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RESUMO 

 

A condutividade térmica é uma propriedade importante no estudo de 

condução de calor que tem sido largamente estudada. Uma das dificuldades 

relatadas pelos pesquisadores tem sido a utilização de técnicas ou métodos 

que resultam em equipamentos caros para obtenção de sua medição. Este 

trabalho visa determinar a condutividade térmica de materiais metálicos, 

utilizando um aparato de baixo custo desenvolvido especialmente para esse 

fim. Esse aparato usa o método fluximétrico que tem como exigência a uni 

dimensionalidade do fluxo térmico. Conhecendo-se este fluxo usa-se um corpo 

de prova de dimensões previamente selecionadas e de condutividade térmica 

conhecida na literatura, no qual são inseridos elementos transdutores 

(termopares) que irão fornecer os gradientes térmicos necessários para 

alimentar as equações do modelo matemático que após sofrer tratamento 

estatístico retornará o valor da condutividade térmica do corpo de prova 

ensaiado. A Lei de Fourier para a condução térmica unidimensional e 

estacionária foi a ferramenta matemática utilizada para a manipulação das 

variáveis extraídas dos ensaios necessárias à determinação da condutividade 

térmica dos materiais dos corpos de provas ensaiados. Os valores de 

condutividade térmica medidos com o aparato ficaram dentro da faixa 

apresentada pela literatura e com incertezas de 6,9% para o cobre e latão e 

3,9% para o aço, o que é aceitável para aplicações em pesquisa e 

desenvolvimento. 

.  

 

Palavras-chave: Condutividade, térmica, Calor, aparato, experimental. 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 

 

The thermal conductivity is an important property in the study of heat 

conduction which has been widely studied. One of the difficulties reported by 

researchers has been the use of techniques or methods result in expensive 

equipment to obtain a measurement. This study aims to determine the thermal 

conductivity of metallic materials, using low cost apparatus specially developed 

for this purpose. This apparatus uses flowmetric method that has as a 

requirement the uni-dimensional heat flow. Knowing this flow is used a 

specimen of preselected dimensions and thermal conductivity known in the 

literature , in which elements are inserted transducers ( thermocouples ) that will 

provide the necessary thermal gradients to feed the equations of the 

mathematical model after suffering statistical treatment returns the value of the 

thermal conductivity of the body of evidence tested. Fourier’s law for one-

dimensional, stationary heat conduction mathematical tool was used for the 

manipulation of variables extracted from the necessary to the determination of 

the thermal conductivity of the materials tested the bodies of evidence testing. 

The thermal conductivity values measured with the apparatus were within the 

range provided in the literature and with uncertainties of 6.9 % for copper and 

brass and 3.9 % steel, which is acceptable for applications in research and 

development. 

 

Keywords: Conductivity, Thermal, Heat, apparatus, experimental. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introdução 

 

A elevada taxa de crescimento da demanda industrial por novos materiais 

força os engenheiros e pesquisadores da área a dar respostas rápidas e fazer 

propostas sólidas que possibilitem o desenvolvimento de tecnologias capazes 

de oferecer subsídios à criação e obtenção destes novos materiais delineando 

suas aplicações tecnológicas. 

Nesse aspecto, as propriedades termofísicas das matérias primas, são 

de extrema importância e precisam apresentar resultados confiáveis, pois é 

larga a faixa de utilização desses novos materiais na indústria que trabalham 

diretamente influenciados pelo calor ou por trocas térmicas. 

A medição das propriedades termofísicas de materiais novos ou antigos 

está em constante desenvolvimento e os processos que envolvem 

transferência de calor são continuamente estudados e a cada ano surgem 

novos métodos e novas propostas de medição e controle das variáveis 

térmicas. 

Neste trabalho se apresenta o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um 

aparato experimental de baixo custo para a determinação da condutividade 

térmica de materiais sólidos. Ele foi iniciado por (GARCIA 1987) que ao final de 

sua dissertação deixou como propostas para futuros trabalhos o 

aperfeiçoamento de sua criação. Trata-se, portanto de projeto, 

aperfeiçoamento e construção de um sistema térmico voltado à 

experimentação e validação de resultados da propriedade termofísica 

denominada condutividade térmica. 

 A forma como o calor se transfere nos mais diversos tipos de materiais 

depende de vários fatores como a fase na qual o material se encontra e a 

própria estrutura da rede cristalográfica do material. Assim, dentre as formas 

mais conhecidas da transferência de energia sob a forma de calor como a 
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condução, a convecção e a radiação térmica, o meio material no qual o calor 

irá fluir determinará e desencadeará dentre outros fatores, a velocidade da 

propagação, suas direções e a distribuição da temperatura ao longo do 

percurso dos fluxos térmicos. 

 Um estudo profundo e detalhado das formas de trocas térmicas entre 

corpos em cada fase da matéria é absolutamente fundamental para que se 

tenha uma base de dados capaz de sustentar o desenvolvimento de novas 

tecnologias baseadas em novos modelos que se utilizam de novos materiais. 

 

 

1.2 Objetivos a serem alcançados neste trabalho 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo principal construir, operar e validar um 

aparato experimental (sistema térmico) de baixo custo, (cerca de 

U$3.000,00) para medir a condutividade térmica de materiais sólidos, 

doravante denominado condutivímetro. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1) Projetar e construir uma câmara termovácuo; 

2) Projetar e construir um sistema de refrigeração por compressão de 

vapor; 

3) Projetar e construir um sistema de aquecimento elétrico; 

4) Montar um sistema de produção de vácuo objetivando minimizar as 

perdas térmicas; 

5) Montar um sistema de coleta de dados de temperatura; 

6) Projetar e montar um circuito termal. 

7) Sincronizar a operação de todos os sistemas e fazer funcionar o 

aparato. 

8) Determinar a condutividade térmica de materiais sólidos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceito de Calor  

 

O termo está associado à transferência de energia entre sistemas 

devido exclusivamente a diferença de temperatura entre eles, ou seja, em 

virtude de um gradiente térmico entre sistemas ou parte destes 

(INCROPERA, 2008). 

 O Calor também pode ser entendido como a parcela da energia 

transferida entre sistemas termodinâmicos que não está associada à 

execução de trabalho mecânico, cabendo a este a transferência de energia 

em virtude do movimento da fronteira entre os sistemas. 

 Quanto à forma de propagação do fluxo de calor, são bem conhecidos 

três mecanismos, mas que ainda são objetos de muita pesquisa e novas 

descobertas. Assim, a condução, a convecção e a radiação térmica serão 

novamente revisadas ao longo deste trabalho como forma de recapitulação e 

embasamento teórico das atividades a serem desenvolvidas no laboratório e 

descritas ao longo deste texto. 
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2.2 Regimes de transferência de calor 

 

 A transferência de energia térmica num corpo ou sistema pode 

ser analisada sob o aspecto temporal e assim, dependendo das 

condições em que e encontra o meio, o calor pode ser transferido em 

dois regimes classificados como: 

i) Regime Transiente 

ii) Regime Estacionário 

 

Assim, o regime transiente pode ser entendido como aquele onde a 

temperatura em cada ponto do meio ou sistema é dependente do tempo, 

(KERN, 1982). A palavra transiente refere-se a distribuições de temperatura 

no interior do objeto, que mudam ao longo do tempo e, portanto, 

são transitórias. 

 Quando um fluxo de calor é imposto a um determinado meio material ou 

a um sistema sua taxa varia inicialmente em virtude das condições iniciais do 

meio até que depois de um determinado intervalo de tempo torna-se 

constante.   

 

Diametralmente oposto ao transiente, o estacionário é aquele regime 

onde a temperatura em qualquer ponto do sistema ou meio já não varia em 

função do tempo, ou seja, os gradientes térmicos se mantêm constantes à 

medida que o tempo passa. Desta forma, após um tempo de equilíbrio, a 

distribuição espacial das temperaturas (campo de temperatura) no meio ou 

sistema condutor não mais se altera. O efeito matemático que fica evidente 

neste regime é que todas as derivadas da temperatura em função do tempo 

são uniformemente nulas. 
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2.3 Mecanismos de transferência de calor 

 

Os mecanismos de transferência de calor entre corpos ou entre sistemas 

são continuamente estudados pela grande relevância que apresentam no 

desenvolvimento de processos industriais e projetos científicos na área de 

novos materiais. Assim, será feita uma revisão da condução, convecção e 

radiação térmicas objetivando a estruturação deste trabalho. 

 

2.3.1 Condução térmica 

 

 A difusão do calor em um material sólido é usualmente conhecida 

como condução térmica e ocorre basicamente por dois mecanismos, 

(OZISIK ,1980): 

1) Devido às "ondas de energia" originada das interações moleculares 

conhecidas como "lattice waves".  

Neste mecanismo, moléculas de alto nível energético, transferem 

energia, pelo impacto, às outras adjacentes de menor nível 

energético gerando uma onda térmica cuja velocidade de 

propagação no retículo cristalino do material depende, entre outros, 

da natureza da sua matéria. 

2) Devido ao movimento de translação de elétrons livres, presente em 

metais e semicondutores.  

A condução térmica nos metais é predominantemente feita pelo 

translado dos elétrons livres que no metal e é de 3 a 4 ordens de 

grandeza maior que nos não metais ressaltando a importância da 

condução pelos elétrons livres. (CALLISTER, 1997). 
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 Esta propriedade termofísica tem característica específica para cada 

material, e depende fortemente tanto da pureza como da própria temperatura 

na qual o material se encontra além é claro, de seu estado físico. A 

condutividade térmica nos sólidos, por exemplo, pode ter ordem de grandeza 

quatro vezes maior que a de um gás. Essa característica se deve ao 

espaçamento intermolecular que sofre variações nas três fases da matéria. A 

condutividade térmica de um monocristal, por exemplo, depende da direção 

cristalográfica (anisotropia). 

A figura 2.1 mostra a distribuição da condutividade térmica nos três 

estados da matéria e para materiais metálicos e não metálicos puros ou não. 

 

 

Figura 2.1 – Abrangência da condutividade térmica nas várias fases da matéria 

e para vários tipos de materiais - Çengel (2002). 
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A dependência da condutividade térmica com a temperatura é um fator 

importante a ser considerado. Uma boa parte dos materiais, principalmente os 

metálicos sólidos, mostra uma tendência de queda da condutividade térmica 

com o aumento da temperatura como mostrado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Comportamento da condutividade em função da 

temperatura. (INCROPERA, 2008). 

Dois metais de grande importância industrial o cobre e o alumínio 

tiveram suas condutividades medidas em vários níveis de temperatura e o 

resultado é mostrado na tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Variação da condutividade do cobre e do alumínio com a 

temperatura. Çengel (2002). 
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Uma característica importante para os metais é que quando a 

temperatura se aproxima do zero Kelvin a condutividade destes materiais 

aumenta significativamente por que nesta faixa de temperatura eles assumem 

característica de supercondutores. (ÇENGEL, 2002). 

 

2.3.3 Métodos usados na determinação da condutividade térmica 

 

2.3.3.1 Método da placa quente protegida 

 

 Este método é utilizado para determinar a condutividade térmica de 

amostras planas de materiais homogêneos. De modo geral, ele é usado para 

ensaiar amostras de materiais isolantes ou com condutividade térmica baixa 

(ISIDORO, 2005).  

A figura 2.3 mostra um esquema deste método. Uma placa metálica gera 

o fluxo de calor de valor conhecido que se propaga unidirecionalmente para 

as placas frias na extremidade. Entre a placa quente e as placas frias são 

inseridos os corpos de prova. 

 

 

 

Figura 2.3 – Esquema de medição da condutividade denominado placa quente 

protegida. (ISIDORO, 2005). 
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Este método se caracteriza por uma grande demanda de tempo para se 

atingir o regime estacionário, cerca de 20 a 30 horas além de apresentar 

grande dificuldade para se confeccionar dois corpos de prova idênticos 

MOURA, 1993 apud ISIDORO, 2005. 

