicondutores; aumentar a eficência térmica dos componentes passivos e, principalemnte, 

estender a vida dos componentes além da vida projetada. O sistema a base de  gel de dimetil 

siloxano, por exemplo, possui baixa reação exotérmica e excelente resistência térmica. Já o 

sistema epóxi modificado apresenta  média resistência térmica e alta penetração. A utilização 

de resinas de materiais poliméricos também é encontrada no encapsulamento de Reatores, 

reguladores de voltagem, micro-transformadores, rotores, bombas elétricas e bombas 

submersas. 
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 A utilização de materiais poliméricos abrange também a área de materiais 

ortotrópicos (materiais heterogêneos), cuja principal característica é o fato de suas 

propriedades térmicas serem únicas e independentes nas três direções ortogonais (x,y,z). O 

interesse na utilização de materiais ortotrópicos é devido à possibilidade de obter materiais ou 

peças com tais variações de propriedades , visando um melhor desempenho do mesmo em 

determinada direção para fins específicos, tais como a dissipação de calor em gabinetes 

metálicos. A condução de calor na direção da espessura das folhas metálicas é muito alta, 

podendo causar um aumento de temperatura na proximidade dos equipamentos que mais se 

aquecem levando a um desconforto ou até mesmo assustando o usuário (Inovação 

Tecnológica, 2007). Dessa forma, a utilização do material ortotrópico iria reduzir a condução 

de calor na direção desfavorável, porém sem prejudicar a condução de calor nas demais 

orientações. Outra aplicação possível é o direcionamento de calor de maneira mais eficiente 

para um absorvedor/dissipador, fazendo com que a operação ocorra em uma temperatura 

baixa, garantindo a integridade dos componentes, diminuindo o custo de possíveis 

manutenções e reduzindo o número de falhas. 

  A crescente utilização de materiais ortotrópicos na indústria, principalmente a de 

microeletrônicos, revela a grande necessidade da previsão adequada das propriedades destes 

materiais, possibilitando assim a sua aplicação em projetos de equipamentos. Dessa forma, há 

uma demanda para a caracterização térmica desses materiais heterogêneos, comparando-os 

com modelos já existentes e desenvolvendo novos modelos (Souza, 2002). 

 Atualmente, existem diversos tipos de trabalho que estudam a caracterização térmica 

de materiais heterogêneos, com foco em condutividade térmica, utilizando diversos tipos de 

técnicas para a medição (Dunn, Martin et al., 1993; Koráb,J et al., 2001; Charles, John et al., 

1981; Dasgupta, A et al., 1991; Dong, Kai et al., 2016; Rodiet, Chrstophe et al., 2014; 

Kulkarni, M et al., 1996; Lecointe, Damien et al., 2012; Progelhof, R et al.,1976; Xiao, 

Xueliang et al., 2014; Yu, Hanget al., 2015).  
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 Recentemente, foi desenvolvido um experimento para a estimativa do aumento da 

condutividade térmica de nanocompósitos poliméricos, a partir da termografia infravermelha 

(Moreira, Debora et al. 2015). A partir dele, foram feitas análises de corpos de prova de 

materiais homogêneos e isotrópicos variando os parâmetros da configuração experimental 

visando identificar a condutividade térmica de materiais ortotrópicos usando a termografia. 

Foram feitas análises de corpos de provas constituídos de diferentes tipos de materiais com 

diferentes configurações experimentais. Uma vez identificada a configuração mais adequada, 

foram realizados testes com materiais ortotrópicos compostos por fibras de um material com 

alta condutividade térmica (cobre) inserido em um material semi-isolante (matriz epóxi). Para 

a estimativa do parâmetro desejado, utilizamos o modelo clássico de transferência de calor em 

uma aleta a partir de testes experimentais e, também,  utilizamos um modelo analítico, 

visando comparar as duas estimativas propostas.  

  

 

1.2 OBJETIVOS 

 Caracterização de materiais ortotrópicos a partir do estudo feito por Debora Moreira et al 

(2015), no qual foi analisado o aumento da condutividade térmica em nanocompósitos de 

epóxi preenchidos com nanopartículas de óxidos metálicos. Os campos de temperatura em 

regime permanente foram gravados por uma câmera infravermelha em uma configuração 

experimental simples. Foram realizadas modificações no experimento com o objetivo de 

determinar a melhor configuração experimental, utilizando corpos de prova de materiais 

homogêneos e isotrópicos. Após a identificação da melhor configuração experimental, foram 

fabricados corpos de prova de materiais ortotrópicos com fios de cobre alinhados em resina 

epóxi, em diferentes direções preferenciais, e a condutividade térmica equivalente foi medida 

e comparada com modelos. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 No Capítulo 2, foi realizada uma fundamentação teórica e uma análise na literatura. No 

Capítulo 3,  foi apresentado o modelo matemático para a determinação das propriedades 

termofísicas. O Capítulo 4 mostra a descrição do método experimental utilizado para a 

determinação do campo de temperatura e os materiais utilizados no projeto. Os resultados são 

apresentados e discutidos no Capítulo 5 e, as Conclusões, estão apresentadas no Capítulo 6. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 A condutividade térmica (𝑘) de um material quantifica a capacidade do mesmo de conduzir 

calor. Materiais com alta condutividade térmica conduzem calor de forma mais rápida que os 

materiais com baixa condutividade térmica. Assim, materiais que apresentam alta 

condutividade térmica são utilizados, por exemplo, como dissipadores de calor e, materiais de 

baixa condutividade térmica, são utilizados como isolamentos térmicos. A condutividade 

térmica é uma propriedade do material e equivale à quantidade de calor 𝑄 transmitida através 

de uma espessura 𝐿, numa direção normal a superfície de área 𝐴, devido a uma variação de 

temperatura 𝛥𝑇 quando a transferência de calor se deve apenas devido à variação de 

temperatura. O inverso da condutividade térmica é a resistividade térmica (Incropera et al., 

2008). 

 

2.1.1  Lei de Fourier 

 

 A transferência de calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de 

temperatura, podendo ocorrer de três modos: condução, convecção e radiação. A transferência 

de energia ocorre do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. O fenômeno 

de transferência de calor entre dois objetos em contato é chamado de condução térmica, 

podendo também ocorrer num único objeto, desde que haja gradiente de temperatura e não 

ocorra movimento relativo do meio. Nos gases e líquidos, a condução ocorre devido às 

colisões e à difusão das moléculas durante seus movimentos aleatórios. Já nos sólidos, a 

condução é devida à combinação das vibrações das moléculas em uma rede e do transporte de 

energia pelos elétrons livres (Cengel, 2003).   

 Em um corpo quente, a sua energia cinética (média) é maior do que no corpo frio. 

Ocorrendo uma colisão entre essas duas moléculas, há uma transferência de energia cinética 
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da molécula mais quente para a mais fria e,o efeito cumulativo de todas as colisões, resulta 

em um fluxo resultante de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, conforme pode 

ser visto na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Condução de calor devido à diferença de temperatura (Openstax College Physics). 

 

 A lei de Fourier, estabelecida em 1822 pelo cientista francês Jean-Baptiste Joseph Fourier 

(1768-1830), em seu livro Théorie Analytique da la Chaleur, descreve que o fluxo de calor 𝑞 

é proporcional ao gradiente de temperatura 𝑑𝑇/𝑑𝑥. Mas, a proporcionalidade descrita pode 

ser convertida em uma igualdade pela inserção de um coeficiente, denominado condutividade 

térmica (𝑘), que é uma propriedade termofísica do meio. A Lei de Fourier (1), por ter sido 

desenvolvida a partir de evidências experimentais ao invés de ter sido derivada a partir da 

teoria fundamental, é fenomenológica (Cengel, 2003). 

𝑞" = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                                                     (1) 
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 O sinal é negativo pois a transferência de calor ocorre na direção da temperatura 

decrescente, ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio. O fluxo de calor 𝑞 

equivale à taxa de transferência de calor 𝑄 por unidade de área 𝐴 normal à direção da 

transferência de calor. Dessa forma, a equação (1) pode ser reescrita conforme a equação (2). 

 

𝑄

𝐴
= −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                                                       (2) 

 

 A lei de Fourier é uma expressão que define uma importante propriedade dos materiais 

(condutividade térmica) e se aplica a toda matéria, independentemente da sua fase (sólido, 

líquido ou gás) (Incropera et al., 2008). 

2.1.2  Convecção 

 A convecção é modo de transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido 

em movimento sobre essa mesma superfície. Neste caso, há a transferência de energia tanto 

pelo pelo movimento global do fluido (advecção) quanto  pelo movimento aleatório das 

moléculas do fluido (condução ou difusão). 

 Existem dois tipos de convecção: 

 Forçada: movimento gerado por algum agente externo, como ventilador,vento 

ou bomba. 

 Natural: Quando há um gradiente de temperatura, tanto nos líquidos quanto nos 

gases, pode haver o escoamento natural do fluido devido às forças de empuxo 

originadas pelas diferenças de massa específica. A transferência de energia 

através do escoamento do fluido, juntamente com a transferência de calor por 

condução, compõe o modo de transferência de calor chamado convecção 

natural. 
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   Neste  trabalho, os testes foram realizados somente com convecção natural. Dessa forma, 

o posicionamento do experimento em relação à força gravitacional pode influenciar nos 

resultados. Assim, houve uma preocupação de analisar os resultados de acordo com cada  

configuração experimental adotada, visando uma estimativa mais adequada da condutividade 

térmica. 