 

 

2.3.3.2 Método Fluximétrico 

 

No Brasil, a medição da condutividade térmica de materiais usando o 

método fluximétrico está regulamentada no projeto de norma 

02.135.07005:2003 da ABNT. Neste método um fluxímetro, que é um 

transdutor que converte um potencial térmico em sinal elétrico, deve ser 

previamente calibrado e, mede o fluxo de calor que o atravessa que é o 

mesmo que atravessa a amostra ou corpo de prova. O corpo de prova é 

colocado entre uma fonte de calor e uma placa fria e o fluxo unidimensional é 

então medido pelo fluxímetro sem a necessidade de se conhecer a potência 

de calor injetada no corpo de prova. A figura 2.4 mostra alguns arranjos 

possíveis para o método fluximétrico (ISIDORO, 2005) 

 

 

Figura 2.4 – Arranjos para o método fluximétrico (ISIDORO, 2005) 

 

A vantagem neste método, é que o regime estacionário é atingido em 

até 2 horas. 

Segundo Güths (1990), utiliza-se como área de medição, a área central 

do transdutor, pois se imagina que nas áreas periféricas, ocorram fugas de 
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calor e numa área mais central, as linhas de fluxo sejam unidimensionais 

conforme mostrado na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Hipótese de distribuição do fluxo de calor no método fluximétrico 

(ISIDORO 2005) 

 

2.3.3.3 Método da Linha quente ou Fio quente. 

 

 

Segundo Philipp et al(1988) apud Isidoro, 2005, este método se aplica a 

materiais homogêneos nas fases sólida ou líquida. É um método especialmente 

usado para medir condutividade térmica de materiais úmidos. A figura 2.6 

mostra um esquema representando este método. 

Figura 2.6 – Arranjo experimental do método da linha quente (ISIDORO, 

2005). 
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Neste método uma resistência aquecedora é inserida no meio a ser 

investigado o valor da condutividade térmica, embutida numa sonda cilíndrica. 

A resistência produz o calor que atravessa o meio enquanto que a evolução da 

temperatura é medida por um termopar que alimentará as equações de um 

modelo matemático desenvolvido por PHILIPPI at al (1988). 

 

2.3.3.4  Método do Calorímetro a água 

 

A figura 2.7 mostra o um esquema de um arranjo experimental do 

calorímetro a água. Neste método, as temperaturas da entrada e saída do 

fluido que refrigera a placa fria são medidas por termopares. O fluxo de calor 

através das amostras de material é calculado em função da capacidade térmica 

por unidade de volume da amostra (MOURA 1993) apud (ISIDORO, 2005). 

 

 

Figura 2.7 – Esquema do arranjo experimental do calorímetro a água. 

(MOURA, 1993) apud (ISIDORO, 2005). 
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2.3.3.5 Método do disco quente 

 
 

 
De acordo com Moura (1993) apud Isidoro, (2005), este método é 

empregado para a determinação da condutividade térmica de materiais como 

plásticos sólidos e vidros com espessuras entre 3 e 25mm, com diâmetros 

superiores a 75mm. 

Este método, também conhecido como método da fonte plana transiente, 

consiste de uma fonte de calor no formato de um disco em espiral dupla de 

metal eletricamente condutor embutida em material eletricamente isolante, mas 

bom condutor térmico. Duas amostras de material a ser ensaiado são postas 

em contato com ambos os lados do sensor e uma corrente elétrica é aplicada 

na espiral condutora causando o aumento de temperatura. Através do registro 

dos gradientes de temperatura pode-se determinar a condutividade térmica das 

amostras. A figura 2.8 mostra um esquema de um sensor do tipo disco quente. 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Esquema de um sensor do tipo disco quente. (MOURA, 1993) 

apud (ISIDORO, 2005). 

 

2.3.3.6 Método do Tubo quente 

 

 

 Este método é empregado na determinação da condutividade térmica de 

materiais isolantes usados para revestimento em tubulações que conduzem 
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fluídos a altas ou muito baixas temperaturas. (MOURA, 1993) apud (ISIDORO, 

2005). A figura 2.9 mostra um esquema deste método. 

 

 

Figura 2.9 – Esquema representativo do Método do Tubo Quente (MOURA, 

1993) apud (ISIDORO, 2005). 

 

 

O fluxo térmico é produzido no interior de um cilindro por um resistor 

elétrico, por exemplo, e se propaga radialmente atravessando a amostra a ser 

ensaiada. A determinação da condutividade térmica é feita através da medição 

da potência dissipada no resistor e das temperaturas das faces quente e fria da 

amostra ensaiada. 
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2.3.4 Convecção Térmica 

 

A título de abordagem inicial pode-se dizer que a convecção térmica é o 

mecanismo de transferência de calor em que a energia térmica se propaga em 

virtude do transporte de matéria, devido a uma diferença de massa específica e 

também devido ao campo de gravidade. 

Segundo Bejan,(1994) um fluído poderá entrar em movimento pela 

existência diferenças de massas específicas (empuxo) ou por diferenças de 

pressão. 

Desta forma, a troca de calor baseada em forças de empuxo é chamada 

de convecção livre ou natural, enquanto que a troca de calor promovida por 

diferenciais de pressão é chamada de convecção forçada. 

A velocidade de escoamento na convecção livre é muito menor que a 

encontrada na convecção forçada o que traz como consequência uma menor 

taxa de transferência de calor na convecção livre (OZISIK, 1993). 

 Para o melhor entendimento do mecanismo de transferencia de calor 

através da convecção térmica, um conceito importante é o da camada limite. 

De uma forma geral podemos dizer que todo fluído real é viscoso e 

observações experimentais mostram que quando este fluido escoa, 

paralelamente a uma superfície, as partículas do fluido em contato com esta 

superfície se aderem a ela, ou seja, a velocidade relativa entre a superfície e o 

fluido na superfície é nula. 

 A figura 2.10 mostra um perfil de velocidades para um escoamento 

laminar paralelo a uma placa plana em repouso.A região onde ocorrem 

gradientes de velocidade na direção j é chamada camada limite hidrodinâmica 

(região I) fora dela a velocidade praticamente não varia com y. O perfil de 

velocidade da camada limite refere-se à maneira pela qual U varia em função 

de y. 
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Figura 2.10 – Representação esquemática de uma camada limite 

hidrodinâmica (KERN,1987). 

 A expessura da camada limite(�) é definida como o valor de y para o 

qual o valor de da velocidade U equivale a 99% de U∞. 

Analogamente, da mesma forma que a camada limite de velocidade se 

desenvolve quando existe um fluído escoando sobre uma superfície, uma 

camada limite térmica deve se desenvolver se as temperaturas da superfície e 

do fluido forem diferentes. (INCROPERA at al, 2003). 

 No caso da camada limite térmica representada esquematicamente na 

figura 2.11, o perfil de temperatura, na região achurada, varia de T = TS, em y = 

0, até Tf, longe da superfície da placa  onde a temperatura não mais varia em 

função de y. A região do fluido na qual ocorrem gradientes de temperaturas é a 

camada limite térmica. 

Figura 2.11 – Esquema representativo da camada limite térmica 

(INCROPERA at al, 2003). 
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 Desta forma, segundo Incropera at al, (2003), a camada limite de 

velocidades é caracterizada pela presença de gradientes de velocidade e 

tensões de cisalhamento enquanto que a camada limite térmica é caracterizada 

por gradientes de temperatura e transferência de calor por convecção. 

 O fluxo de calor  transferido por convecção térmica pode ser obtido pela 

Lei do Resfriamento proposta por Isaac Newton que pode ser expressa na 

forma escrita na equação(2.3) (INCROPERA at al, 2003). 

 q" = h(TS -
∞) [W/m²]         (2.3) 

onde   q” representa o fluxo de calor local  por unidade de área. 

h é o coeficiente de convecção local. 

TS é a temperatura da superfície sobre a qual o fluido escoa a uma temperatura 


∞. 

Como q” e h variam ao longo as superfície, a taxa de transferência de calor 

total pode ser obtica pela equação (2.4). 

 

  q =# �"	 "%        [W]         (2.4) 

 

 Segundo Bejan, (1994) o coeficiente local de troca de calor h é função 

da massa específica, do calor específico, da condutividade térmica, do 

coeficiente de expansão volumétrica e da viscosidade do fluido. E de acordo 

comIncropera, (2003) uma expressão para a determinaçãodo coeficiente 

convectivo pode ser o da equação (2.5). 

                        h = 
&'()�)*�+&�∞

  y=0      ( 2.5) 

Esta expressão mostra que na superfície de uma placa plana isotérmica não há 

movimento do fluido e a transferência de energia ocorre apenas por condução 

e as condições da camada limite térmica, que influenciam fortemente os 
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gradientes de temperatura na parede   
,�,-  y = 0 determinam a transferência de 

calor através da camada limite.    

          

2.3.5 Radiação térmica 

 

 A radiação térmica é a energia radiante emitida pelos corpos em virtude 

de sua temperatura. Todos os corpos acima do zero absoluto emitem radiação 

térmica. 

 Na teoria de Maxwell, a radiação é tratada como ondas 

eletromagnéticas. A radiação de um corpo a uma temperatura T é emitida 

em todos os comprimentos de onda e em todas as direções do espaço 

desde   λ = 0  até λ = ∞ (KERN,1987).  

 De acordo com Bejan, (1994) considerações termodinâmicas mostram 

que, para um irradiador ideal, o chamado corpo negro, a emissão de 

energia é feita em uma taxa proporcional à 4ª potencia da temperatura 

absoluta do corpo. Desta forma, a máxima taxa líquida de calor trocado por 

radiação entre dois corpos é dada pela equação (2.6). 

�� � 	."(
	/	0 � 
10)      [W]       (2.6) 

 

Por outro lado,corpo negro é aquele que absorve toda a radiação 

incidente, vinda de todas as direções, em todos os comprimentos de onda, 

sem que o corpo reflita, transmita ou absorva. A emissão de radiação por 

um corpo negro a qualquer temperatura T é a emissão máxima possível 

nesta temperatura. (OZISIK, 1985). 

Planck propos que a intensidade energia radiante emitida por um corpo 

negro por unidade de área no vácuo seja obtida na forma da  equação (2.7). 
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 234 �	 	156²
8	[:;<	�=>	?@�	–	/]        (2.7) 

 

234(T) = Intensidade de energia radiante emitida por um corpo negro por 

m²  

h = 6,6256.10-34 J.s  (constante de Planck) 

k = 1,38054.10-23 J.K  (constante de Boltzmann) 

c = 2,9979.108 m/s  (velocidade da luz no vácuo) 

 

Segundo Çengel (2002) a energia radiante emitida por um corpo negro a 

uma temperatura absoluta T, em todos os comprimentos de onda, por 

unidade de tempo e por unidade de área pode ser escrita como aquela da 

equação (2.8) conhecida como Lei de Stefan-Boltzmann. 

Eb(T) = # C3D∞E (F, 
) F         (2.8) 

Então C3 	� 	.
0          (2.9) 

σ = 5,67.10-8 W/(m².K4)  (constante de Stefan-Boltzmann). 

 Uma propriedade importante no estudo da radiação térmica dos corpos é 

que a radiação emitida por um corpo real, a uma temperatura T e a um 

comprimento de onda λ é sempre menor que a do corpo negro. Assim a 

emissão do corpo negro é escolhida como referência. 

 Quatro outras importantes propriedades dos corpos radiantes podem ser 

enumeradas como se segue. 

2.3.5.1 Emissividade [ ε ] 

 

A emissividade de uma superfície (0  ≤ ε ≤ 1)   se define como a razão 

entre a energia emitida por uma superfície real e a energia emitida por um 

corpo negro (ε = 1). (OZISIK, 1985).       
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H � 	 I(@)IJ          (2.10) 

 

E(T)  -emissividade da superfície real na temperatura T. 

Eb (T) -  emissividade do corpo negro na temperatura T. 

 

A figura 2.12 mostra a representação gráfica da emissividade em função do 

comprimento de onda para alguns materiais de importancia científica e 

industrial. 

Figura 2.12 – Emissividade x comprimento de onda para alguns materiais. 

Çengel (2002) 

 

2.3.5.2 Absorvidade [ α ] 

 

Um corpo negro absorve toda radiação incidente sobre ele em qualquer 

temperatura e qualquer  comprimento de onda.  Uma superfície real 
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absorve apenas uma fração da radiação que varia com a temperatura e o 

comprimento de onda. 

A absorvidade é uma propriedade que determina da fração de radiação 

absorvida por uma superfície. INCROPERA at al (2003) 

∝	� 	 LMNOL  com    ( 0 ≤ α ≤ 1 )      (2.11) 

Onde G é a radiação incidente e α  é a Absorvidade do material. 

A figura 2.13 mostra o comportamento da absorvidade com a variação da 

temperatura. 

 

Figura 2.13 – Variação da absorvidade em funçãoda temperatura para 

alguns materiais.Çengel (2002) 

 

2.3.5.3 Reflectividade [ ρ ] 

 

Segundo Bejan, (1994), a reflectividade é definida como a fração da 

radiação incidente refletida pela superfície. 
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P = 
LQR(SRTL                            com  ( 0 ≤ ρ ≤ 1 )       (2.12)	

 

 Onde G é a radiação incidente e Greflet é a parcela da radiação refletida. 

 

 

2.3.5.4 Transmissividade [ τ ] 

 

De acordo com Bejan, (1994), a transmissividade é definida como a fração 

da radiação incidente transmitida pela superfície.  

 

τ = 
UVWXYZ[U   ( 0 ≤ τ ≤ 1 )      (2.13) 

 

Onde Gtransm  é a parcela da radiação transmitida e G a radiação incidente. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.0 Materiais e Métodos 

 

 Neste capítulo, serão descritos o projeto e a construção do aparato 

experimental, condutivímetro, para a determinação da condutividade térmica de 

materiais sólidos. 

 Para projetar um dispositivo que pudesse fornecer valores confiáveis da 

condutividade térmica de materiais sólidos ele teria que atender primeiramente 

as seguintes premissas: 

- Baixo custo de produção; 

- Utilizar materiais de fácil aquisição; 

- Projeto e execução devem estar dentro da nossa logística tecnológica; 

- Fácil manuseio/operação; 

- Oferecer valores confiáveis de condutividade térmica. 

Por outro lado, a primeira pergunta a ser respondida para a elaboração do 

projeto inicial, seria - quais são os requisitos necessários ao aparato 

experimental para que o mesmo pudesse medir a condutividade térmica de 

materiais sólidos satisfatoriamente? Para responder a essa pergunta de 

maneira simplificada e objetiva, buscamos as condições iniciais na própria 

equação de Fourier para a condução térmica que, para poder ser efetivamente 

aplicada e proporcionar bons resultados irá exigir as seguintes condições 

iniciais. 

1. O fluxo de calor deve ser unidimensional, ou seja, sua direção de 

propagação deve ser predominantemente numa única direção; 

2. Deve-se evitar ao máximo, o transporte de calor por convecção térmica; 

3. Deve-se evitar ao máximo, o transporte de calor por radiação térmica; 

4. Devem-se minimizar as perdas de calor oriundas da fonte térmica; 
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5. Deve-se monitorar com instrumentos adequados os níveis de pressão e 

temperatura. 

 

3.1 Câmara termovácuo 

 

Com as prerrogativas acima impostas, o projeto e desenvolvimento do 

aparato tiveram inicio com a construção de uma câmara termovácuo de 

dimensões 150mm x150mm x 500mm cujo formato  produz um volume útil de 

11,25 litros. 

 

Figura 3.1 - Câmara termovácuo. 
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 Esta câmara foi confeccionada em chapa única de aço-carbono 1025 de 

3mm de espessura que foi dobrada conforme desenho de vistas  mostrado no 

anexo III. A escolha da espessura da chapa segue critérios técnicos que 

apontaram boa margem de segurança quanto a não deformação para esta 

espessura por causa do diferencial de pressão interna e externa ocasionado 

pela produção de vácuo parcial na parte interna da câmara.  

 Com a dobra e formatação da chapa feita em fresa industrial, as arestas 

foram soldadas com máquina de solda MIG e o farto depósito de solda 

favoreceu a não existência de fugas de vácuo naquelas arestas. 

 Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de tal câmara trabalhar com 

grandes variações de temperaturas que estão entre os -30ºC e 200ºC. Essa 

faixa poderia favorecer o ataque das paredes da câmara por oxidações que 

com o passar do tempo e de seu uso diário ocasionaria depósitos sólidos que 

poderiam prejudicar o sistema de esgotamento do vácuo. Assim sendo, foi 

providenciado um jateamento de areia com um perfil de rugosidade de 40 a 85 

micra. As superfícies da câmara foram jateadas ao grau Sa 2½ conforme 

informado pela empresa prestadora do serviço. Posteriormente foi feita pintura 

de base com etil-silicato inorgânico de zinco, oferecendo proteção anticorrosiva 

galvânica ao aço carbono. (Especificação industrial: Etil Silicato Zinco N 1661 

PD – 10001917 (1,44 L). Esta especificação de tinta industrial protege a chapa 

base para valores de temperatura que chegam aos 600ºC. Posteriormente foi 

feito uma pintura secundária na parte externa da câmara com tinta especial 

para alta temperatura usada na pintura de escapamentos de veículos 

automotores, de cor aluminizada para favorecer a refletividade externa e 

consequentemente melhorar o isolamento térmico da câmara diminuindo as 

influências oriundas de radiação térmica. 

 Para a saída de sinais elétricos oriundos dos termopares internos à 

câmara foi deixado um orifício de 50mm de diâmetro que serve de alojamento 

para um dispositivo então denominado “FeedThrough” que faz a interface 

eletrônica entre o lado interno hermético e o módulo de aquisição de dados do 

lado externo da câmara. 
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Figura 3.2 – Detalhes do dispositivo denominado “Feed Through” 

 

 

 Para o esgotamento do ar interior à caixa também foi deixado um orifício 

de ¼ de polegada onde foi soldado um receptáculo com rosca externa tipo NPT 

e de mesmo diâmetro no qual será ligada a mangueira de alta pressão que se 

conecta a bomba de vácuo. Na parte superior da câmara também foi deixado 

um orifício de 1/4 de polegada no qual foi soldado uma base de rosca interna 

do tipo NPT que serve de receptáculo de um vacuômetro para as medidas de 

vácuo no interior da câmara. 

 

Figura 3.3 – Detalhes do esgotamento de vácuo na câmara termovácuo 
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 No fundo da câmara foi instalado um dispositivo articulado feito em aço, 

mostrado no anexo III, (bloco de fixação) e que tem por finalidade fixar o 

sistema de aquecimento, corpo de prova, fluxímetro e o sumidouro de calor 

permitindo a formação de um circuito termal alinhado com o comprimento da 

câmara. Este dispositivo possui parafusos fixadores com “porca borboleta” para 

facilitar a sua operação e ajustes. Ele se prende ao fundo da câmara por dois 

parafusos com “porca borboleta” que permitem seu ajuste de translação, 

apertando ou afrouxando o conjunto do circuito termal e mais um parafuso 

também com “porca borboleta” que faz o ajuste fino para melhor alinhamento e 

aperto do sistema de blocos que compõem o circuito termal. 

 A tampa da câmara térmica foi confeccionada em lâmina de vidro de 

6mm tratada termicamente (temperado) para que possa resistir ao diferencial 

de pressão e consequentemente a força exercida pela pressão atmosférica de 

fora para dentro. A lâmina de vidro foi alojada e colada dentro de um quadro 

confeccionado em aço de 5mm de espessura, sobre uma fita de borracha de 

vedação de 10mm de largura por 6mm de espessura. A fita de borracha foi 

fixada ao quadro de aço através de adesivo à base de silicone para alta 

temperatura usado em juntas de motores de combustão interna. A tampa é 

afixada à câmara através de quatro parafusos com “porcas borboleta” em 

quatro pontos estratégicos para permitir uma boa vedação. 

 Na parte aberta da câmara que vai receber a tampa também foi 

instalada em primeira instância um “o’ring” de 10mm de diâmetro que se 

mostrou ineficiente no primeiro teste de estanqueidade, a borracha do o’ring é 

muito rígida e não permitia um bom assentamento da tampa. O o’ring foi então 

substituído por uma junta de borracha de perfil retangular 13mm por 15mm e 

de consistência mais macia e que a medida que a pressão exerce força no 

sentido de apertar a tampa contra a caixa a junta vai cedendo e se 

acomodando promovendo uma vedação mais eficiente.  

 Para permitir um melhor assentamento da junta de vedação de borracha 

pressionada pela tampa, (o que demonstrou problema na estanqueidade da 

câmara), foi instalado um quadro feito em aço de formato retangular medindo 

14mm x 48mm e com 3mm de espessura (quadro de vedação). Este quadro 
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não é fixo, ele é encaixado por dentro da junta de borracha e vai sendo 

comprimido na direção normal ao plano da tampa e no sentido de fora para 

dentro juntamente com todo o conjunto da tampa puxado pelo vácuo. 

 Internamente, a câmara foi revestida por uma manta de fibra cerâmica 

de 25mm de espessura e densidade 64kg/m³ que de acordo com o fornecedor 

é um isolante de alto grau de pureza química e baixa condutividade térmica 

conforme mostra o gráfico da figura 3.1 anunciado pelo fabricante. 

 

Figura 3.4 – Condutividade térmica da lã de cerâmica versus temperatura. 

Fonte: UNIFRAX em http://www.unifrax.com.br/pdf/Manta%20Durablanket%201400.pdf 

(acesso em 14/06/2013). 

A finalidade do revestimento com manta é diminuir as trocas de calor por 

radiação entre o circuito termal e a câmara por causa do gradiente de 

temperatura existente entre estas duas partes do aparato durante os ensaios.  
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Figura 3.5 – Detalhes do interior da câmara termovácuo 

 

 

3.2 Sistema de geração de vácuo 

Uma definição de vácuo abordada por (MOUTINHO et al,1980) é: 

 “Um determinado volume se diz em vácuo quando a densidade 

de partículas nele existente é inferior a que se encontra na 

atmosfera em condições normais de temperatura e pressão”  



54 

 

Ainda de acordo com Moutinho et al (1980)  a produção de vácuo pode 

ser realizada por vários tipos de  equipamentos com uma capacidade 

especifica de produção. A figura 3.3 mostra a faixa de desempenho das mais 

variadas classes de bombas de produção de vácuo. 

 

Figura 3.6 – Faixa de desempenho das bombas de vácuo em relação à 

pressão de esgotamento. (MOUTINHO et al,1980). 

 O sistema de bombeamento de vácuo usado em nosso aparato é 

estático. O ar é bombeado e depois o sistema é fechado de modo a manter o 

vácuo.  Tem como peça principal uma bomba mecânica de alto vácuo de dois 

estágios e vazão de 3 cfm (85 litros por minuto) modelo JB DV 85N acionada 

por um motor elétrico monofásico blindado, do tipo indução de 1/2 CV de 

potência, frequência de 60 Hz, 1725 RPM e tensão de trabalho de 120V/240V. 

Tem aletas para dissipar o calor, dispõe de conjunto montado em bloco único e 

incorpora rotores em banho de óleo tipo palhetas. A capacidade do tanque de 

óleo especial para produção do vácuo/lubrificação é de 785cm³. 

(Atm) 
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A figura 3.7 mostra uma fotografia ilustrativa deste modelo de bomba e a 

figura 3.8 mostra uma vista explodida da referida bomba destacando suas 

principais partes constituintes. 

 

 

Figura 3.7 – Foto da bomba de vácuo mecânica de duplo estágio. 

  

Figura 3.8 – Vista explodida da bomba mecânica de vácuo de 3 cfm duplo 

estágio. 
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 Para este tipo de bomba rotatória, os dois estágios estão em série 

assim enquanto o primeiro rotor do primeiro estágio trabalha em baixa 

pressão o rotor do segundo estágio trabalha contra a atmosfera. A figura 

3.9 mostra o esquema de funcionamento deste tipo de bomba. 

 

Figura 3.9 – Esquema de funcionamento da bomba rotatória de dois 

estágios Fonte: (MOUTINHO et al,1980). 

Uma característica importante deste tipo de bomba é a curva que mostra 

a velocidade de bombeamento em função da pressão. A figura 3.10 mostra 

essa curva para o modelo de bomba usada em nosso aparato experimental. 

 

Figura 3.10 – Curva de velocidade de bombeamento versus pressão. 

(MOUTINHO et al,1980). 
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 De acordo com o equipamento utilizado pode-se atingir um determinado 

nível de vácuo que recebe então uma classificação que pode ser visualizada na 

figura 3.11. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Faixas de vácuo - (MOUTINHO et al,1980). 

 Na faixa do alto vácuo Moutinho et al (1980)  mostra que o livre percurso 

médio das moléculas de ar num sistema de vácuo é de aproximadamente λ = 

7cm e o número de moléculas por cm³ é da ordem de 2.1010 moléculas. 