 Alguns fatores podem influenciar na convecção, tais como as propriedades do fluido 

(massa específica, viscosidade, condutividade térmica e calor específico), propriedades do 

escoamento (velocidade e temperatura) e a geometria (escoamento interno, escoamento 

externo, rugosidade da superfície 

 

2.1.3 Materiais isolantes e condutores de calor 

 A partir da condutividade térmica, podemos classificar dois tipos de materiais: os isolantes 

e condutores térmicos. O isolante térmico é um material ou uma estrutura que dificulta 

a dissipação de calor, caracterizado pela alta resistência térmica e pela baixa condutividade 

térmica, variando entre 0,05 W/ m°C até 0,8 W/m°C, tornando-se uma dificuldade à 

passagem do calor entre dois meios que naturalmente entrariam em equilíbrio térmico. A 

aplicação de isolantes térmicos vai desde a indústria, em fornos e estufas, visando manter a 

alta temperatura interna sem  a necessidade de aumentar o gasto de combustível, até na 

microeletrônica, visando isolar termicamente dois sistemas físicos (Restherm). Já os 

condutores térmicos possuem elevadas condutividades térmicas, sendo excelentes meios de 

propagação de calor e, normalmente, são utilizados como dissipadores térmicos, com o 

objetivo de garantir o funcionamento do equipamento de forma correta, dissipando a energia 

térmica gerada durante seu funcionamento em tempo hábil, garantindo assim a vida útil do 

mesmo. A Figura 2.1.3 mostra as faixas de condutividade térmica de vários materiais em 

temperatura ambiente. (Cengel, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dissipa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_t%C3%A9rmica
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Figura 2.1.3 Faixa de condutividade térmica de diversos materiais em temperatura 

ambiente (Cengel, 2003). 

Na análise de transferência de calor, o material é geralmente suposto como sendo 

isotrópico, ou seja, a condutividade térmica e demais propriedades são uniformes em todas as 

direções. No caso de materiais com presença de direções preferenciais, a condutividade 
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térmica é maior ao longo das fibras do que perpendicular a elas. Dessa forma, a condutividade 

térmica nesses casos, possui uma forte dependência da direção.  

2.1.4  Associação de materiais com condutividades térmicas diferentes 

 

Nas últimas décadas, a necessidade de materiais de maior eficiência no processo de 

transferência de calor induziu o desenvolvimento de pesquisas para a criação de novos 

materiais. Nesse contexto, novos materiais compósitos surgem diariamente, tornando-se 

importante a estimativa das propriedades e características térmicas dos mesmos (Souza, 

2002). Essas propriedades são determinantes para a aplicabilidade dos materiais e estão 

diretamente ligadas à matriz do material.  

 A associação de materiais com condutividades térmicas diferentes se apresenta 

também como uma nova alternativa na indústria, principalmente na microeletrônica. A 

aplicação ocorre, por exemplo, visando ter uma direção preferencial na condução de calor, 

sem prejudicar a condução ou o isolamento térmico nas demais direções. O gerenciamento 

térmico e uma estabilidade estrutural durante o ciclo térmico dentro de uma faixa de 

temperatura é crucial para a confiabilidade e desempenho ao longo da vida útil do material 

(Koráb, J et al., 2002).  

  

2.1.5  Modelos para a condutividade equivalente 

  

 A condutividade térmica do compósito depende da fração volumétrica, da orientação, do 

tipo e comprimento das fibras e das propriedades da matriz. As propriedades das fibras 

influenciam na condutividade térmica do composto na direção das fibras e transversalmente a 

ela. Hoje, muitos métodos estão disponíveis na literatura para prever a condutividade térmica 

homogênea efetiva desses compósitos (Dasgapta., 1965). Essas abordagens incluem modelos 
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térmicos série-paralelos (Thornburg, J.D et al., 1965; Springer, J.D et al., 1967; Nomura. S et 

al., 1980),  métodos variacionais  (Donea, J et al., 1972; Beherens, E., 1968), método exato 

(Khoroshun, L.P et al., 1966) , métodos estatísticos (Cheng, S et al., 1970) ,métodos semi-

empíricos (Clayto, W.A., 1971; Chamis, C.C., 1967) e modelo modificado de Charles e 

Wilson, desenvolvido para prever o comportamento e os efeitos da heterogeneidade e da 

anisotropia que é característica dos materias compósitos (Charles JA et al., 2001).  

 Koráb,J et al (2002) em seu trabalho mediram a condutividade térmica em uma amsotra 

com matriz de cobre e fibras unidirecionais de carbono. Os resultados foram comparados com 

o modelo de Taya (1989) e Gurtman (1981). Tais modelos assumem um perfeito contato entre 

as fibras e a matriz. A condutividade térmica é calculada a partir da teoria da célula unitária, 

que representa um material heterogêneo reforçado unidirecionalmente por fibras anisotrópicas 

numa matriz periódica. 

 No trabalho realizado por Kai Dong et al (2016),  foi realizada  uma análise da 

condutividade térmica através de elementos finitos, visando estudar o comportamento em três 

direções. Testes experimentais também form realizados. O elemento representativo de volume 

em micro escala foi utilizado para calcular as condutividades térmicas de materiais com fibras 

de carbono inseridas em resina epóxi. 

 Girish Khane et al (2008) estimaram a condutividade térmica de materiais compósitos a 

partir de um modelo analítico baseado no conceito do tensor de Eshelby, que relaciona o 

efeito da tensão inelástica na inclusão homogênea equivalente à da tensão restrita (matriz).  

 Kai Dong et al (2016) compararam o comportamento da condutividade térmica da resina 

epóxi em materiais compósitos unidirecionais. No trabalho, foram estudados três tipos de 

materiais: uma barra de resina epóxi, resina epóxi com fibras de carbono e resina epóxi com 

fibras de carbono unidirecionais, nas direções 0º e 90º. A estimativa da condutividade térmica 

foi feita através do modelo modificado de Charles e Wilson (2001).  
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2.1.6  Técnicas para medição da condutividade térmica 

 

 Os métodos de medição de condutividade térmica são geralmente classificados como 

permanentes ou transientes. Segundo Schneider (1998), a principal diferença entre os métodos 

é a exatidão e o tempo requerido para a medição. Os métodos em regime permanente são em 

geral mais exatos, mas normalmente requerem um longo tempo. Já os métodos transientes 

requerem aparatos experimentais menos elaborados e a medição é mais rápida, porém os 

resultados não são tão confiáveis. Em regime permanente, os métodos se baseiam, 

geralmente,  na medição da taxa de transferência de calor por unidade de área (fluxo de calor) 

e da diferença de temperatura entre as superfícies opostas da amostra, possibilitando a 

aplicação da lei de Fourier. Em regime transiente, a medição de temperatura é realizada em 

função do tempo em uma única posição (Maxwell Puc Rio). Alguns dos métodos mais 

utilizados serão descritos abaixo. 

 

2.1.6.1 Método da placa quente protegida 

  

 Visando a estimativa da condutividade térmica de não metálicos, tais como vidros, 

cerâmicos, polímeros e isolantes térmicos, e também para líquidos e gases na faixa de 

temperatura em torno de 80 K a 800 K, pode ser aplicado o método da placa quente protegida. 

Existem dois tipos distintos de instrumentos de placa quente protegida: o aparato de duas 

amostras e o de amostra única, de acordo com a Figura 2.1.6.1 (Czichos et al., 2006). 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.6.1  Princípio do método da placa quente protegida. Aparato de duas 

amostras à esquerda e aparato de amostra única à direita (Czichos et al., 2006). 

As incertezas relativas na medição da condutividade térmica são de aproximadamente 

2%, sendo sua principal cauda o fluxo de calor e a determinação da diferença de temperatura. 

A vantagem do aparato de duas amostras é que há a possibilidade de controle das perdas de 

calor da placa. Mas, diferentemente do arranjo de amostra única, apenas materiais sólidos 

podem ser analisados, devido a influência da convecção nas medições de condutividade 

térmica, que pode influenciar na estimativa do parâmetro desejado. 

2.1.6.2 Método da fonte plana permanente 

 Gustafsson (1991) foi quem propôs o método da fonte plana transiente visando  estudos de 

transporte térmico de materiais sólidos, elaborando uma teoria geral sobre a técnica, a partir 

de aproximações para arranjos, podendo ser referidos como “quadrado quente” ou “disco 

quente". 

 Tal  método pode ser aplicado para medir propriedades térmicas a uma faixa extensa de 

sólidos e líquidos. Materiais com condutividades térmicas variando de 0,005 W/m.K a 500 

W/m.K têm sido estudados (Gustavsson e Gustafsson, 2005). 

 O funcionamento do método consiste numa fonte plana de calor, que possui uma espiral 

dupla de um metal eletricamente condutor, podendo ser normalmente o níquel, sendo fixada 
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em uma fina lâmina e encaixada por duas finas camadas de um material que seja mal condutor 

de eletricidade e um bom condutor térmico. Duas amostras do material são colocadas em 

contato com ambos os lados do sensor. É fornecida uma corrente elétrica  pela espiral, 

causando um aumento da temperatura. A partir do aumento de temperatura, o calor se dissipa 

através das amostras a uma taxa que obedece as propriedades térmicas do meio. Com a 

mudança da resistividade térmica da espiral, é possível obter a temperatura da interface. As 

propriedades térmicas do material são determinadas a partir dos registros de temperatura 

versus tempo,  

Com o método descrito, Maqsood et al. (1994) mediram a condutividade térmica e a 

difusividade térmica de glicerina e mercúrio em temperatura ambiente. He (2005) mediu a 

condutividade térmica de graxas térmicas utilizadas em sistemas de empacotamento 

eletrônico em temperatura ambiente.  

2.6.3. Método do fio quente 

 O método do fio quente é um método que vem sendo utilizado para medição da 

condutividade térmica de fluidos (Nagasaka e Nagashima, 1981; Codreanu et al., 2007; Kadjo 

et al.; 2008), tendo uma boa exatidão nos resultados. Beirão et al. (2006) em seu trabalho, 

relatou que tal técnica visando a medição da condutividade térmica de líquidos e gases 

apresenta uma boa exatidão em temperaturas baixas e moderadas, excluindo o caso perto do 

ponto crítico, pois gradientes térmicos impostos pelo método perturbam o estado de equilíbrio 

e em valores de massa específica na fase gasosa muito baixos, onde não são obedecidos os 

princípios da teoria cinética dos gases.  

 A estimativa da condutividade térmica pelo método descrito é baseada na determinação do 

aumento de temperatura no tempo em um fino fio dentro do material, que inicialmente se 

encontrava em equilíbrio térmico, após a aplicação de uma corrente elétrica de forma 

gradativa. O fio, neste caso, atua como uma fonte de calor, produzindo um campo de 
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temperatura transitório, dando condições para medir a propriedade térmica desejada (Santos, 

2005; Xie, 2006; Toberer, 2012). 