  

 

3.3 Sistema de medição de vácuo 

 

Para a medição do vácuo foi utilizado um vacuômetro do tipo Bourdon 

da marca IMB , mostrador de 62mm de diâmetro e com unidades em mm de 

mercúrio, unidade equivalente ao Torricelli (tor). 

Segundo Moutinho et al (1980) estes aparelhos baseiam-se no mesmo 

princípio que os barômetros atmosféricos de Bourdon e são construídos com 

um tubo em forma de arco flexível, fechado numa extremidade e ligado ao 

sistema de vácuo na outra.  A curvatura do tubo varia com a pressão e estas 

variações são indicadas num mostrador por meio de um ponteiro ligado à 

extremidade fechada. Um esquema deste tipo de aparelho é mostrado na 

figura 3.12 e o vacuômetro usado no aparato é mostrado na figura 3.13. 

Descrição Faixa 

Baixo Vácuo 760 a 25 mmHg 

Médio Vácuo 25 a 10-3 mmHg 

Alto Vácuo 10-3 a 10-6 mmHg 

Altíssimo Vácuo 10-6a 10-9 mmHg 

Ultra alto Vácuo 10-6a 10-12 mmHg 
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Figura 3.12 – Esquema de um vacuômetro de Bourdon –  (MOUTINHO et 

al,1980). 

 

 

 

Figura 3.13 – Foto do vacuômetro IMB usado no aparato 

 

A produção de vácuo no interior da câmara se faz necessário para que 

se possam minimizar as trocas térmicas por convecção através da porção do ar 
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residente em seu interior. Com o aquecimento do circuito termal através da 

resistência aquecedora e do resfriamento do bloco refrigerador, cria-se uma 

diferença de potencial térmico entre as extremidades do circuito e também 

entre o circuito e a carcaça da câmara. Essa diferença de potencial deverá ser 

capaz de produzir correntes de convecção térmica que por sua vez irão 

produzir dois efeitos indesejáveis: perda de calor do circuito termal para as 

paredes da câmara e troca de calor entre as extremidades do circuito termal 

por outro processo que não seja condução térmica, ou seja, por convecção. O 

resultado final deste processo convectivo se manifesta no aumento do erro de 

medição da condutividade térmica do corpo de prova, pois o modelo 

matemático empregado necessita de um processo de transferência de calor 

exclusivo da condução térmica unidimensional.  

 

3.4 Sistema de refrigeração  

 

 Para a construção do bloco refrigerador “sumidouro de calor”, foi 

usado um sistema de refrigeração por compressão simples, porém 

completo como mostra a figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Exemplo de ciclo de refrigeração por compressão. 

(OLIVEIRA, 2005) 
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Este ciclo padrão de refrigeração pode ser representado num diagrama 

pressão versus entalpia conforme mostrado na figura 3.15. 

Figura 3.15 - Diagrama pressão-entalpia (P-h) do Ciclo Padrão. Stoecker e 

Jones (1985) apud Oliveira (2005). 

 

3.4.1  Compressor 

 

O sistema de refrigeração do então denominado “sumidouro de calor” 

consta de um ciclo de compressão de vapor que começa no compressor. O 

compressor é o elemento necessário ao circuito de refrigeração para a 

elevação da pressão do fluido refrigerante. Para este projeto foi usado um 

compressor de 1/10 de CV tensão 120V – 60Hz . Fotos deste compressor são 

mostradas na figura 3.16. 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 - Fotos do compressor usado no sistema de refrigeração. 
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 O compressor promove o bombeamento do fluido refrigerante (R134a) 

que quando retorna do evaporador no estado gasoso é succionado e 

bombeado para o condensador causando portanto baixa pressão no 

evaporador e alta pressão no condensador e provoca simultaneamente a 

elevação da temperatura do fluído refrigerante. 

 

3.4.2 Condensador 

 

   Saindo do compressor e interligado através de tubos de cobre de ¼ ” 

foi devidamente soldado o condensador com duto de gás de diâmetro 5mm e 

aletado com 48 varetas de 1,7mm de diâmetro. A figura 3.17 mostra  fotos do 

modelo do condensador usado no aparato. A principal finalidade do 

condensador é dissipar o calor absorvido pelo fluído refrigerante ao longo do 

sistema de refrigeração. É no condensador que o gás refrigerante na condição 

de superaquecido, ao perder calor para o ambiente passa do estado gasoso 

para o líquido. 

 

                         (a)                                                (b) 

Figura 3.17 – Fotos com detalhes do condensador usado no aparato. Em (a) 

foto mostrando os detalhes do condensador e  (b) condensador já montado no 

aparato. 
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3.4.3 Capilar 

 

Outro elemento constituinte do circuito de refrigeração é o capilar. A sua 

função é reduzir a pressão do refrigerante que se encontra no estado líquido e 

regular a vazão da mistura líquida que entrará no evaporador para que o fluxo 

de gás refrigerante se mantenha constante. 

 Assim, como elemento de expanção em nosso circuito de refrigeração, 

foi usado  um capilar de 2900mm de comprimento e 1,2mm de diâmetro 

interno. Este tubo capilar feito em cobre tem diâmetro reduzido e sua função é 

receber o fluido refrigerante sub resfriado e a alta pressão proviniente do 

condensador, promover a perda de carga do fluido refrigerante além de separar 

o circuito de alta e baixa pressão. A figura 3.18 mostra uma fotografia do 

capilar usado no aparato antes de sua soldagem no circuito. 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 3.18 – Foto do tubo capilar usado no aparato. Em (a) detalhes do tubo 

capilar e em (b) tubo capilar já montado no aparato. 
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3.4.4 Filtro secador 

 

O filtro secador é um elemento necessário para promover a filtração do 

gás usado no sistema. Ele usa um material dessecante que tem a finalidade de 

reter as impurezas e/ou umidade que possa haver no sistema. A figura 3.19 

mostra a foto do elemento filtrante usado no aparato. 

Figura 3.19-  Elemento filtrante usado no circuito de refrigeração. 

  

3.4.5 Evaporador 

 

Um elemento importante no cliclo de refrigeração é o evaporador. No 

aparato ele cumpre a finalidade de resfriar o bloco denominado sumidouro de 

calor. 

 No evaporador o fluido refrigerante  encontra um ambiente de baixa 

pressão e muda de fase novamente passando de mistura líquido-vapor para o 

vapor. Neste processo, o gás precisa absorver calor do ambiente e o faz 

daquele no qual está incerido. 

O evaporador do aparato é constituido de uma serpentina de formato 

espiral com  cano de cobre de ¼’’ de diâmetro e 1600mm de comprimento com 

espiras justapostas e enroladas em duas camadas sobrepostas a um cilindro 
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de cobre puro com 1,5’’ e 100mm de comprimento. A figura 3.20 mostra uma 

foto da serpentina (evaporador) usado no aparato. 

 

Figura  3.20 – Foto do evaporador (serpentina) usada no aparato. 

 

3.4.6 Micro motor 

 

Para aumentar a eficiência de resfriamento do sistema, foi instalado um 

micro motor bivolt de 60 Hz provido de uma hélice, cuja finalidade é promover 

uma convecção forçada no condensador proporcionando uma troca de calor 

maior com o ambiente circundante. A figura 3.21 mostra uma foto deste 

dispositivo usado no aparato. 

 

 

Figura 3.21 – Foto do micro motor usado no circuito de refrigeração do aparato. 
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3.5 Sistema de aquecimento 

 

3.5.1 Resistor de aquecimento 

 

 A fonte de calor é sem dúvida uma peça importante num condutivímetro.  

No  aparato, esta fonte é constituída de uma resistência confeccionada usando 

fio de kanthal tipo D: Ligas ferrosas FeCrAl de 0,20mm de diâmetro, 0,24m de 

comprimento e de resistência elétrica 48Ω/m o que totalizou uma resistência 

elétrica final de 11,5Ω. 

 O fio kantal foi enrolado numa placa de mica de 20mm x 22mm. A mica 

é ideal para a confecção de resistor de fio enrolado, pois é de fácil manuseio e 

suporta temperaturas elevadas, até 1000ºC é tem boas propriedades 

dielétricas. 

 Já o fio kantal do tipo D ligas ferrosas FeCrAl, trabalha com 

temperaturas que chegam ao 1300ºC. Este material tem alta resistividade e 

baixa densidade o que proporciona um melhor aquecimento que as ligas 

austeníticas como o Nikrothal 80. Sua resistividade elétrica é de 1,35Ω.mm2.m-1 

a 20ºC, condutividade térmica de 11W/m.K, densidade 7,25g/cm³ e seu ponto 

de fusão é de aproximadamente 1500ºC. (Kanthal,1944). 

 O fio kanthal foi enrolado na placa de mica com passo de 1mm entre 

fios. Nas partes terminais foram soldados fios de 1,5mm² de secção com 

isolamento para alta temperatura e posteriormente o conjunto foi encapsulado 

num invólucro feito em placa de alumínio dobrada.  A figura 3.22 mostra uma 

fotografia dos detalhes deste resistor de aquecimento. 
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Figura 3.22 – Foto dos detalhes do resistor de aquecimento. 

 

 Objetivando verificar se a distribuição de potência térmica ficou uniforme 

em toda a área do resistor de aquecimento, foram feitas termografias deste 

dispositivo e os resultados foram satisfatórios conforme mostrado nas 

termografias da figura 3.23. Em ambas as termografias o fluxímetro de alumínio 

já está acoplado no resistor de aquecimento.  

Em (a) a termografia foi tirada na face do bloco oposta ao resistor e a 

temperatura no ponto assinalado foi de 166ºC. Nesta termografia a faixa de 

temperatura em todo o conjunto foi de 16,8ºC no ponto mais frio até 221ºC no 

ponto mais quente. A termografia mostrada em (b) foi tirada sobre o resistor de 

aquecimento e apresenta ponto de temperatura máxima de 180ºC para uma 

faixa que vai de 16,7ºC até 182ºC. 
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Figura 3.23 - Termografias da resistência aquecedora (resistor) mostrando a 

distribuição da temperatura. 

 

3.5.2 Fonte de energia elétrica  

 

Para o suprimento de energia elétrica do resistor de aquecimento foi 

usada uma fonte estabilizada e controlada de dois canais conectados em série. 

 A fonte do fabricante Minipa modelo DC REGATED POWER SUPPLY 

MPL 3303, capaz de fornecer potência de até 450 W, bivolt e 60 Hz, já traz 

incorporado dois displays de tensão e dois de corrente (um por canal) o que 

proporciona grande facilidade de monitoramento destas grandezas em tempo 

real. A estabilidade de tensão e corrente na saída é fator importante nos 

ensaios do condutivímetro, pois quanto mais estável for o fluxo de calor mais 

rápido é atingido o regime estacionário do ensaio. 
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Figura 3.24 – Foto da fonte de suprimento de potência de dois canais – Minipa 

Modelo MPL 3303 

 

3.6 Sistema de aquisição de dados de temperaturas 

 

3.6.1 Termopares 

 

 A aquisição de dados de temperatura é um ponto crítico do projeto, pois 

a determinação da constante de condutividade térmica dos materiais depende 

de valores confiáveis dos gradiente térmicos nos corpos de prova e no 

fluxímetro. 

 Este projeto utiliza um total de oito termopares para a tomada de 

temperaturas no fluxímetro e no corpo de prova sendo quatro pontos de 

tomada de dados em cada um. 

 O termopar é um dispositivo transdutor que produz sinais elétricos a 

partir de sinais de temperatura. Seu funcionamento é baseado no efeito 

‘’Seebeck’’ que em linhas gerais afirma que a junção de duas ligas metálicas 
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produz uma diferença de potencial elétrico em função da temperatura 

submetida. 

 Os termopares usados neste projeto são do tipo K MODELO MTK-01 – 

MINIPA com conector de compensação de temperatura e faixa de utilização de 

-40 a 204ºC e apresentam ainda as seguintes propriedades: 

• Tipo: K (Junção Chromel - Alumel) 
• Faixa de Medida: -40°C ~ 204°C (-40°F ~ 400°F) 
• Precisão: ± 0.75% da Leitura ou ±2.2°C 
• Comprimento do Cabo: Aprox. 1170mm 
• Conector: Tipo Miniaura Compensado  
• Fabricante: Minipa do Brasil 

A figura 3.25 mostra a fotografia dos terminais dos termopares usados no 
aparato. 

 

 
Figura 3.25 – Fotografia dos terminais do termopar usado no aparato. 

 

 A aferição dos termopares foi feita tendo como elemento de referência 

um equipamento para aferições de temperatura da marca Fullgauge modelo 

penta III totalmente microcontrolado com faixa de medição de -50ºC a 105ºC, 

resolução de 0,1ºC e precisão de ±0,3%. Este equipamento já vem totalmente 

aferido de fábrica (certificação ISO 9001:2008) e possui a opção de ‘’offset’’ 

para cada sensor. 

 O processo de calibração consiste na fixação do sensor termopar 

juntamente com o sensor eletrônico do Fullgauge num bloco metálico de 

alumínio e promovendo-se o aquecimento gradativo do bloco metálico faz-se a 

aquisição da temperatura indicada por cada sensor a cada 10 segundos.  
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3.6.2 “Feed Through” 

 

Para fazer a conexão elétrica entre a parte interna e a parte externa da 

câmara termovácuo, foi usado um dispositivo doravante denominado “Feed 

Through” que consta de uma peça circular confeccionada em material Celeron 

C-1002 (espécime) no qual foram transpassados 24 parafusos de latão com 3 

mm de diâmetro e 40 mm de comprimento. O “Feed Through” foi fixado na 

caixa de aço da câmara termovácuo através de adesivo de silicone para alta 

temperatura.  

 O Celeron é um laminado industrial, duro e denso, fabricado através de 

aplicação de calor e pressão em camadas de tecido de algodão impregnadas 

com resinas sintéticas (fenólicas). (http://www.vick.com.br - acesso em 

14/08/13). Este tipo de material foi escolhido por ser de fácil usinagem, ter boa 

isolação elétrica, baixa condutividade térmica (k = 0,35W/m.K) e boa 

resistência mecânica.  A figura 3.26 mostra uma fotografia da peça já usinada e 

com os parafusos já fixados e isolados com isolante termo retrátil. 

 

Figura 3.26 – Fotografia do “Feed Through” mostrando detalhes construtivos. 
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 Na face interna do “Feed Through” foram conectados os terminais 

advindos dos termopares devidamente numerados e isolados eletricamente 

com isolante tubular termo retrátil de 2 mm de diâmetro. Na face externa, 

também foram conectados cabos de cobre de secção 1 mm² e 1000 mm de 

comprimento que terão sua outra extremidade conectada aos módulos de 

aquisição de dados do equipamento “NI CompactDAQ da National 

Instruments”. 

 

3.6.3 Módulo de aquisição de dados de temperatura 

 

O equipamento que promove a aquisição e processamento dos dados 

de temperatura oriundo dos termopares usado neste projeto é da “National 

Instruments modelo NI CompactDAQ”. 

 Os cabos vindos dos termopares são conectados nos módulos “NI 

CompactDAQ” previamente encaixados no chassi “NI CompactDAQ”. A figura 

3.27 mostra da esquerda para a direita, três fotografias do chassi, seus 

módulos de aquisição e dos módulos encaixados no chassi respectivamente. 

 

 

Figura 3.27 – Fotografia do sistema de aquisição de dados “NI CompactDAQda 
National Instruments”. 
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 Para o funcionamento do módulo de aquisição de dados é necessário a 

instalação em microcomputador do software “NI LabVIEW e do driver NI-

DAQmx”. 

 

 

3.7  Circuito Termal 

 

 O então denominado circuito termal consta do elemento de aquecimento 

(resistor elétrico) ligado na fonte de energia elétrica, um dispositivo 

denominado fluxímetro que recebe o fluxo primário de calor, o corpo de prova e 

um dispositivo doravante denominado sumidouro de calor que é resfriado pelo 

circuito de refrigeração através da serpentina. Este circuito termal está 

representado na forma de diagrama de blocos na figura 3.28. Da esquerda 

para a direita temos respectivamente a resistência aquecedora, o fluxímetro, o 

corpo de prova e o sumidouro de calor no final do circuito. Tanto o fluxímetro 

como o corpo de prova possuem quatro furos de 2,5 mm de diâmetro para a 

fixação de termopares. 

 

Figura 3.28 – Diagrama de blocos representativo do circuito termal. 
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Figura 3.29 – Fotografias circuito termal e sua montagem no interior da câmara 

termovácuo. 

 

3.7.1 Fluxímetro 

 

O fluxímetro é um dispositivo assim chamado, pois, será o elemento 

responsável por “fornecer” o valor de fluxo de calor que atravessa o circuito 

termal necessário para alimentar a equação de Fourier na determinação da 

condutividade térmica. 

Ele é confeccionado em bloco maciço de alumínio puro com 

comprovação em laudo apresentado no anexo I, de condutividade térmica bem 

definida em literatura confiável e com dimensões 23 mm x 23mm x 50 mm. 

Numa de suas faces maiores foram feitos quatro furos distanciados de 9 mm 

seus centros para a instalação dos termopares. A figura 3.30 mostra um 

desenho esquemático do fluxímetro de alumínio. 
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Figura 3.30 – Dimensões em mm e formato do fluxímetro usado no aparato. 

 

3.7.2 Corpo de prova 

 

O corpo de prova deve ser de material metálico. Em nossos ensaios 

foram usadas amostras de cobre puro, alumínio puro, ação SAE 1020 e Latão 

360 CLA. 

O corpo de prova tem as dimensões do fluxímetro e segue alguns 

padrões da norma 02:135.07005:2003 que coloca entre outras as seguintes 

condições: 

 

I) Estado da superfície do corpo de prova 

1. O desvio de planeza e cada uma das faces do corpo de prova não 

deve exceder 0,5mm ou 1% da largura. 

2. O desvio de paralelismo das faces não deve exceder a 0,5 mm. 

 

 

II) Dimensões laterais. 

Devem ser pelo menos iguais àquelas da menor das superfícies 

quente e fria do equipamento. 

III) Espessura mínima. 
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A espessura mínima corresponde a uma resistência térmica 

mínima de 0,1 W/m.K. 

  A preparação do corpo de prova envolve polimento de suas faces 

e o recobrimento das faces laterais paralelas ao fluxo de calor com fita de 

kapton para minimizar as perdas radiais de calor. Foram passadas quatro 

voltas completas de fita kapton ao redor do corpo de prova. Sobre o kapton foi 

passada também uma volta completa de fita de alumínio de alta refletância 

usado para isolamento em circuitos de refrigeração. Finalmente, passou-se 

mais duas voltas completas de fita kapton sobre a fita de alumínio.  

 

 

Figura 3.31 – Fotografia de um corpo de prova sendo preparado para ensaio. 

 

 O Kapton é um filme de poliimida que mantém suas características de 

proteção térmicas e isolamento elétrico em uma ampla faixa de temperatura de 

trabalho desde -269ºC até +400ºC. Este filme possui classe térmica de 240ºC e 

dielétrico de 303 kV/mm. Seu ponto de fusão está acima de 900°C e sua 

resistência à radiação 107GY. .(www2.dupont.com – acesso em 09/06/13).  A 

figura 3.32 mostra a imagem da fita de kapton de 50 mm de largura por 20m de 

comprimento usada na preparação do fluxímetro e corpos de prova. 

 



76 

 

 

Figura 3.32 – Fita Kapton usada para isolamento de radiação térmica no 

aparato experimental.  

 

 Outro filme protetor contra radiação térmica radial do corpo de prova é a 

fita de alumínio. Ela possui alta refletância (0,98), ou seja, reflete até 98% da 

energia radiante na faixa do infravermelho e é formada por uma alheação de 

alumínio, um adesivo termofundente agressivo (Hot Melt) e papel protetor 

siliconado. (Solutions.3m.com.br – acesso em 11/07/13). A figura 3.33 mostra 

uma fotografia da fita de alumínio usada no aparato. 

 

Figura 3.33 – Fita de alumínio usada para isolamento em sistemas de 

refrigeração 

 

 O último componente usado no circuito termal é a graxa térmica de 

Silicone Branco. Utilizamos a Pasta Térmica Alta Temperatura IPT da marca 

Implastec de condutividade térmica 0,4W/m.K (conforme norma técnica ISO 

8301:1991) informações do fabricante. 



77 

 

 O objetivo do uso de graxa térmica é melhorar a transferência de calor 

entre partes do circuito termal diminuindo sua resistência térmica de contato 

bem como promover a otimização do contato térmico na fixação dos 

termopares nos blocos do fluxímetro e corpo de prova e também entre o 

resistor de aquecimento e o fluxímetro. A figura 3.34 mostra a imagem da pasta 

térmica IPT usada no aparato. 

 

Figura 3.34 – Imagem da pasta térmica IPT usada no aparato 
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3.8 Incertezas dos Resultados 

 

A palavra “incerteza”, dentro do contexto metrológico, significa “dúvida”. 

De uma forma mais ampla “incerteza da medição” significa “dúvida sobre o 

resultado de uma medição”A incerteza do resultado de uma medição reflete a 

falta de conhecimento exato do mensurando. (HENRIQUE, 2008) 

 Assim, a incerteza de uma medição é uma estimativa que procura 

caracterizar o intervalo de valores dentro do qual se encontra o valor 

verdadeiro da grandeza mensurada. 

 De acordo com Kline; Mcclintock, (1953), a incerteza total de cada 

variável é composta pela combinação das incertezas sistemáticas oriundas dos 

desvios físicos nos sistemas de medição com variáveis aleatórias. 

 Uma grandeza a medir \ (saída) é função de um conjunto de grandezas 

de entrada �i(i = 1,2,...,n) e pode ser expressa pela equação 

	\	 � 	\(�/, �1, �], �0…�_).         (3.1) 

 A determinação das incertezas nas medições tem inicio com repetidas 

medições das variáveis de entradas consideradas relevantes no processo e 

logo a seguir é feita uma média das medidas pela da equação 3.2. 

�̅ � 	 /_∑ �'_'a/                    (3.2) 

O cálculo do desvio padrão pode ser obtido pela equação 3.3. 

 

       

     (3.3) 

 

 

Necessário também é a determinação do desvio padrão da média obtido 

pela equação 3.4. 
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(�̅) � 	 b(�c)√e           (3.4) 

 

A incerteza padrão será calculada de acordo com a equação 3.5 como segue. 

f(�g) � 	(�h)         (3.5) 

 As incertezas das variáveis de entrada devem ser todas obtidas no 

mesmo nível de confiança. Este trabalho adotou o nível de confiança de 95%. 

A incerteza combinada das incertezas primárias será obtida pela 

equação 3.6 (INMETRO, 2003) 

 

f� �	 i� ,�,�j�1 f�/1 + � ,�,�l�1 f�11 + � ,�,�m�1 f�]1 +	…+ � ,�,�n�1 f�_1l
     (3.6)  

         

A equação 3.7 relaciona as variáveis envolvidas no processo de 

obtensão da taxa de calor no fluxímetro de alumínio do aparato experimental. 

�� � 	���o . ". ����         (3.7) 

��  - taxa de calor na amostra ensaiada; 

��o - condutividade térmica do alumínio do fluxímetro; 

A - área normal ao fluxo de calor; 

����  - gradiente térmico no fluxímetro. 

Desta forma, verificamos que ��  é função das seguintes variáveis; 

 

�� � �� (��o, ", ����	)         (3.8) 

 

O gradiente térmico por sua vez é função da temperatura e da posição 
do ponto de tomada desta temperatura conforme a equação 3.9. 
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���� �	 ���� (
, �)          (3.9) 

 

Logo concluímos que ��  é função das variáveis mostradas na equação 3.10. 

 

�� � �� (��o, ", 
, �)         (3.10) 

 

Tomando as derivadas parciais de cada termo da equação 3.11 obtemos; 

 

,��,' � ". ����          (3.11) 

 

,��,� � �. ����          (3.12) 

 

,��,(��/��) � �. "         (3.13) 

 

Para este trabalho, incerteza combinada para a taxa de calor no fluxímetro 

pode então ser obtida pela equação 3.14. 

f�� � q�,��,'�1 	��1 + �,��,��1�"1 +	r ,��
,������s

1 	� �����1�   (3.14) 

 

Substituindo os resultados das derivadas das equações 3.11, 3.12 e 3.13 
teremos:  

 

f�� �	qr"1 .		� 
 ��2s��1 + �1 r 
 �2s�"1 + �1. "1� ������1   (3.15) 
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Para um grau de confiança de 95% (adotado neste trabalho), o fator de 
abrangência é λ = 2, (Holman, 1983) e a incerteza expandida “U�� ” da taxa de 
calor no fluxímetro será obtida pela equação 3.16. 