Mas, a partir do trabalho desenvolvido por  Nagasaka e Nagashima (1981), a medição 

da condutividade térmica de líquidos condutores de energia elétrica não é possível,devido aos 

seguintes problemas: (i) a corrente flui pelo líquido fazendo com que a geração de calor se 

torne ambígua; (ii) ocorre a polarização na superfície do fio; e (iii)  pequenos sinais de tensão 

são distorcidos pois o sistema elétrico se combina com a célula metálica através do líquido. 

  Segundo Czichos et al. (2011), a faixa de temperatura deste método é de 20 C a 2000 C 

e a incerteza de medição varia de 1 a 10%. 

 

 

2.2 TERMOGRAFIA 

  

 O calor na forma de radiação térmica é emitido por qualquer  superfície que esteja a uma 

temperatura maior que zero Kelvin. Tal energia térmica é transportada na forma de ondas 

eletromagnéticas, da mesma maneira que a luz. Não há a necessidade de um meio para a sua 

propagação. Na verdade, a radiação térmica se propaga melhor no vácuo (Sphaier, L., 2015). 

 A radiação térmica viaja na forma de ondas eletromagnéticas, que são constituídas por uma 

componente de campo elétrico e uma componente de campo magnético, perpendiculares entre 

si e ambas oscilando numa frequência determinada. As ondas eletromagnéticas são 

caracterizadas pelo comprimentos de onda ( λ) e a frequência (f). As ondas eletromagnéticas 

se propagam à velocidade da luz, c = 300.000 km/s e, a relação entre c e a frequência da onda 

é: c = λ f. (Donoso, José., 2008). 

 A faixa do infravermelho corresponde á parte da radiação eletromagnética cujo 

comprimento de onda (λ) varia aproximadamente de 0.7 µm até 1 mm. Desta forma, percebe-

se que o infravermelho possui comprimento de onda maior que o da luz visível ao olho 
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humano, que varia de 0.4 µm ≤λ≤ 0.7 μm aproximadamente, conforme mostra a Figura 2.2 

(UC Davis ChemWiki, CC-BY-NC-SA 3.0). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Representação do comprimento de onda eletromagnético (UC Davis 

ChemWiki, CC-BY-NC-SA 3.0). 

 

O calor que sentimos ao aproximar uma mão de uma lâmpada incandescente é um 

resultado de radiação infravermelha emitida pelo filamento incandescente e absorvida pela 

mão. Todos os objetos emitem radiação eletromagnética (radiação térmica) por causa de sua 

temperatura. Porém, há um caso o qual é conveniente considerá-lo como uma situação 

especial: o corpo negro. 

 O corpo negro pode ser definido  como o absorvedor ideal, que absorve toda a radiação 

que recebe, sem refletir qualquer parcela da mesma. Sendo também o emissor ideal, ou seja, 

para uma dada temperatura, é o corpo que emite a maior potência por unidade de área. Um 
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corpo cuja superfície é preta e fosca, um quadro negro por exemplo, pode ser aproximado 

como um corpo negro. Mas, um corpo negro a uma temperatura alta pode ser brilhante e 

colorido. Astrônomos frequentemente aproximam uma estrela por um corpo negro (Radiação 

térmica - UFRGS). 

 A radiação térmica possui três principais propriedades: refletividade (),  

absorvidade () e transmissividade (). A Refletividade é a fração de energia refletida; a 

absorvidade é a fração de energia radiante; a transmissividade é  a fração de energia 

transmitida. A partir da conservação da energia, tais propriedades obedecem a seguinte 

relação:   = 1. A Figura 2.3 representa  as três propriedades (Fem - UNICAMP). 

 

. A Figura 2.3 Propriedades da radiação térmica (Fem - UNICAMP). 

  

 O princípio de funcionamento da termografia por infravermelho é baseado na distribuição 

de temperatura superficial do material ou da região em teste, quando o mesmo estiver sujeito, 

normalmente, a uma distribuição de calor. Esta medição térmica é realizada através da 

detecção da radiação térmica ou infravermelha emitida por qualquer corpo. A distribuição 
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espectral da energia de radiação emitida pela superfície de um corpo está associada 

diretamente com a temperatura absoluta do mesmo. 

 A termografia infravermelha pode ser empregada para estimar a condutividade térmica. 

Esta técnica permite a formação de imagens térmicas e, consequentemente, a medição da 

temperatura do objeto, a partir da radiação infravermelha da superfície da amostra (Naveria 

Cotta, 2009; Moreira et al., 2013). A termografia infravermelha é mais comumente usada para 

determinar a difusividade térmica de materiais (Philippi et al., 1995; Miettinen et al., 2008; 

Laskar et al., 2008).  

Na indústria, possui uma grande aplicação em diferentes áreas de atuação, tais como: 

manutenção preditiva, segurança, inspeção de defeitos, entre outros. No campo científico,  

diversos trabalhos utilizam a técnica da termografia, tais como: análise de fenômenos 

térmicos induzidos em materiais compósitos submetidos a carregamento mecânico (Berger, 

S., et al. 2005);  determinação de campo de deformação no topo de trincas em materiais 

ortotrópicos (Haj-Ali, R, et al. 2008); análise de dano localizado provocado por fadiga em 

juntas soldadas (Ummenhofer, T, Medgenberg, J. 2008); análise de geração de calor e 

previsão térmica no processo de usinagem usando máquinas de alta velocidade (Abukhshim 

N.A., et al. 2006); e análise de tensões residuais (Pron, H et al. 2002; Tawfika, D et al. 2008).  

 Como principais vantagens, a termografia é um método de análise relativamente  não 

intrusivo, o qual fornece a possibilidade de aquisição de imagens em alta frequência, podendo 

ser utilizada em diversas aplicações. Porém, como principal desvantagem, o método pode 

sofrer influência de fatores externos  podendo assim, alterar os resultados. 

 Em um estudo recente (Telles, 2014), foi encontrada uma distorção no campo de 

temperatura da amostra devido à alguma reflexão externa interferindo nos resultados ou 

devido à distância mínima de trabalho da lente da câmera térmica  utilizada, que foi maior que 

a distância entre a câmera e a amostra sob teste. Para corrigir esta distorção, o campo de 

temperatura inicial da amostra foi registrado e subtraído do campo de temperatura gerado nos 
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seguintes testes. Usando a mesma abordagem, a influência da distância entre a câmera 

infravermelha e o corpo de prova foi estudada através da estimativa do número de Biot 

(Beretta et al. 2014).   

 Neste estudo, diferentes distâncias entre a câmera térmica e o copro de prova foram 

analisadas, inclusive a distância mínima de trabalho da lente da câmera utilizada. Assim, foi 

realizada uma comparação do número de Biot estimado para cada distância em teste. Mas 

ainda não há estudos sobre a eficiência desta técnica de subtração de campos de temperatura 

em relação à pesquisa sobre a condutividade térmica de um material.  . 

 Para a estimativa analítca da condutividade térmica de materiais ortotrópicos de forma 

experimental foi utilizada a termografia infravermelha. Os resultados foram comparados com 

as estimativas obtidas através do modelo modificado de Charles e Wilson, por se tratar de um 

modelo útil  para qualquer método de imagens térmicas (Charles JA et al., 2001). 
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3  MODELO TEÓRICO 

 

 No aparato experimental, um fluxo de calor foi aplicado à base esquerda da amostra, 

enquanto a base direita pode ser considerada como uma superfície isotérmica, porque a barra 

é suficientemente longa para que a temperatura na ponta da barra seja igual à temperatura do 

fluido 𝑇𝑓. 

  A superfície frontal foi exposta ao ambiente, sujeita a troca de calor por convecção 

e radiação com o mesmo. Todas as outras superfícies foram termicamente isoladas. A barra 

pode ser considerada como uma placa homogênea e isotrópica com condutividade térmica k.  

 O problema de condução de calor pode solucionado usando o modelo clássico de 

transferência de calor em uma aleta. Um diagrama esquemático do problema é mostrado na 

Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Diagrama esquemático do problema de transferência de calor. 
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Definindo as variáveis admensionais: 

 

 

𝜉 =
𝑥

𝑎
                                                                                                  (3) 

  

     𝜃 =
𝑇−𝑇𝑓

𝑇𝑏−𝑇𝑓
               (4) 

 

 Onde 𝑇 é a temperatura de uma posição 𝑥 na superfície da amostra, 𝑇𝑏 é a 

temperatura da base esquerda da barra prismática e 𝑎 é o comprimento total da barra.  

  A equação para transferência de calor nessa barra axial com suas condições de 

contorno é a seguinte: 

 

𝑑2𝜃

𝑑𝜉2
-𝑚2𝜃 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝜉 ≤ 1                                                                             (5)                                 

 

𝜃 = 1 𝑒𝑚 𝜉 = 0                                                                                                (6) 

 

𝜃 = 0 𝑒𝑚 𝜉 = 1                                                                               (7) 

 

Onde, 

 

𝑚2 =
𝐵𝑖

𝛾2
                                                                          (8)   

𝐵𝑖 =  
ℎ𝑓𝛿

𝑘
                                                                                               (9)                                                                                                                               

 

  𝛾 =
𝛿

𝑎
                                                                                                   (10)                                                                                                      



37 

 

   

 

 

 Em que 𝑘 é a condutividade térmica da amostra, ℎ𝑓 é o coeficiente de transferência 

de calor por convecção entre o fluido e a superfície frontal da barra prismática, 𝐵𝑖 é o número 

de Biot e 𝛿 é a espessura da barra prismática. 

 A solução para o sistema das equações (5), (6), 𝑒 (7) é dada por: 

 

𝜃(𝜉) =
𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑚(1−𝜉)]

sinh [𝑚]
                                                                                         (11) 

 

     Em seguida, a solução para 𝑇 (𝜉) é encontrada substituindo a equação (11) na 

equação (4): 

𝑇(𝜉) = (𝑇𝑏 − 𝑇𝑓) (
𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑚(1−𝜉)]

sinh[𝑚]
) + 𝑇𝑓                                         (12) 

 

 No modelo clássico de aleta, além do gradiente de temperatura médio na seção 

transversal da barra ser desprezado, ou seja, a temperatura média da seção é igual à 

temperatura na face frontal da barra, sua aplicação é limitada a valores muito pequenos de 

Biot (<0,1). A faixa de trabalho do Biot, neste caso, pode ser alcançada com a utilização de 

barras com pequenas espessuras, ou com alta condutividade térmica ou baixos valores do 

coeficiente de transferência de calor por convecção.  