 

U�� 	�	λ.f�� 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3.16) 

 

Para a determinação da incerteza na condutividade térmica das amostras 

ensaiadas, partimos da equação 2.2 com k explicitado mostra na sequência. 

 

� � 	� ���� ������� 

A incerteza do fluxo de calor 
��� �	 ���  será obtida pela equação 3.17. 

� ����� � 	i�wx��� �1 + �wy� �1                            (3.17) 

 

Assim, com as incertezas do fluxo de calor 
��� 	e da área normal ao fluxo temos; 

 

�(�) � 	qrwxy�xy� s
1 + rw��������

s1         (3.18) 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 4.0 Ensaios e análise de resultados 

 

4.1 Procedimentos para operação do aparato 

 

4.1.1 – Preparação do circuito termal 

 

Após a preparação individual do fluxímetro e do corpo de prova uma 

camada de graxa térmica deve ser aplicada sobre a superfície do fluxímetro 

(face menor) que receberá o fluxo de calor vindo do resistor de aquecimento o 

qual é fixado ao fluxímetro através de fita kapton. Esta fixação precisa ser bem 

feita para evitar fugas de calor e perdas no fluxo principal. 

 A fixação do corpo de prova ao fluxímetro também é feita com fita kapton 

precedida de aplicação de fina camada de graxa térmica nas superfícies a 

serem unidas objetivando diminuir a resistência térmica de contato entre as 

partes. 

 Finalmente, o conjunto resistor de aquecimento, fluxímetro e corpo de 

prova são encaixados sobre o bloco de refrigeração usando a graxa térmica 

nas superfícies de contato e todo o conjunto é apertado pelo dispositivo fixador 

do circuito termal. 

 

4.1.2 Fixação dos termopares  

 

Logo após a fixação do circuito termal na câmara termovácuo procede-

se a colocação dos termopares nas furações do fluxímetro e do corpo de prova 

com a lubrificação das pontas de cada termopar com farta camada de graxa 
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térmica com a finalidade de melhorar o contato térmico entre o termopar e o 

fluxímetro ou corpo de prova. No momento da fixação é preciso seguir uma 

ordem de numeração previamente marcada em cada termopar que por questão 

de organização e para evitar erros de conexão deve ser crescente e 

descendente. 

 Com os termopares já conectados o próximo passo foi o fechamento da 

câmara que foi feito colocando-se primeiramente o quadro de vedação 

mencionado na seção 2.1 e posteriormente a tampa da câmara. Os quatro 

parafusos de fixação da tampa devem ser ligeiramente apertados para que a 

tampa encontre sua melhor posição de vedação durante a sucção do vácuo e 

só assim apertam-se finalmente estes parafusos. 

 

4.1.3  Operação dos sistemas de refrigeração e vácuo 

 

O acionamento do sistema de refrigeração é a operação subsequente do 

fechamento da câmara termovácuo para que o ar da mesma seja resfriado e se 

torne mais denso aumentando a eficiência da bomba na sua extração. Após 

aproximadamente cinco minutos é ligado o sistema de vácuo. 

A produção do vácuo começa com o acionamento da bomba logo após 

ser aberto o registro que controla a passagem de ar de esgotamento e 

promove a estanqueidade da câmara após o desligamento da bomba.   

Uma vez liberado o registro de vácuo da bomba e acionado seu motor 

elétrico, o ar do interior da câmara começa a ser esgotado e nessa fase 

predomina o escoamento viscoso do fluido do interior da câmara. A vazão 

inicial de escoamento é de 3 cfm ou seja 85litros/minuto e a pressão da câmara 

atinge -600 mmHg em aproximadamente 5 minutos. De -600 mmHg até -

670mmHg são necessários mais 15 minutos em média  e nesse valor de 

pressão o escoamento já é predominantemente molecular e a eficiência da 

bomba rotatória declina sensivelmente. Após esse tempo a bomba precisa ser 

desligada para que possa reestabelecer sua temperatura de trabalho que é 
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cerca de 50ºC máximos para poder ser religada e a pressão mínima possível 

ser estabelecida no interior da câmara. 

 

4.1.4 Operação do sistema de aquecimento 

 

Quando o vacuômetro acusar cerca de -680mmHg o sistema de 

aquecimento é ligado através da fonte de suprimento de potência elétrica. A 

potência a ser fornecida pela fonte deve ser previamente selecionada em 

função do tipo de corpo de prova a ser ensaiado. Para corpo de prova metálico, 

a potência deve ser de até 50 W. A operação da fonte usada no aparato 

consiste em liberar uma corrente próxima de 1A e em seguida a tensão é 

liberada até que se atinja a potência desejada, pois este valor de corrente é o 

limite de condução do fio de Kanthal utilizado na confecção da resistência. 

 

4.1.5 Operação do sistema de aquisição de dados 

 

O sistema de aquisição de dados que consiste no conjunto de 

termopares, placa base e módulos de aquisição de dados que devem ser 

previamente conectados a um computador. O software “SignalExpress” da 

“National Instrument” deve ser colocado em funcionamento  ajustando-se todos 

os parâmetros e iniciando assim o ciclo de medição e registro de dados. 

 O “software” “SignalExpress” faz o registro dos dados de temperaturas 

vindo dos termopares em intervalos de 2 ou 3 segundos (conforme 

configuração)   e durante todo o tempo de duração do ensaio. Esta base de 

dados é muito grande e deve receber tratamento estatístico antes de alimentar 

a equação para a determinação da condutividade térmica. O tratamento é feito 

usando o “software” “Excel” da “Microsoft” onde é tirada uma média das 

quinhentas últimas medidas feitas pelo “SignalExpress” no trecho já em regime 

estacionário. 
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 Os vários ensaios demonstraram que o tempo de estabilização, ou seja, 

o tempo necessário para se atingir o regime estacionário varia de acordo com o 

corpo de prova a ser ensaiado. Assim, para corpo de prova metálico, por 

exemplo, o regime estacionário acontece em aproximadamente 6 horas  

ininterruptas de funcionamento do condutivímetro. 

 Consideramos que o regime estacionário é atingido quando não se 

observa mais variações de 0,1 ºC em qualquer ponto de medição do aparato, 

sem flutuações de corrente e tensão na saída da fonte de potência elétrica bem 

como ausência de variações na leitura do vacuômetro neste mesmo intervalo 

de tempo. 

 A figura 4.1 mostra a imagem de uma tela com o registro gráfico de todo 

um ensaio. Através desta imagem pode ser observado a partir de qual instante 

a estabilidade do sistema como um todo foi atingida durante o ensaio. 

 

Figura 4.1 – Imagem da tela do “SignalExpress” mostrando  todo registro 

gráfico de um ensaio completo. 

 

4.2 Calibração do fluxímetro 

 

 A calibração do fluxímetro consistiu basicamente em encontrar uma 

medida volumétrica ou mássica satisfatória e compatível do bloco de alumínio 
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doravante denominado fluxímetro com os sistemas de aquecimento e 

refrigeração além do volume útil da câmara termovácuo. 

 Inicialmente usamos um bloco maciço de alumínio de alto grau de 

pureza (99,9%) de formato cúbico de 50 mm de aresta. Os testes feitos com 

este bloco revelou baixa linearidade dos gradientes conforme mostrado na 

figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Gráfico relativo ao ensaio feito com fluxímetro cúbico de alumínio 

com 50 mm de aresta. 

 

 Outro problema enfrentado com o bloco de alumínio deste tamanho foi a 

inversão do fluxo térmico observada nos dois sensores de temperatura 

próximos à fonte de calor provavelmente relacionada com a difusividade 

térmica do material o que acabou por inviabilizar a sua utilização. 

 Tentativas com diferentes tamanhos de blocos de alumínio foram feitas 

até que chegamos a um valor que apresentou resultados satisfatórios com boa 

linearidade conforme mostra a figura 4.3.  As medidas e a forma consideradas 

ótimas estão mostradas na figura 4.4. 
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Figura 4.3 – Gráfico relativo ao ensaio feito com fluxímetro de alumínio.  

 

 

Figura 4.4 – Dimensões em mm e formato do fluxímetro usado no aparato. 
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4.3 Ensaio com corpo de prova de cobre eletrolítico. 

 

 No primeiro ensaio realizado, foi utilizado um bloco de cobre como corpo 

de prova. Os sensores termopares foram colocados no corpo de prova nas 

posições 5 mm, 13mm, 20mm e 28mm na sequência mostrada na figura 4.5. 

         

Figura 4.5 – Posicionamento dos sensores de temperatura no corpo de prova 

de cobre eletrolítico. 

 

4.3.1 – Resultados do ensaio com corpo de prova de cobre eletrolítico. 

 

4.3.1.1 Leituras nos instrumentos de medição 

 

- Tensão na saída da fonte: E = 26 V 

- Corrente na saída da fonte: I = 1,03 A 

- Leitura no vacuômetro: 0,11Bar 

- Potência fornecida pela fonte: P = 26,78 W 
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4.3.1.2 Dados de temperatura levantados no Fluxímetro 

 

 A tabela 4.1 mostra os valores das posições dos termopares no bloco 

fluxímetro e também a média das 500 últimas medidas de temperatura de cada 

termopar alojado no fluxímetro de alumínio. 

    Tabela 4.1- Valores de posição e temperatura levantados no fluxímetro.  

  

A figura 4.6 mostra o comportamento posição versus temperatura para cada 

termopar do fluxímetro. 

 

Figura 4.6 – Gráfico representativo do gradiente de térmico no fluxímetro. 
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4.3.1.3 Dados levantados no corpo de prova de Cobre eletrolítico. 

 

A tabela 4.2 mostra os valores das posições dos termopares no corpo de prova 

de cobre eletrolítico e também a média das 500 últimas medidas de 

temperatura de cada termopar alojado neste corpo de prova. Observa-se que a 

temperatura média neste corpo de prova foi de 16,60 ºC. 

Tabela 4.2 – Valores de posição e temperatura levantados no corpo de prova 

de cobre eletrolítico. 

A figura 4.7 mostra o comportamento posição versus temperatura para 

cada termopar do corpo de prova de cobre. 

 

Figura 4.7 – Gráfico representativo do gradiente de térmico no corpo de 

prova de cobre eletrolítico. 
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O tempo total de duração deste ensaio foi de 12 horas 38 minutos. A 

figura 4.8 mostra o levantamento gráfico total do ensaio. O regime estacionário 

foi atingido aproximadamente 4 horas e meia após o início do ensaio (seta 

vermelha). 

 

 

Figura 4.8 – Tela do “SignalExpress” com visão panorâmica do ensaio com 

corpo de prova cobre eletrolítico. 

 A figura 4.9 mostra os detalhes da estabilização, ou seja, linhas 

horizontais, paralelas e valores de temperaturas. 
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Figura 4.9 – Tela do “SignalExpress” ressaltando a estabilização das curvas no 

fluxímetro e no corpo de cobre eletrolítico. 

 

Na imagem da tela do “SignalExpress” mostrada na figura 4.10 podemos 

visualizar os detalhes do inicio do ensaio. As quatro linhas superiores referem-

se aos termopares alojados no fluxímetro enquanto que as quatro linhas 

inferiores mostram o comportamento da temperatura nos termopares alojados 

no corpo de prova de cobre eletrolítico. Baseado nos dados lidos à direita da 

figura pode-se concluir que a temperatura média do conjunto fluxímetro mais 

corpo de prova é de 19,45 ºC. O controle desta temperatura é muito importante 

haja vista que os valores de condutividade mais precisos mostrados nas 

referencias tem uma faixa bem definida. Para nosso ensaio tomamos como 

balizamento a temperatura de 300 K (27 ºC). 
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Figura 4.10 – Imagem mostrando o registro gráfico do “SignalExpress” no inicio 

do ensaio. 

 

A imagem da tela do “SignalExpress” com os valores finais do ensaio 

bem como as curvas de cada termopar são mostrados na figura 4.11 

evidenciando em maior escala o regime estacionário. A imagem revela também 

que a temperatura final média do ensaio no conjunto corpo de prova mais 

fluxímetro ficou em 23,43 ºC (296,6 K). 
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Figura 4.11 – Tela final do ensaio com o corpo de prova de cobre eletrolítico.  

 

 

4.3.1.4 – Tratamento dos dados levantados no ensaio com corpo de prova 

de cobre eletrolítico. 

 

 Objetivando uma melhor linearização da curva posição versus 

temperatura, os dados levantados foram inseridos na ferramenta “Minitab” e 

submetidos a uma regressão linear.  A figura 4.12 mostra uma tela deste 

software com as informações obtidas para o fluxímetro de alumínio.  
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Figura 4.12 – Tela da ferramenta “Minitab” mostrando a equação de regressão 

T = f(X) para o fluxímetro de alumínio. 

 

 Para este ensaio, a equação de regressão da temperatura T em função 

da posição X para o fluxímetro de alumínio obtida foi T = 35,3 – 196X. 

 A determinação da taxa de transferência de calor no fluxímetro para este 

ensaio é conseguida usando-se a Lei de Fourier, equação (2.2) para a 

condução unidimensional e estacionária. 

�� � 	��. ".  
 � 

Como a temperatura média do bloco de alumínio foi de 30,4 ºC o valor 

da condutividade deste metal puro foi retirada de uma fonte que apresenta a 

condutividade térmica do alumínio à 27ºC, ou seja, k = 237 W/m.K a 27 ºC 

(fonte: Çengel (2002). 
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Resolvendo a derivada da equação obtida na regressão linear T = 35,3 – 196X 

temos, 

���� �	�196 K/m 

Disto decorre que q� � 	25,45W (Taxa de transferência de calor no fluxímetro) 

Então o fluxo de calor através da área normal ao fluxo, A = 5,20. 10-4 m² será, 

��� �	 ��� � 48.942,3W/m² (Fluxo de calor que atravessa o fluxímetro na 

direção x) 

 Os dados levantados no corpo de prova de cobre também foram 

inseridos na ferramenta “Minitab” e sofreram regressão linear para ajuste da 

linearidade e o resultado obtido é mostrado na figura 4.13 onde a tela principal 

do software pode ser visualizada. 

 

Figura 4.13 – Tela do “Minitab” mostrando a análise de regressão para o corpo 

de prova de cobre. 
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 A equação de regressão da temperatura T em função da posição X 

apresentada pelo “Minitab” foi T = 18,5 – 118X. 

 

Derivando-se a equação obtida no “Minitab” temos, 

���� �	�118 K/m 

 

Assim, explicitando a condutividade térmica na equação 2.2 teremos, 

	� � 	� �x�y������� 

Com o valor do fluxo de calor obtido no fluxímetro (
��� = 48.942,3		�/�²) e 

o gradiente térmico obtido no corpo de prova de cobre 
���� = -118 K/m temos 

como resultado para o cobre eletrolítico o valor de condutividade térmica      

kCu = 414,7 W/m.K.  (resultado final para o corpo de prova de cobre 

eletrolítico à 16°C) 

A temperatura média de ensaio para o corpo de prova de cobre ficou em  

16,5 ºC conforme pode ser visualizado na tabela 4.2, assim a referência 

para o valor de condutividade térmica para o cobre eletrolítico foi tomada com 

esta propriedade a 20 ºC como sendo k = 401 W/m.K (fonte Çengel,2003).  

 

4.4 Ensaio com corpo de prova de latão C360 (61% Cu 36% Zn 3% Pb) 

 

O latão C360 (61% Cu 36% Zn 3% Pb) conhecido comercialmente como 

Corte Livre Americano é um metal que apresenta microestrutura bifásica, fases 

em alfa e beta com partículas dispersas de chumbo. O chumbo é adicionado 

com o propósito de aumentar a usinabilidade. A microestrutura é bifásica, pois 

o chumbo não se combina nem com o cobre e nem com o zinco e está 
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presente sob a forma de glóbulos que se distribuem na microestrutura da liga. 

É muito utilizado sob a forma de barras estrudadas que são posteriormente 

usinadas para a confecção de porcas, parafusos, pinos, buchas, mancais, 

afastadores e peças tubulares com extremidades abertas ou fechadas. 

(Mateso, 2006). 

 

4.4.1 – Resultados do ensaio com corpo de prova de Latão C360. 

 

4.4.1.1 Leituras nos instrumentos de medição 

 

- Tensão na saída da fonte: E = 17,4V 

- Corrente na saída da fonte: I = 0,74A 

- Leitura no vacuômetro: 0,11 Bar 

- Potência da fonte P = 12,88 W 

 

4.4.1.2 Dados de temperatura levantados no Fluxímetro 

 A tabela 4.3 mostra os valores das posições dos termopares no bloco 

fluxímetro e também a média das 1000 últimas medidas de temperatura de 

cada termopar alojado no fluxímetro de alumínio. 

 

Tabela 4.3 – Dados de temperatura e posições levantados no fluxímetro. 
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 A figura 4.14 mostra o comportamento gráfico posição versus 

temperatura para cada termopar do fluxímetro. 

 

Figura 4.14 – Representação gráfica do comportamento térmico do fluxímetro 

de alumínio. 

 

4.4.1.3 Dados levantados no corpo de prova de Latão C 360. 

 

A tabela 4.4 mostra os valores das posições dos termopares no corpo de 

prova de latão e também a média das 500 últimas medidas de temperatura de 

cada termopar alojado neste corpo de prova. 

Tabela 4.4 – Dados de temperatura e posições levantados no corpo de prova 

de Latão 360. 
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A figura 4.15 mostra o comportamento gráfico posição versus temperatura para 

cada termopar do corpo de prova de latão. 

 

Figura 4.15 - Representação gráfica do comportamento térmico do corpo de 

prova de latão C360. 

O tempo total de duração deste ensaio foi de 8horas e 56 minutos. A 

figura 4.16 mostra o levantamento gráfico total do ensaio. Nota-se por esse 

gráfico que o regime estacionário foi atingido aproximadamente 7 horas após o 

início do ensaio (seta vermelha). A figura 4.17 mostra os detalhes da 

estabilização, ou seja, linhas horizontais, paralelas e valores de temperaturas. 

 

Figura 4.16 – Tela do “SignalExpress” com visão panorâmica do ensaio com 

corpo de prova de Latão. 
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Figura 4.17 – Tela final do “SignalExpress” ressaltando a estabilização das 

curvas no fluxímetro e no corpo de prova de latão CLA 360. 

 

As quatro linhas superiores referem-se aos termopares alojados no 

fluxímetro enquanto que as quatro linhas inferiores mostram o comportamento 

da temperatura nos termopares alojados no corpo de prova de latão.   

A temperatura média no fluxímetro ficou em 20,3°C enquanto que a 

temperatura média no corpo de prova de latão ficou em 10,5 ºC. 
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Figura 4.18 – Imagem mostrando o registro gráfico do “SignalExpress” no inicio 

do ensaio corpo de prova de latão. 

 

4.4.1.4 – Tratamento dos dados levantados no ensaio com corpo de prova 

de Latão 360. 

 

 A figura 4.19 mostra a tela do “Minitab” com a análise de regressão feita 

com os dados levantados no fluxímetro de alumínio. 
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Figura 4.19 – Tela do “Minitab” mostrando a equação de regressão para o 

fluxímetro. 

Para este ensaio, a equação de regressão da temperatura T em função 

da posição X para o fluxímetro de alumínio obtida foi T = 22,6 – 91,5X. 

 

Resolvendo a derivada da equação obtida na regressão linear temos, 

���� �	�91,5 K/m 

Com 

A = 5,48. 10-4 m² e k = 237 W/m.K (a 27°C) (Çengel, 2002) 

Disto decorre que �� � 	11,88� (Taxa de transferência de calor no fluxímetro) 

Então o fluxo de calor será, 

��� �	 ��� � 21.685,50 W/m² (Fluxo de calor que atravessa o fluxímetro) 
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 A figura 4.20 mostra a tela da análise de regressão feita para o corpo de 

prova de latão 360. 

 

 

Figura 4.20 – Tela do “Minitab” mostrando a equação de regressão para o 

corpo de prova de latão C 360. 

 

A equação de regressão da temperatura T em função da posição X 

apresentada pelo “Minitab” foi     T =15,9 – 209X. 

Derivando-se a equação obtida na ferramenta “Minitab” temos: 

���� �	�209 K/m 

Com ��� �	 ��� � 21.685,50  W/m² (Fluxo de calor que atravessa o fluxímetro) 

temos; 
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� � �������
 

 

Logo k(Latão) = 103,8 W/m.K (Valor final para a condutividade do latão 360 à 

10°C) 

 

 

4.5  Ensaio com o corpo de prova de Aço SAE 1020 

 

 Aço é uma liga ferro-carbono contendo geralmente 0,008% até, 

aproximadamente 2,11% de carbono, além de certos elementos residuais, tais 

como enxofre e fósforo, resultantes dos processos de fabricação. 

(CHIAVERINI, 2005). O limite inferior (0,008%) corresponde à máxima 

solubilidade de carbono no ferro à temperatura ambiente e o limite superior 

(2,11%) corresponde à máxima quantidade de carbono que se dissolve no ferro 

e ocorre a 1148°C.(ASM,1986). 

 O aço SAE1020, não possui elementos adicionais de liga, ou seja, 

simplesmente ao carbono e com teor de 0,20% tratando-se, portanto de um 

aço com baixo teor de carbono. Esta liga de aço possui larga aplicação 

industrial, pois apresenta boa soldabilidade, boa forjabilidade, baixa resistência 

mecânica e baixa usinabilidade (CHIAVERINI, 2005). 
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4.5.1 Resultados do teste com corpo de prova de Aço SAE 1020. 

  

O ensaio com o corpo de prova de Aço SAE 1020 teve duração de 

aproximadamente 4,5 horas. A temperatura final média no fluxímetro foi de 

28,8 °C enquanto que a temperatura final média no corpo de prova de aço ficou 

em 11,6 ºC. 

 

4.5.1.1 Leituras nos instrumentos de medição 

 

- Tensão na saída da fonte: E = 19,2 V 

- Corrente na saída da fonte: I = 0,78 A 

- Leitura no vacuômetro: 0,11 Bar 

- Potência da fonte P = 14,98 W 

 

4.5.1.2 Dados de temperatura levantados no Fluxímetro. 

 A tabela 4.5 mostra os valores das posições dos termopares no bloco 

fluxímetro e também a média das 1000 últimas medidas de temperatura de 

cada termopar alojado no fluxímetro de alumínio. 

 

Tabela 4.5 – Dados de temperatura e posições levantados no fluxímetro. 
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A figura 4.21 mostra o comportamento gráfico posição versus temperatura para 

cada termopar do fluxímetro. 

 

Figura 4.21 – Representação gráfica do comportamento térmico do fluxímetro 

de alumínio. 

 

4.5.1.3 Dados levantados no corpo de prova de Aço SAE 1020. 

 

A tabela 4.6 mostra os valores das posições dos termopares no corpo de 

prova de latão e também a média das 500 últimas medidas de temperatura de 

cada termopar alojado neste corpo de prova. 

 

Tabela 4.6 – Dados de temperatura e posições levantados no corpo de 

prova de Aço SAE 1020. 
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A figura 4.22 mostra o comportamento gráfico posição versus temperatura para 

cada termopar do corpo de prova de Aço 1020. 

 

Figura 4.22 - Representação gráfica do comportamento térmico do corpo de 

prova de Aço SAE 1020. 

O tempo total de duração deste ensaio foi de 4,4 horas. A figura 4.23 

mostra o levantamento gráfico total do ensaio. O regime estacionário foi 

atingido aproximadamente 3,5 horas após o início do ensaio (seta vermelha), 

este fato foi apurado mediante análise minuciosa da gravação do ensaio.  

 

Figura 4.23 – Tela do “SignalExpress” com visão panorâmica do ensaio com 

corpo de prova de Aço SAE 1020. 
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 A figura 4.24 mostra os detalhes da estabilização, ou seja, linhas 

horizontais, paralelas e valores de temperaturas. Observa-se pela tela que a 

temperatura média no fluxímetro é de 28,8 °C e no corpo de prova de Aço a 

temperatura média foi de 11,6 °C. 