 Como alternativa ao modelo clássico, pode ser utilizado um modelo melhorado 

conforme descrito por Moreira et. al (2015). Tal modelo carrega alguma informação da 

variação de temperatura na seção transversal da barra através da regra do trapézio modificada. 

A solução do problema é semelhante à solução obtida pelo modelo clássico, porém existindo 
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um número de Biot modificado, mas mantendo a simplicidade do problema mesmo com uma 

faixa de valores maiores de Biot (< 1).  

Dessa forma, o modelo melhorado foi o modelo adotado neste trabalho para solucionar o 

problema de transferência de calor. É importante mencionar que os demais parâmetros 

definidos para o modelo clássico de aleta e suas condições de contorno foram as mesmas 

utilizados para o modelo melhorado. 

 No modelo melhorado, o parâmetro 𝑚 e a solução de 𝑇 (𝜉) são definidos como: 

 

   𝑚2 =
𝐵𝑖

𝛾2(1+
𝐵𝑖

3
)
                                                                                               (13) 

 

   𝑇(𝜉) = (
𝑇𝑏−𝑇𝑓

1+
𝐵𝑖

3

) (
𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑚(1−𝜉)]

sinh[𝑚]
) + 𝑇𝑓                                                         (14)                                                        

  

 No estudo da condutividade térmica de materiais ortotrópicos, foi utilizado o mesmo 

modelo experimental a partir da termografia, porém usando barras de materiais compósitos e 

o resultado foi comparado com a regra da mistura, visando estimar a condutividade térmica 

equivalente. 

 Utilizando a regra da mistura, a condutividade térmica dos compósitos reforçados com 

fibras em direções paralelas e perpendiculares à direção axial das fibras (𝑘11 e 𝑘22)  foi 

estimada. Temos que 𝑘𝑓  é a condutividade térmica da fibra, 𝑘𝑚 a condutividade térmica da 

matriz e  𝑣𝑓 a fração volumétrica. O valor de 𝑣𝑓 é obtido calculando o volume de cada fio de 

cobre multiplicado pela quantidade de fios de cobre e, posteriormente, dividido pelo volume 

total da barra. Dessa forma, temos que: 

𝑘11 = 𝑘𝑓 ∗ 𝑣𝑓 + 𝑘𝑚 ∗ (1 − 𝑣𝑓)                                                                                (15)             
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 𝑘22 =
𝑘𝑚∗[(𝑘𝑓∗(1𝑣𝑓 )+𝐾𝑚∗(1−𝑣𝑓 ))]

(𝑘𝑓∗(1−𝑣𝑓 )𝑘𝑚∗(1+𝑣𝑓 ))
                                                                        (16)            

 

 A figura 3.2 mostra as coordenadas locais e globais com a orientação 𝜑 das fibras. 

 

Figura 3.2 - Diagrama esquemático do sistema global e local de coordenadas: a) distribuição 

em três dimensões; b) projeção da distribuição no plano 𝑥𝑦(Dong, Kai et al.,2015). 

 

  A estimativa da condutividade térmica de materiais ortotrópicos com fios de cobre 

orientados a um determinado ângulo 𝜑 é feita a partir da matriz de transformação de 

coordenadas [𝑇], a relação da condutividade térmica entre o sistema de coordenadas local [𝑘]𝑙 

e a coordenada global do sistema [𝑘]𝑔 e, pode ser mostrada por:  

[𝑘]𝑔 = [𝑇] 𝑇[𝑘]𝑙[𝑇]                                                                                                   (17) 
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A equação (17) pode ser expressa por: 

 

[

𝑘𝑥𝑥 𝑘𝑥𝑦 𝑘𝑥𝑧

𝑘𝑦𝑥 𝑘𝑦𝑦 𝑘𝑦𝑧

𝑘𝑧𝑥 𝑘𝑧𝑦 𝑘𝑧𝑧

]=[
cos (𝜑) sin (𝜑) 0
sin (𝜑) cos (𝜑) 0

0 0 1

]

𝑇

[

𝑘11 0 0
0 𝑘22 0
0 0 𝑘33

]                                 (18) 

                             x [
cos (𝜑) sin (𝜑) 0
sin (𝜑) cos (𝜑) 0

0 0 1

] 

 

 No sistema de coordenadas locais, a condutividade térmicade de compósitos 

unidirecionais depende principalmente da condutividade térmica de fibra e da resina. Assim, 

temos que 𝑘33 é a condutividade térmica na direção da espessura total e também 

perpendicular às fibras e 𝑘𝑥𝑥 é a condutividade térmica equivalente na direção da aplicação do 

fluxo de calor.O termo 𝑘𝑥𝑥 é definido como:   

 

                                                𝑘𝑥𝑥 = (𝑘11 𝐶𝑜𝑠2(𝜑) + 𝑘22 𝑆𝑖𝑛2(𝜑)) −         (19)                                                           

                                    (𝑘11 − 𝑘22)²𝑆𝑖𝑛2(𝜑) 𝐶𝑜𝑠²(𝜑)/[𝑘11𝑆𝑖𝑛2 + 𝑘22𝐶𝑜𝑠²(𝜑)]                                          
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Um arranjo experimental simples utilizando uma câmera infravermelha foi desenvolvido 

para investigar o aumento da condutividade térmica em nanocompósitos epoxi com 

nanopartículas de óxidos metálicos (Moreira et al., 2013, 2014). Neste procedimento 

experimental, o aparato consiste de uma câmera infravermelha, uma placa térmica, uma 

câmara térmica e um suporte de amostra isolado termicamente. Tanto a amostra quanto todo o 

suporte foram pintados com tinta preta, com o objetivo de maximizar e uniformizar a 

emissividade de ambos. 

 A câmera infravermelha utilizada nos experimentos foi a FLIR A325 G, com uma 

resolução de 320 x 240 pixels, possuindo uma distância focal de 9,7 mm. A placa térmica 

funciona de acordo com o efeito Peltier, cuja finalidade é proporcionar um fluxo de calor para 

uma das extremidades da amostra. A Figura 4.1 mostra a configuração experimental com 

todos os seus componentes. 
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Figura 4.1 Configuração experimental. 

 A câmara de proteção é feita de isopor, com seu lado interno coberto por papel preto e é 

responsável pelo isolamento da configuração experimental por conta de alguma radiação 

externa e/ou fluxo externo de ar. A amostra escolhida inicialmente foi uma barra de Acrílico 

com dimensões 67 mm x 4 mm x 13 mm. A escolha do acrílico ocorreu por ser um material 

homogêneo e isotrópico. A barra foi alocada em um suporte fabricado com material isolante, 

trocando calor com o ambiente em apenas uma superfície. As demais superfícies estavam 

isoladas termicamente.  

 A fim de obter uma superfície opaca com emissividade elevada e conhecida, a superfície 

frontal da barra foi coberta por uma tinta spray preta fosca da marca ColorArt™. Com o 

objetivo de maximizar e uniformizar a emissividade dos corpos de prova, as superfícies foram 

lixadas primeiramente com lixa 400 e, em seguida, 4 camadas de tinta foram aplicadas na 

superfície da amostra. 

 Durante as experiências, o suporte foi posicionado de modo que a câmera estivesse focada 

na superfície frontal da barra, sendo a distância entre a câmera e a barra  de 200 mm, que é a 

distância mínima de trabalho da lente. 
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 Os testes foram realizados com a placa termoelétrica fornecenedo uma potência de 0,65 W 

. A aquisição das imagens térmicas só ocorreu 1h e 30min após a fonte de corrente ter sido 

ligada. Esse foi o tempo necessário para uma distribuição de temperatura  a qual pudesse ser 

observada um 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
≈ 0, visando uma análise térmica em regime permanente. Quando a placa 

termoelétrica foi ligada, os campos de temperatura foram registrados a cada 30 segundos por 

50 minutos, fornecendo 100 imagens. Cada teste possui uma duração total de 

aproximadamente 2h e 30 min.  

 Após o registro do campo de temperatura, as informações de temperatura (𝑇𝑏 , 𝑇𝑓 𝑒 𝑚)  são 

extraídas experimentalmente com o auxílio do Software MATLAB. Assim, após a estimativa 

do parâmetro 𝑚 e, utilizando a equação (8), conseguimos estimar o parâmetro Biot, que 

possui uma relação direta com a condutividade térmica do material, conforme a equação (9).  

 No estudo seguinte, foram relizados testes utilizando uma configuração experiemental 

semelhante porém com apossibilidade das amostras trocarem calor com o ambiente com 

apenas uma superfície e ou com duas superfícies. Para tal, foram testados dois materiais com 

baixa condutividade térmica, o Acrílico e o Teflon. Estes materiais foram escolhidos por 

serem homogêneos e isotrópicos e foram fabricadas com dimensões de 100 mm  x 13 mm x 5 

mm.  

 Um bloco removível na parte de trás do suporte da amostra permitiu testes com apenas 

uma superfície da amostra exposta ao ambiente ou com duas superfícies expostas, enquanto 

todas as outras superfícies, com exceção daquela em que a fonte de calor foi aplicada, foram 

isoladas.  

 Pela Figura 3.1, no capítulo 3, nota-se que o diagrama exposto mostra apenas o caso em 

que a superfície posterior da barra está isolada. Embora possa parecer que a configuração do 

com duas superfícies expostas ao ambiente, tenha sido desconsiderada nessa representação, 

deve-se notar esse caso também pode ser descrito por esta abordagem, devido à condição de 
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simetria. Desta forma, a única diferença entre a representação é a espessura da barra. Isto é, 

para as demais configurações, temos que 𝛿 =  𝑐. Mas, no caso mencionado,  𝛿 =  
𝑐 

2
.  

 Os campos de temperatura foram estimados a partir de 30 imagens térmicas. A Figura 4.3 

(Moreira, D.C., 2016) ilustra a seção transversal de ambas as configurações experimentais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Ilustração de ambos os casos, com apenas uma superfície trocando calor 

(a) e com duas superfícies trocando calor (b). (Moreira, D.C., 2016). 

  

 Visando achar a configuração experimental mais adequada para a estimativa da 

condutividade térmica, novos testes foram realizados, utilizando uma configuração 

semelhante, mas agora com a câmera térmica posicionada na direção vertical. Como a troca 

de calor do material em teste é feita somente com convecção natural, a força gravitacional 

pode interferir na estimativa dos parâmetros desejados. Dessa forma, foi desenvolvida uma 

configuração experimental na qual a câmera térmica pudesse ser colocada na posição vertical, 

com a lente direcionada para cima ou para baixo. A Figura 4.3 (Moreira, D.C., 2016) 

exemplifica as configurações experimentais analisadas. 
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Figura 4.3 - Configurações experimentais analisadas a) vertical, com a superfície da 

amostra voltada para baixo; b) vertical, com a superfície da amostra voltada para cima 

(Moreira, D.C., 2016). 

Com base nos dados obtidos, que serão apresentados no próximo capítulo, 

comparando as distribuições de temperatura a partir das configurações experimentais acima 

descritas, obtemos uma distribuição de temperatura mais uniforme na configuração com a 

superfície do material voltada para cima, favorecendo assim o estudo. 

 Dessa forma, tal configuração experimental foi adotada para o estudo da condutividade 

térmica em materiais ortotrópicos, utilizando corpos de prova constituídos de matriz epóxi 

(isolante térmico), orientados com fios finos de cobre (condutor térmico). A figura 4.4 ilustra 

a configuração experimental utilizada. 
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Figura 4.4 -  Aparato experimental utilizado para estimar a condutividade térmica de 

materiais ortotrópicos. 

 

Os corpos de prova possuem dimensões de 100 mm x 13 mm x 5 mm. Foram 

fabricados quatro tipos de corpos de prova: barra de resisa epóxi sem fios de cobre; barra de 

resina epóxi com fios de cobre alinhados a 0º; barra de resina epóxi com fios de cobre 

alinhados a 45º; barra de resina epóxi com fios de cobre alinhados a 90º. A Figura 4.5 

exemplifica tais casos descritos acima. 
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       a)                                                                                                b) 

    

 

 

 

       (c)                                                                                               (d) 

 

 

 

Figura 4.5 - Orientações dos fios de cobre a) barra de resisa epóxi sem fios de cobre; 

b) barra de resina epóxi com fios de cobre alinhados a 0º c) barra de resina epóxi com fios de 

cobre alinhados a 45º; d) barra de resina epóxi com fios de cobre alinhados a 90º. 

 

Os campos de temperatura foram estimados a partir de 11 imagens térmicas. Para cada 

caso, a potência fornecida à placa termoelétrica foi variada, visando analisar a modificação do 

campo de temperatura da amostra em teste. 
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5    RESULTADOS 

 A Figura 5.1 mostra o campo de temperatura do corpo de prova de Acrílico alocado 

no suporte da amostra, o qual foi obtido com a câmera infravermelha. A equação (12) foi 

ajustada aos campos experimentais de temperatura em regime permanente através da 

estimativa de 𝑇𝑏 𝑒 𝑇𝑓. A partir das imagens térmicas obtidas, a estimativa dos valores de 

𝑇𝑏 𝑒 𝑇𝑓 ocorreu a partir do campo de temperatura médio. Assim, os valores estimados foram 

inseridos na equação (12) e o campo de temperatura ajustado foi obtido para uma superfície 

trocando calor com o ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Exemplificação do campo de temperatura. 

 

 A região de interesse do estudo é delimitada com um retângulo azul e foi escolhida para 

investigar a distribuição de temperatura na superfície da amostra ao longo da coordenada 

horizontal. As posições horizontais iniciais e finais da amostra, que estão associadas à 
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temperatura da base e do fluido, foram cuidadosamente selecionadas para assegurar uma 

medição adequada.  

           O mesmo ajuste a partir dos dados experimentais também é mostrado na Figura 5.2, na 

qual é possível observar uma boa concordância entre os dados experimentais e as funções 

ajustadas, para amostras de Acrílico e Teflon para a configuração com uma superfície 

trocando calor e com duas superfícies trocando calor. Tal concordância também pode ser 

estudada de acordo com a dispersão dos resultados experimentais em relação aos ajustes, 

como mostra a Figura 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (a)                                                   (b)  

 

Figura 5.2 - Distribuição horizontal da temperatura ao longo da barra de Acrílico (a) e Teflon 

(b) para ambas as configurações experimentais. 
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                (a)                                                   (b)  

 

Figura 5.3 -  Erro relativo entre dados experimentais e ajuste de curva para ambos os casos: a) 

Acrílico e b) Teflon. 

 Pode-se notar que os erros avaliados são relativamente pequenos, onde 𝑇𝑒𝑥𝑝 é  a 

distribuição exprimental 𝑇𝑓𝑖𝑡 é o ajuste da curva. Entretanto, os valores aumentam perto da 

base. Esta discrepância pode ser atribuída a condição de contorno adotada, que não é 

adequada para prever a temperatura próxima à base, devido ao fluxo de calor variável 

fornecido pela placa térmica. Em todos os casos analisados, os erros do modelo experimental 

para um lado livre foram maiores do que para a configuração com dois lados livres. Nestas 

análises, percebe-se qua configuração experimental usando dois lados livres é mais 

apropriada. 

 Para estimar o número de Biot, a equação (12) foi ajustada aos dados experimentais  

para cada configuração proposta. A Tabela 5.1 apresenta os valores estimados para o número 

de Biot para os corpos de prova de Teflon e Acrílico considerando ambas as configurações 
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experimentais. Foram realizados quatro testes com as mesmas amostras para assegurar a 

repetibilidade dos resultados.  

 

Tabela 5.1- Número de Biot estimado para as amostra de Acrílico e Teflon para uma e duas 

superfícies trocando calor. 

 

Acrílico 

 Teste 𝑩𝒊𝟏 𝑩𝒊𝟐 𝑩𝒊𝟏/𝑩𝒊𝟐 
1 0,3875 0,1288 3,01 

2 0,3405 0,1357 2,51 

3 0,3272 0,1242 2,63 

4 0,3914 0,1391 2,81 
 

 

 A partir da equação (9), observa-se que para a barra com dois lados livres, o  valor 

número de Biot deveria ser a metade do valor do número Biot para um lado livre, pois o 

comprimento efetivo é a metade, devido à condição de simetria. Ou seja, a razão  

Bi1/Bi2 deveria ser 2. Conforme mostra a Tabela 5.1, a razão Bi1/Bi2 obedece a tendência de 

possuir um valor >1, porém seus valores variam entre 2,5 e 3,0, não respeitando o valor 

esperado teoricamente, o que pode ser justificado devido a algum erro experimental embutido 

ou a alguma variação no coeficiente de transferência de calor por convecção ℎ𝑓. 

 Outra observação a ser feita é que os valores estimados para o número de Biot estão 

de acordo com a teoria. Em todos os testes, o número de Biot para as amostras de Teflon 

possuiu um valor inferior ao número de Biot para as amostra de Acrílico, visto que o valor da 

condutividade térmica do Teflon é superior à condutividade do Acrílico. 

 Um ponto também importante de ser observado é que os testes com a barra de Acrílico 

para o caso com uma superfície livre apresentou uma maior dispersão no número de Biot 

quando comparados ao Teflon. Já para o caso com duas superfícies livres, os testes com a 

Teflon 

Teste 𝑩𝒊𝟏 𝑩𝒊𝟐 𝑩𝒊𝟏/𝑩𝒊𝟐 
1 0,2828 0,09553 2,96 

2 0,301 0,09839 3,06 

3 0,2846 0,09966 2,86 

4 0,2804 0,09593 2,92 



52 

 

barra de Teflon apresentou uma maior dispersão no número de Biot quando comparados ao 

Acrílico. Tais dispersões podem ser justificadas devido a alguma variação nas condições do 

ambiente. 

  Para os testes verticais, temos apenas uma superfície do corpo de prova trocando calor 

com o ambiente, pois nesta configuração não existe a condição de simetria da configuração 

horizontal, quando as duas superfícies estão trocando calor com o ambiente.  

 A partir dos resultados obtidos, observa-se que a orientação possui grande influência no 

número de Biot, principalmente no caso em que as amostras foram giradas para baixo. Além 

disso, a configuração vertical com a superfície da amostra virada para cima parece ser a 

configuração mais adequada, uma vez que apresentou os valores mais baixos para a 

estimativa do número de Biot, o que resulta em uma melhor distribuição de temperatura em 

toda a barra. Além disso, foi observada uma distribuição de temperatura mais uniforme ao 

longo da direção 𝑦, como pode ser observado na Figura 5.4, itens (e) e (f). Os resultados da 

distribuição de calor nestas três configurações experimentais estão apresentados na Figura 5.4, 

para dois tipos de materiais: Acrílico e Teflon. 
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      (a) Horizontal - Acrílico                       (b) Horizontal - Teflon 

 

 

 

  

                  (c) Vertical (baixo) - Acrílico         (d) Vertical (baixo) - Teflon  

   

 

                   (c) Vertical (baixo) - Acrílico         (d) Vertical (baixo) - Telfon 

 

     (e) Vertical (cima) - Acrílico                      (f) Vertical (cima) - Teflon 

 

Figura 5.4 - Distribuição de temperaturas nas superfícies das barras de Acrílico e Teflon em 

testes realizados com diferentes configurações experimentais. 

  

 A Tabela 5.2 mostra os valores médios para a estimativa dos parâmetros para os testes com 

Acrílico e Teflon. No total, foram realizados quinze testes para cada material e para cada 

configuração e, assim, conseguimos obervar uma boa repetibilidade dos resultados. De acordo 



54 

 

com os resultados obtidos, é possível observar que os valores de Biot para as amostras de 

Teflon são ligeiramente inferiores aos obtidos com o Acrílico, o que está de acordo com a 

teoria, pois a condutividade térmica do Teflon é superior à condutividade térmica do Acrílico.  

 

Tabela 5.2 - Estimativas médias da Temperatura do ambiente (𝑇𝑓) e para o número de Biot 

para as barras de Acrílico e Teflon, considerando diferentes configurações experimentais . 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos resultados acima, foi verificado que a configuração experimental mais 

adequada foi a vertical com a superfície da barra voltada para cima. Dessa forma, foram os 

testes com os materiais ortotrópicos foram realizados. A Figura 5.5  mostra a distribuição de 

temperatura para o caso no qual os fios de cobre estão alinhados a 0º. Nesta imagem, percebe-

se uma grande diferença entre as temperaturas da extremidade direita da amostra (𝑇𝑓) para 

testes com diferentes potências fornecidas. Tal fato pode ter ocorrido devido a alguma 

radiação externa ou qualquer outro fluxo externo. Outra justificativa poderia ser que a própria 

câmara protetora estivesse servindo como uma "estufa", aumentando assim a temperatura do 

experimento/ambiente. 

Outra observação a ser feita é que a condição de contorno adotada na ponta da barra, 

com a temperatura da ponta igual à temperatura do fluido, para esse caso, não está sendo 

satisfeita. Neste caso analisado, temos uma condutividade térmica equivalente de uma 

associação em paralelo com um material muito condutivo, que é o cobre. Para que a condição 

 
Acrílico Teflon 

Orientação 𝐵𝑖 𝑇𝑓(K) 𝐵𝑖 𝑇𝑓(K) 

Horizontal 0,365 299,27 0,348 299,02 

Vertical (baixo) 0,574 300,26 0,56 299,98 

Vertical (cima) 0,35 299,43 0,316 299 
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de contorno mencionada fosse satisfeita, duas opções poderiam ser verificadas: a primeira, 

seria aumentar o comprimento da barra, assumindo que ela seja suficientemente comprida; a 

segunda, ao invés da potência fornecida ser aumentada gradativamente, deveríamos diminuir 

a mesma, por se tratar de uma barra com um material muito condutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Distribuição de temperatura para diversas voltagens para o caso com os 

fios de cobre alinhados a 0º. 
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Visando ter um mesmo 𝑇𝑓 para todos os testes realizados com potências diferentes, 

com o auxílio de termopares, a temperatura do ambiente passou a ser medida e mantida em 

cerca de 295 K. Assim, passamos a ter a distribuição de temperatura da Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Distribuição de temperatura com o controle da temperatura do ambiente para o 

caso com os fios de cobre alinhados a 0º. 

  

 Analisando a Figura 5.6, observamos que a diferença entre as temperaturas da extremidade 

direita da amostra (𝑇𝑓) para testes com potencias diferentes (após ser mantida a temperatura 

do ambiente a 295 K) foi reduzida de forma considerável. É possível analisar também que 

para este caso analisado existe um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 grande, demonstrando que há uma variação de 
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temperatura considerável, o que vai de encontro com a teoria, provavelmente porque a 

condição de contorno na ponta não foi satisfeita. Como o fluxo de calor aplicado está na 

mesma direção dos fios de cobre, este é o caso que apresenta a maior condutividade térmica 

entre as amostras ortotrópicas estudadas. Assim, o esperado nesse caso seria uma menor 

diferença de temperatura na barra, ou seja, um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 pequeno. 

A Figura 5.7 exemplifica a distribuição de temperatura para o caso com apenas a resina 

Epóxi. Entre as amostras ortotrópicas estudadas, este é o caso que apresenta a menor 

condutividade térmica. Em comparação com o caso da Figura 5.6, este caso apresenta um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  

menor. O correto seria neste caso apresentar um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 maior, pelo fato da Epóxi ser um material 

isolante. Tal situação provavelmente pode ser justificada pois no caso anterior, a condição da 

ponta não é satisfeita. Vale ressaltar que neste caso o teste com a potência de 1,35 W não foi 

considerado devido a algum erro experimental. 
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Figura 5.7 - Distribuição de temperatura com o controle da temperatura do ambiente para o 

caso da barra epóxi. 

  

A Figura 5.8 exemplifica a distribuição de temperatura para o caso com os fios de cobre 

alinhados a 90º. Nesta situação, observa-se que em comparação com o caso da Figura 5.6, o 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

neste caso é menor. O correto seria neste caso apresentar um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 maior, o que provavelmente 

pode ser justificado pois no caso da Figura 5.6, a condição da ponta não é satisfeita. Outra 

observação a ser feita é que em comparação com a Figura 5.7, o  
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 é muito semelhante, 

estando dentro do esperado pelo fato do fluxo de calor estar na direção perpendicular à direção 
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dos fios de cobre e, este caso, juntamente com o caso da barra Epóxi, é o que apresenta uma das 

menores condutividades térmicas entre as amostras ortotrópicas estudadas. Vale ressaltar que 

neste caso o teste com a potência de 1,35 W não foi considerado devido a algum erro 

experimental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Distribuição de temperatura com o controle da temperatura do ambiente para o 

caso com os fios de cobre alinhados a 90º. 
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 Finalmente, a Figura 5.9 exemplifica a distribuição de temperatura para o caso com os fios 

de cobre alinhados a 45º. Comparando com o caso da Figura 5.6, o  
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 neste caso é menor. O 

correto seria neste caso apresentar um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 maior, o que provavelmente pode ser justificado 

pois no caso da Figura 5.6, a condição da ponta não é satisfeita. Porém, em comparação com o 

caso da Figura 5.7 e o caso da Figura 5.8, este caso apresenta um 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 menor, o que está dentro 

do esperado, visto que, neste caso, condutividade térmica é maior do que nos casos das 

Figuras 5.7 e 5.8, porém menor do que no caso da Figura 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Distribuição de temperatura com o controle da temperatura do ambiente para o 

caso com os fios de cobre alinhados a 45º. 
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A partir do campo de temperatura de cada caso, o número de Biot foi estimado para 

cada potência fornecida conforme mostrado na Tabela 5.3. 

 

                       Tabela 5.3 - Estimativa do número de Biot. 

 

 
Bi 

Potência (W)  Cobre 0° Epóxi Cobre 90° Cobre 45° 

0,6 0,02099 0.3371 0.3277 0.13 

0,7 0.02002 0.3438 0.3325 0.1349 

0,8 0.02097 0.3376 0.3342 0.1338 

1,1 0.02081 0.3677 0.3746 0.1352 

1,15 0.02227 0.362 0.3626 0.1453 

1,2 0.02185 0.3524 0.359 0.1416 

1,35 0.0219 - - 0.1407 

 

 

 

De acordo com a Tabela 5.3, é possível observar que o número de Biot apresentou os 

menores valores para o caso com os fios de cobre alinhados a 0º, o que está de acordo com a 

teoria, visto que o mesmo possui a maior condutividade térmica entre os casos estudados. O 

caso com apenas a resina Epóxi e o caso com os fios de cobre alinhados a 90º possuíram os 

maiores valores do número de Biot, além de terem possuído valores semelhantes. Tais 

resultados estão de acordo com o esperado, visto que tais casos possuem os menores valores 

de condutividade térmica entre os casos estudados. Finalmente, o caso com os fios de cobre 

alinhados a 45º apresentou valores do número de Biot superiores ao caso com os fios 

alinhados a 0º porém inferiores ao caso com os fios alinhados a 90º e ao caso com apenas a 

resina Epóxi, o que também está de acordo com a teoria, visto que tal caso possui o valor da 
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condutividade térmica menor que o caso com fios a 0º e maiores que o caso com fios a 90º e 

que o caso com apenas a resina Epóxi. 

 

 Conforme mencionado no capítulo 4, a estimativa  da condutividade térmica do material 

ortotrópico foi realizada numa análise feita através da termografia e através de uma solução 

analítica, utilizando equações para estimar a condutividade térmica equivalente na direção da 

aplicação do fluxo de calor.  É válido lembrar que iremos utilizar as equações (15), (16) e (17) 

como base para a análise teórica. 

  Sendo a condutividade térmica do cobre 𝐾𝑓 = 385
𝑤

𝑚𝑘
 (Cengel, 2003) e a condutividade da 

matriz de epóxi é igual a 𝐾𝑚 = 0,15 
𝑤

𝑚𝑘
 (Cengel, 2003), foi analisado primeiramente o 

cálculo experimental a partir das equações (8), (9), (10)𝑒 (12).  

 Com as dimensões da barra e com o  número de Biot estimado, a partir das Tabela 5.3, o 

cálculo do ℎ∞ foi feito a partir da barra com apenas resina Epóxi, usando como base o teste 

realizado com a voltagem de 1.1 W por ter apresentado uma distribuição de temperatura mais 

uniforme. O valor de ℎ𝑓 foi adotado como fixo e constante para os demais casos com fios de 

cobre. A Tabela 5.4 mostra todos os parâmetros utilizados para a estimativa da condutividade 

térmica equivalente na direção do fluxo de calor através da termografia,  para todos os casos 

estudados e o valor da condutividade térmica equivalente. 
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Tabela 5.4 - Parâmetros utilizados para a estimativa da condutividade térmica equivalente 

experimental para os casos estudados. 

  

 
Orientação 

  Parâmetros Cobre 0° Epóxi Cobre 90° Cobre 45° 

 Bi (1,1 W) 0.02081 0.3677 0.3746 0.1352 

      a (mm) 100 100,6 100,6 100 

   δ (mm) 5 5 5 5 

𝒉𝒇 (w/m²k) 11,031 11,031 11,031 11,031 

 k (W/mk) 2,6504 0.15 0,1472 0,408 
  

 

 A partir dos dados obtidos na Tabela 5.4, é possível observar que o caso com os fios a 0º 

apresentou um valor de condutividade térmica superior aos demais caso. Outra observação a 

ser feita é que o caso com apenas resina Epóxi e o caso com os fios de cobre orientados a 90º, 

apresentaram os menores valores de condutividade térmica e, além disso, apresentaram 

valores muito próximos. Finalmente, para o caso com fios a 45º, é possível observar que o 

valor da condutividade térmica do mesmo foi inferior ao caso com fios a 0º porém superior ao 

caso com fios a 90º e com somente a resina Epóxi. Todos os resultados que foram obtidos 

estão de acordo com o que era esperado. 

 Após a análise a partir da termografia, foi realizada a análise teórica. Para tal, é necessário 

calcular a fração volumétrica entre as fibras e a matriz. Dessa forma, as dimensões e as 

quantidades de fios de cobre em cada barra a ser testada, é de extrema importância.  

 A Tabela 5.5 apresenta os parâmetros utilizados para a estimativa da condutividade térmica 

equivalente teórica na direção do fluxo aplicado e o valor da condutividade térmica 

equivalente para todos os casos estudados. 

 



64 

 

Tabela 5.5 - Parâmetros utilizados para a estimativa da condutividade térmica equivalente 

teórica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 De acordo com a Tabela 5.5, é possível observar que o caso com os fios a 0º apresentou 

um valor de condutividade térmica superior aos demais caso. Também é possível observar 

que o caso com os fios a 90º apresentou o menor valor de condutividade térmica e, além 

disso, apresentou um valor muito próximo ao valor da condutividade térmica da matriz Epóxi 

(0,15 W/mK). Finalmente, para o caso com fios a 45º, obteve-se o valor da condutividade 

térmica inferior ao caso com fios a 0º porém superior ao caso com fios a 90º. Os resultados 

obtidos estão de acordo com o que era esperado.  

 A Tabela 5.6 resume os valores estimados para a condutividade térmica de todos os casos 

estudados através da estimativa feita pela termografia e pela análise teórica. 

 

Tabela 5.6 - Estimativa da condutividade térmica para os casos estudados.  

 

Orientação Condutividade térmica experimental (W/mK) Condutividade térmica teórica (W/mK) 

Cobre 0° 2,6504 6,0959 

Cobre 90° 0,1472 0,1541 

Cobre 45° 0,408 0,31 

 
Orientação 

Parâmetros Cobre 0° 
Cobre 

90° 
Cobre 

45° 

Diâmetro do fio (mm) 0,35 0,35 0,35 

Quantidade de fios 11 70 66 

a (mm) 100 100,6 100 

δ (mm) 5 5 5 

Vf 0,0154 0,0134 0,0152 

k (W/mk) 6,0959 0,1541 0,32 
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 A partir da Tabela 5.6 é possível constatar que a estimativa dos valores da condutividade 

térmica através da termografia e através da solução analítica apresentaram resultados 

próximos, menos para o caso com os fios a 0º, apesar de terem obtido a mesma ordem de 

grandeza. Tal fato pode ter acontecido devido à condição de contorno na ponta não ter sido 

satisfeita, além de erros experimentais e da adoção de um mesmo coeficiente de transferência 

de calor por convecção ℎ𝑓 para todos os casos estudados. Porém, os demais resultados foram 

todos de acordo o esperado. 
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6   CONCLUSÕES  

 

 A partir de uma experiência simples, foi realizada a estimativa do número de Biot, que 

possui uma relação direta com a condutividade térmica do material. Foram testados dois 

materiais, o Acrílico e o teflon, sendo analisadas duas configurações experimentais distintas: 

apenas uma superfície exposta ao ambiente e duas superfícies expostas ao ambiente. Para 

ajustar o modelo à distribuição de temperatura, foram estimados o número de Biot, a 

temperatura do fluido e a temperatura de base. 

 As temperaturas do fluido e da base estavam de acordo com as observações 

experimentais. Também não foi observada variação significativa da temperatura na direção 𝑦. 

As estimativas para o número de Biot foram < 1 em todos os testes com as configurações 

propostas, mostrando que o modelo utilizado é adequado para a estimativa do parâmetro 

desejado. 

 Os erros avaliados entre os dados experimentais para um lado livre foram superiores 

em todos os testes realizados em relação a dois lados livres, principalmente perto da base. 

Assim, percebe-se que na configuração horizontal, a adoção de duas superfícíes livres 

trocando calor é a mais apropriada. 

 Apesar da razão Bi1/Bi2, para ambas as amostras,  não ter obedecido o valor 

esperado teoricamente, a razão respeita a tendência de possuir um valor >1. As estimativas do 

número de Biot para ambas as amostras estão dentro do esperado. Em todos os testes, o 

número de Biot para as amostras de Teflon possuiu um valor inferior ao número de Biot para 

as amostra de Acrílico, visto que o valor da condutividade térmica do Teflon é superior à 

condutividade do Acrílico.  

 Visando obter a melhor configuração experimental para a estimativa de parâmetros 

térmicos, diferentes configurações experimentais foram testadas. Foi possível observar que a 

mudança de configuração possui uma grande influência no número de Biot e que a 

configuração vertical com a superfície da amostra virada para cima parece ser a configuração 
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mais adequada, pois apresentou os valores mais baixos para a estimativa do número de Biot, 

resultando em uma distribuição de temperatura mais homogênea em toda a barra. Além disso, 

foi observada uma distribuição de temperatura mais uniforme ao longo da direção 𝑦. 

 Após a identificação da configuração experimental mais adequada, as propriedades 

efetivas de amostras ortotrópicas foram estimadas. O número Biot foi estimado em cada caso 

estudado. A condutividade térmica também foi estimada para cada caso, adotando o ℎ𝑓 como 

fixo e constante para todos os casos. 

 A comparação dos resultados obtidos pela termografia e pela solução analítica 

possuíram uma boa concordância,  menos para o caso com fios a 0º provavelmente pois neste 

caso não foi respeitada a condição de contorno na ponta. 

 Apesar do modelo utilizado ser para materiais homogêneos e isotrópicos, a partir dos 

resultados obtidos é possível estimar a condutividade térmica de materiais que sejam 

heterogêneos e que apresentam propriedades dependes da direção, desde que as condições de 

contorno estipuladas sejam respeitadas. 

            Para trabalhos futuros, é necessária a fabricação de novos corpos de prova com 

diferentes angulações e diferentes variações volumétricas visando validar o método. O estudo 

proposto pode ser utilizado na modelagem de propriedades efetivas de materiais 

anisotrópicos; testes com materiais com gradiente funcional; testes em regime transiente com 

estimativa da difusividade térmica, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

7    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  
 

.A. Dasgupta, R.K. Agarwal. Orthotropic Thermal Conductivity of plain-weave fabric 

composites using a homogenization technique. 1991. 

 

Abukhshim N.A., Mativenga P.T., Sheikh M.A. Heat generation and temperature prediction 

in metal cutting: A review and implications for high speed machining. International Journal of 

Machine Tools & Manufacture 46 (2006) 782–800 

A. R. Challoner, R. W. Powell, D. Sc. Thermal conductivities of liquids: new determinations for 

seven liquids and appraisal of existing values 

 

Beherens, E. 1968. J. Composite Materials , 2:2 

 

Berger, S., Osselin, JF, Drean JY and Gautier, K. Understanding of thermal phenomena in 

woven textile structure. Experimental Techniques 2005, Vol. 29, No 5, pp. 28-32. 

 

BERETTA, L. L. ; MOREIRA, D. C. ; SPHAIER, L. A. ; Nunes, L.C.S. . Influence of 

infrared image acquisition distance on Parameter estimation using a simple heat conduction 

Model. In: 15th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering, 2014, Belém PA. 

Encit 2014, 2014.  

 

BEIRÃO, S. G. S; RAMIRES, M. L. V.; DIX, M.; De CASTRO, C. A. N. A new instrument 

for the measurement of the thermal conductivity of fluids. International Journal of 

Thermophysics, vol. 27, n 4, p. 1018-1041, 2006. 

 

http://lattes.cnpq.br/4361739459398814


69 

 

Boué, C. e Holé, S., 2012. “Infrared thermography protocol for simple measurements of 

thermal diffusivity and conductivity”. Infrared Physics & Technology, Vol. 55, pp 376–379. 

 

ÇENGEL, Y. A. Heat transfer: a practical approach. 2 ed. McGraw-Hill, 2003, 932p. 

Cheng, S. and R. Vachon. 1970. Int. J. Heat Mass Trans. , 13:537 

 

 

Christophe Rodiet, Mathieu Niezgoda, Benjamin Remy, Alain Degiovanni. NEW 

ESTIMATION METHOD BASED ON INTEGRAL TRANSFORMS FOR THE THERMAL 

DIFFUSIVITY MEASUREMENT OF ANISOTROPIC MATERIALS. 2014 

 

CHALLONER, A. R.; POWELL, R. W. Thermal conductivities of liquids: new 

determinations for seven liquids and appraisal of existing values. Proceedings 147 of the 

Royal Society of London, Series A, Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 

238, p. 90-106, 1956. 

 

Clayton, W.A. 1971. AIAA , Paper no. 71-380. 

 

 

Chamis, C.C. 1967. Ph.D. thesis, Case Western Reserve University, Rochester, 

NY 

 

Chudzic, S., 2012. “Measurement of thermal parameters of a heat insulating 

material using 

infrared thermography”. Infrared Physics & Technology, Vol. 55, pp 73–83. 

 

CODREANU, C.; CODREANU, N. –I.; OBREJA, V. V. N. Experimental set-up 

for the measurement of the thermal conductivity of liquids. Romanian Journal of 

Information Science and Technology, vol. 10, n 3, p. 215-231, 2007. 

CZICHOS, H.; SAITO, T.; SMITH, L. E. (Ed.). Springer handbook of materials measurement 

methods. Vol. 978. Springer Handbooks, 2006, 1208p. 

 

Damien Lecointe1, Maxime Villière1, Sawsane Nakousi, Vincent Sobotka, Nicolas Boyard, 

Fabrice Schmidt, Didier Delaunay. Experimental determination and modeling of thermal 

conductivity tensor of carbon/epoxy composite. 2012 

 



70 

 

 

Donea, J. 1972. J. Composite Materials, 6:272 

 

G. W. C. Kaye, W. F. Higgins The Thermal Conductivities of Certain Liquids 

 

GUSTAFSSON, S. E.; KARAWACKI, E. Transient plane source techniques for thermal 

conductivity and thermal diffusivity measurements of solid materials. Review of Scientific 

Instruments, vol. 62, n 3, p. 797-804, 1991. 

 

GUSTAVSSON, M.; GUSTAFSSON, S. E. On the use of transient plane source sensors for 

studying materials with direction dependent properties. In: DINWIDDIE, R. B. (Ed.). 

Thermal Conductivity 26 / Thermal Expansion 14. Destech Publications Inc., p. 367-377, 

2005. 

 

Gurtman GA, Rice HM, Maewal A. Thermomechanical analysis of graphite/metal matrix 

composites. Final report (SSS-R-81-4862)to DARPA (#3788), February 1981. 

 

Haj-Ali, R, Wei, BS, Johnson, S and El-Hajjar, R. Thermoelastic and infrared-thermography 

methods for surface strains in cracked orthotropic composite materials. Engineering Fracture 

Mechanics 75 (2008) 58–75. 

 

Hang Yu, Dirk Heider, Suresh Advani. Role of in-plane stacking sequence on transverse 

effective thermal conductivity of unidirectional composite laminates. 2015. 

 

HAMMERSCHMIDT, U.; SABUGA, W. Transient hot wire (THW) method: uncertainty 

assessment. International Journal of Thermophysics, vol. 21, n 6, p. 1255-1278, 2000a. 

 

HE, Y. Rapid thermal conductivity measurement with a hot disk sensor: Part 2. 

Characterization of thermal greases. Thermochimica Acta, vol. 436, n 1-2, p. 130-134, 2005. 

 

Hecht, E. Optics, 2
nd

 ed, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1987. 

 

Horst Czichos Prof., Tetsuya Saito, Leslie Smith Springer Handbook of Materials 

Measurement Methods. 2006 

 

Incropera. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 2008 

 

https://link.springer.com/search?facet-creator=%22Horst+Czichos+Prof.%22
https://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tetsuya+Saito%22
https://link.springer.com/search?facet-creator=%22Leslie+Smith%22
https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-540-30300-8
https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-540-30300-8


71 

 

Inovação Tecnológica, Bioplástico conduz calor melhor do que aço inoxidável, 

 2007. 

J. Koráb, P Stefánik, S. Kavecky, P. Sebo, G.Korb . Thermal Conductivity of unidirection 

copper matrix carbon fibre composites. 2001 

 

John A. Charles, Dale W. Wilson. A model of passive thermal nondestructive evaluation of 

compositive laminates. 1981; 

 

Jones, R and Wykes, C, Holographic and speckle interferometry, 2
nd

 ed., Cambridge 

University Press, 1989; 

KADJO, A.; GARNIER, J. –P.; MAYE, J. P.; MARTEMIANOV, S. A new transient two-

wire method for measuring the thermal diffusivity of electrically conducting and highly 

corrosive liquids using small samples. International Journal of Thermophysics, vol. 29, n 4, 

1267-1277, 2008. 

 

Kai Dong, Jiajin zhang, Limin Jin, Bohong Gu, Baozhong Sun. Multi-scale finite element 

analyses on the thermal conductive behaviorsof 3D braided composites. 2016. 

 

KAYE, G. W. C.; HIGGINS, W. F. The thermal conductivities of certain liquids. Proceedings 

of the Royal Society of London, Series A, Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 

vol. 117, p. 459-470, 1928. 
 

Khoroshun, L.P. 1966. Prikladnaia Mekhanika (in Russian), 2(9):99. 

 

Laskar, J.M., Bagavathiappan, S., Sardar, M., Jayakumar, T., Philip, J. e Raj, B., 

2008.“Measurement of thermal diffusivity of solids using infrared thermography”. 

MaterialsLetters, Vol. 62, No. 17, pp. 2740–2742. 

 

Martin L. Dunn and Minoru Taya. The effective thermal conductivity of composites with 

coated reinforcement and the application to imperfect interfaces. 1993 

 

MAQSOOD, A.; AMIN, N.; MAQSOOD, M.; SHABBIR, G.; MAHMOOD, A.; 

GUSTAFSSON, S. E. Simultaneous measurements of thermal conductivity and thermal 

diffusivity of insulators, fluids and conductors using the transient plane source (TPS) 

technique. International Journal of Energy Research, vol. 18, n 9, p. 777-782, 1994. 



72 

 

 

M. R. Kulkarni , R. P. Brady. A MODEL OF GLOBAL THERMAL CONDUCTIVITY IN 

LAMINATED CARBON/CARBON COMPOSITES. 1997. 

 

Miettinen, L., Kekalainen, P., Merikoski, J., Myllys, M. e Timonen, J., 2008. “In-plane 

thermal diffusivity measurement of thin samples using a transient fin model and infrared 

thermography”. International Journal of Thermophysics, Vol. 29, pp. 1422–1438. 

 

Miettinen, L., Kekalainen, P., Merikoski, J. e Timonen, J., 2009. “Measurement of the In-

plane Thermal Diffusivity and Temperature-Dependent Convection Coefficient Using a 

Transient Fin Model and Infrared Thermography”. International Journal of Thermophysics, 

Vol. 30, pp. 1002–1017. 

 

MIN, S.; BLUMM, J.; LINDEMANN, A. A new laser flash system for measurement of the 

thermophysical properties. Thermochimica Acta, n 455, p. 46-49, 2007. 

 

MOREIRA, D. C. ; TELLES, M. C. O. ; SPHAIER, L. A. ; NUNES, L. C. S. . Infrared 

thermography for estimating the thermal conductivity augmentation of polymeric 

nanocomposites. High Temperatures. High Pressures (Print), v. 44, p. 3-23, 2015.  

 

MOREIRA, D. C. ; TELLES, M. C. O. ; NUNES, L. C. S. ; SPHAIER, L. A. . Analysis of 

improved-lumped models for estimating the thermal conductivity augmentation in composite 

materials.. In: 15th International Heat Transfer Conference (IHTC 2014), 2014, Kyoto. 

Proceedings of the 15th International Heat Transfer Conference, 2014.  

 

MOREIRA, D. C. ; TELLES, M. C. O. ; SPHAIER, L. A. ; Nunes, L.C.S. . Enhanced 

Lumped Formulations for Estimating the Thermal Properties of Polymeric Nanocomposites 

Using Infrared Thermography. In: 22nd International Congress of Mechanical Engineering, 

2013, Ribeirão Preto. Cobem, 2013. 

 

Moreira, D.C. ; Sphaier, L.A. ; Reis, J.M.L. ; Nunes, L.C.S. . Experimental Analysis of Heat 

Conduction in UPR-Alumina Nano-Composites. High Temperatures. High Pressures (Print), 

v. 41, p. 185-195, 2012.  

 



73 

 

NAGASAKA, Y.; NAGASHIMA, A. Absolute measurement of the thermal conductivity of 

electrically conducting liquids by the transient hot-wire method. Journal of Physics E: 

Scientific Instruments, vol. 14, n 12, p. 1435- 1440, 1981. 

Nomura, S. and T.W. Chou. 1980. J. Composite Materials , 14(4):120; 

 

Pron, H, Henry, JF, Flan B, Luc, J, Offermanna, S, Beaudoin, JL. Estimation of residual 

stresses induced by shot-peening. Measurement of the thermal dissipation with an infrared 

camera. Int. J. Therm. Sci. 41 (2002) 369–375; 

 

PARKER, W. J.; JENKINS, R. J.; BUTLER, C. P.; ABBOT, G. L. Flash method of 

determining thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity. Journal of Applied 

Physics, vol. 32, n 9, p. 1679-1684, 1961. 

 

Philippi, I., Batsale, J.C., Maillet, D. e Degiovanni, A., 1995. “Measurement of thermal 

diffusivities through processing of infrared images”. Review of scientific instruments, Vol. 

66, No. 1, pp. 182–192. 

 

POLTZ, H.; JUGEL, R. The thermal conductivity of some organic liquids between 30 and 

190 C. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 25, n 8, p. 1093-1101, 1982. 

 

Rastogi, PK. Optical Measurement Techniques and Application, Artech House, 1997; 

 

R C. Proglhof, J.L. Throne, R.R Ruetsch. Methods for Predicting the Thermal Conductivity of 

Composite Systems: A Review. 1976 

 

Roger Kempers. Development of advanced thermal interface materials (TIMs), 2016; 

 

Roger Kempers, MSc Development of advanced thermal interface materials - The University 

of Dublin.2016 

 

SCHNEIDER, A. Thermal conduction. In: BENTLEY, R. E (Ed.). Handbook of temperature 

measurement: Temperature and humidity measurement. Vol. 1. Springer-Verlag, p. 163-184, 

1998. 



74 

 

Sharpe W.N., Handbook of Experimental Solid Mechanics, Springer Science and Business 

Media, New York (2008); 

 

Souza, L.G.M, Gomes, U.U,. Viabilidade térmica, econômica e de materiais da utilização de 

tubos PVC como elementos absorvedores em coletroes de um sistema de aquecimento por 

energia solar, Tese de Doutorado do Programa de Doutorado em Ciência e Engenharia de 

Materiais da UFRN, Natal-Rn,2002. 

 

Springer. G.S. and S.W. Tsai. 1967. J. Composite Materials. , 1:166; 

 

Sphaier, L. Notas de Aula de Transferência de Calor.2015 

 

Taya M, Arsenaut JR. Metal matrix composites - thermomechanical behavior. New York: 

Pergamon Press, 1989. 

 

Tawfika, D,  Muttonb, PJ, Chiu, WK. Experimental and numerical investigations: Alleviating 

tensile residual stresses in flash-butt welds by localized rapid post-weld heat treatment. 

Journal of materials processing technology 196, (2008) 279–291; 

 

Thornburg, J.D. and C.D. Pears. 1965. ASME Paper 65-WA/HT-4; 

 

Ummenhofer, T, Medgenberg, J. On the use of infrared thermography for the analysis of 

fatigue damage processes in welded joints. International Journal of Fatigue 31:1 (2009) 130-

137 

 

TELLES, M. C. O. ; MOREIRA, D. C. ; SPHAIER, L. A. ; Nunes, L.C.S. . Analyses of an 

Infrared Thermography Experiment for Estimating the Thermal Conductivity of Polymeric 

Materials.. In: 22nd International Congress of Mechanical Engineering, 2013, Ribeirão Preto. 

Cobem, 2013.  

 

USP - Encapsulamento para MEMS ou Microssistemas 

 



75 

 

W. Minkina, S. Dudzik, Infrared thermography – errors and uncertainties, Wiley, West 

Sussex, UK (2009) 

 

WEBSTER, J. G. The measurement, instrumentation, and sensors handbook. CRC Press LLC, 

1999, 1500p. 

 

Wilson N. dos Santos; Rinaldo Gregório F; Paul Mummery; Andrew Wallwork. Propriedades 

térmicas de polímeros por métodos transientes de troca de calor, São Carlos Oct./Dec. 2003; 

 

Xueliang Xiao,  Andrew Long. A solution for transverse thermal conductivity 

of composites with quadratic or hexagonal unidirectional fibres. 2014 

 

 

 