 

Figura 4.24 – Imagem do registro gráfico do “SignalExpress”  mostrando as 

estabilização das curvas de temperatura. 

 

A tela inicial do ensaio com o corpo de prova de Aço SAE 1020 é mostrado na 

figura 4.25. 

 

 

 

 

 



110 

 

 

Figura 4.25 – Imagem mostrando o registro gráfico do “SignalExpress” no inicio 

do ensaio corpo de prova de Aço SAE 1020. 

 

4.5.1.4 – Tratamento dos dados levantados no ensaio com corpo de prova 

de Aço SAE 1020. 

 

 Os valores de temperatura em função das posições dos sensores 

levantados no ensaio foram levados ao “Software” “Excel” e feita uma média 

das ultimas 500 amostras. Estes valores médios são então inseridos na 

ferramenta Minitab e feita uma regressão linear e os resultados obtidos são 

mostrados na figura 4.26 e 4.27. 
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Figura 4.26 – Tela da ferramenta “Minitab” mostrando a análise de regressão 

linear para o fluxímetro 

Para este ensaio, a equação de regressão da temperatura T em função 

da posição X para o fluxímetro de alumínio obtida foi T = 31,4 – 105X.  

Resolvendo a derivada da equação obtida na regressão linear temos, 

���� �	�105 K/m 

Com 

A = 5,48. 10-4 m² e k = 237 W/m.K , a 27°C. (Çengel, 2002) 

Disto decorre que �� � 	13,63� (Taxa de transferência de calor no fluxímetro) 

Então o fluxo de calor será, 

��� �	 ��� � 24.872 W/m² (Fluxo de calor que atravessa o fluxímetro) 
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A figura 4.27 mostra a tela do “Minitab” com a equação de regressão para o 

corpo de prova de aço. 

 

 

Figura 4.27 – Tela do “Minitab” mostrando a análise de regressão linear para o 

bloco de aço SAE 1020. 

A equação de regressão da temperatura T em função da posição X 

apresentada pelo “Minitab” foi     T =23,5 – 486X. 

Derivando-se a equação obtida no “Minitab” temos, 

���� �	�486 K/m 

Com ��� �	 ��� � 24.872 W/m² (Fluxo de calor que atravessa o fluxímetro) temos; 

� � �� /" 
/ � 

Logo k(Aço 1020) = 51,2 W/m.K (Valor final para a condutividade do Aço SAE 1020 

à 11°C). 
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4.6 Determinação das incertezas 

 

4.6.1 Incertezas no ensaio com corpo de prova de cobre 

 

4.6.1.1 - Incertezas no fluxo de calor do fluxímetro 

 

A determinação das incertezas no ensaio com o corpo de prova de cobre 

começa com as incertezas do fluxo de calor que atravessa o fluxímetro e que 

também atravessa o corpo de prova de cobre.  

A tabela 4.7 mostra os resultados levantados para as incertezas das 

medidas das posições dos termopares no fluxímetro de alumínio. Estas 

medidas foram efetuadas com paquímetro quadrimensional com precisão de 

0,05mm. 

 

Tabela 4.7 – Incertezas para as posições dos termopares no fluxímetro. 

�h – média das posições dos termopares alojados no fluxímetro. 

S- desvio padrão 

S(�h)-desvio padrão da média das posições. 

u - incerteza da medida 

uC- a incerteza combinada. 



114 

 

Os níveis de incertezas calculados para as temperaturas tomadas no 

fluxímetro estão reduzidos na tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Incertezas nas temperaturas medidas o fluxímetro. 

(�h) – Temperatura média 

S(�h) – Desvio padrão da média das temperaturas. 

A tabela 4.9 mostra a redução de dados para a determinação das 

incertezas na área da secção do fluxímetro normal ao fluxo de calor. 

 

 

Tabela 4.9 – Incertezas na área do fluxímetro normal ao fluxo de calor. 

Sm – Desvio padrão da média. 

Partindo da equação 2.2, as derivadas parciais da taxa de calor em 

relação a cada termo podem ser obtidas. 
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�� � 	���o . ".  
 � 

,��,� � �". ���� = 0,11 

,��,� � ��. ���� = 4,6. 104 

,��
,������ � ��. "= -0,13 

A incerteza total da taxa de calor do fluxímetro pode ser obtida pela 

equação 2.28. 

f�� � q�,��,��1 	��1 + �,��,��1�"1 + r ,��
,������

1s 	� ������1 = 1,6 (incerteza da taxa de 

transferência de calor). 

Logo a taxa de transferência de calor no fluxímetro contabilizada a incerteza 

fica; 

�� � 25,45	 ∓ 2	�   (taxa de transferência de calor no fluxímetro) 

 

O fluxo de calor no fluxímetro calculado é ��� �	 ��� �48.942,3 w/m² 

As incertezas para ��  e para a área A são respectivamente U(q) = 1,6 e 

U(A) = 2.10-5, logo a incerteza total U(q/A) é obtida pela equação 2.30. 

� ����� � 	i�wx��� �1 + �wy� �1  = 3.445 W/m² 

Desta forma o fluxo de calor no fluxímetro levando em conta as incertezas 

fica, 

��� = 48.942,3 ∓ 3.445 W/m² 
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4.6.1.2 Incertezas na condutividade do corpo de prova de cobre 

 

Para o corpo de prova de cobre eletrolítico as incertezas para a as 

posições dos termopares, das medidas de temperatura estão representadas 

respectivamente nas tabelas 4.10, 4.11. 

Tabela 4.10 - Incertezas para as posições dos termopares no corpo de 

prova de cobre eletrolítico. 

 

Tabela 4.11 - Incertezas para as medidas de temperaturas no corpo de prova 

de cobre eletrolítico. 

A condutividade do cobre determinada tem valor kCu = 414,7 W/m.K. A 

incerteza para essa condutividade pode ser obtida pela equação 2.31 

substituindo adequadamente os valores das variáveis. Assim, teremos: 

�(�) � 	qrwxy�xy� s
1 + rw��������

s1  ≈ 29 W/m.K (Incerteza expandida para a 

condutividade térmica do cobre). 
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 Finalmente, a condutividade térmica para o corpo de prova de cobre 

eletrolítico contabilizando as incertezas fica como  kCu = 414,7± 29 W/m.K. 

 

4.6.2 Incertezas no ensaio com corpo de prova de Latão 360. 

Analogamente ao processo usado na determinação das incertezas no 

corpo de prova de cobre, as incertezas no ensaio com corpo de prova de latão 

360 foram sistematizadas e mostradas na tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 - Incertezas para o ensaio com o corpo de prova de Latão 360. 

U(X) - incerteza nas posições dos termopares 

U(T) - incerteza nas temperaturas 

U (A) - incerteza na área da seção normal ao fluxo de calor 

U (q/A) - incerteza no fluxo de calor do fluxímetro 

U(k) - incerteza na condutividade térmica. 

 

O resultado final para a condutividade térmica para o corpo de prova de 

Latão 360 fica kLATÃO = 103,8± 7 W/m.k 

 

4.6.3 Incertezas no ensaio com corpo de prova de Aço SAE 1020. 

 

Seguindo o procedimento anterior para a determinação das incertezas, a 

tabela 4.13 apresenta a redução de dados de incertezas levantados no ensaio 

com o corpo de prova de aço SAE 1020. 
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Tabela 4.13 - Incertezas para o ensaio com o corpo de prova de Aço SAE 

1020. 

Desta forma, o resultado final para a condutividade térmica para o corpo 

de prova de Aço SAE 1020 fica kAço = 51,2± 2 W/m.K 
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4.7 Análises dos resultados 

 

A tabela 4.14 faz um comparativo entre a condutividade térmica dos três 

metais ensaiados neste trabalho com aqueles encontrados na literatura. 

Evidentemente, essa comparação é apenas para que se verifique que os 

valores encontrados nos ensaios estão dentro da faixa publicada na literatura 

pertinente, pois os valores sofrem grandes variações por causa de pequenas 

variações na composição química dos corpos de prova e das condições físicas 

de medição como, por exemplo, da temperatura média do fluxímetro e do corpo 

de prova. 

 

Tabela 4.14 – Quadro comparativo dos valores de condutividade térmica 

encontrados neste trabalho e outros retirados da literatura. 

Segundo Hoyt (1954) apud Garcia (1987), o cobre com 99,9% de pureza 

apresenta uma condutividade térmica de 392 W/m.K. Com 99,8% de pureza a 

condutividade cai para 339 W/m.K. Para o Latão (94% Cu e 6% Zn), Hoyt 

apresenta uma condutividade de 233 W/m.K. Com uma composição de 84% 

Cu e 16% Zn, esta condutividade muda para 159 W/m.K e com formulação de 

64% Cu e 36% Zn, que é a mais próxima da amostra de latão ensaiada por 

este trabalho, a condutividade para o latão fica em 117 W/m.K. 

Do exposto fica evidente a larga faixa de variação da condutividade 

térmica em função da composição química das amostras. 
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Outro fator de interferência relevante nos resultados deste trabalho foi a 

temperatura de ensaio. Por exemplo, no ensaio com o corpo de prova de 

cobre, a temperatura média na amostra foi de 17 °C, para o ensaio com o latão 

a temperatura média na amostra foi de 10,5 °C e no corpo de prova de Aço a 

temperatura média ficou em 11,5 °C. Os valores apresentados por Wulff e 

Çengel foram determinados a 27 °C enquanto que Ozisik determinou as 

constantes a 0 °C. Nos ensaios apresentados por Garcia a temperatura média 

para obtenção da condutividade térmica foi de 150 °C e para Young de 20°C. 

Portanto, a larga faixa de temperaturas de ensaio denotaram também grandes 

variações nos resultados encontrados para a condutividade térmica dos metais 

ensaiados. 
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CAPÍTULO 5 

5.0 Conclusões 

 

5.1 Conclusões finais 

 

 Como conclusão geral podemos afirmar que o aparato experimental 

cumpriu o seu papel, qual seja, proporcionar dados confiáveis para a 

determinação da condutividade térmica de materiais metálicos sólidos. 

 Os valores de condutividade térmica calculados com o auxílio do aparato 

estão dentro da faixa apresentada pela literatura e com incertezas de 6,9% 

para o cobre e o latão e 3,9% para o aço, o que é aceitável para aplicações em 

pesquisa e desenvolvimento. 

 A câmara termovácuo possui larga faixa de operação, pois a fonte de 

fornecimento de calor é totalmente controlada e capaz de fornecer de 1W a 

450W de calor e o circuito de refrigeração possui excelente capacidade de 

bombeamento de calor para o exterior da câmara.  

O isolamento térmico da câmara mostrou-se satisfatório para a faixa de  

-5 °C até +180 °C, pois minimizou o gradiente térmico entre o circuito termal e 

as paredes da câmara, consequentemente minimizando as fugas radiais de 

calor por radiação térmica. 

O vácuo máximo obtido foi de 0,11 bar e ficou na faixa de médio vácuo. 

Este vácuo foi imprescindível para o sucesso do aparato, pois minimizou as 

perdas radiais de calor por convecção térmica.  O valor obtido não é suficiente 

para se bloquear completamente as perdas por convecção, mas possui a 

vantagem de ser conseguido facilmente com bomba mecânica de dois estágios 

de baixo custo em detrimento das bombas difusoras de alto custo. 

Quanto aos corpos de prova é interessante observar que oferecem 

respostas mais confiáveis nas dimensões trabalhadas, ou seja, com áreas 

normais ao fluxo de calor de cerca de 5.10-4 m² e comprimento de 5.10-2 m. 
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Para grandes dimensões a difusividade térmica pode provocar inversão do 

gradiente térmico nos termopares alojados nas extremidades do corpo de 

prova inviabilizando o processo, fato que também pode ocorrer em corpos de 

prova muito pequenos. 

Objetivando-se determinar condutividades térmicas de materiais com 

valores menores que 50 W/m.K, verificamos que o fluxímetro não pode ser 

confeccionado em alumínio mas sim em aço por exemplo para que se tenha 

um bom desempenho da câmara. Como regra geral, a condutividade do 

material do fluxímetro deve ter a ordem de grandeza dos materiais a serem 

ensaiados. No caso de se usar fluxímetros de ligas é necessária sua calibração 

prévia via espectrofotômetro para que sua condutividade térmica seja 

precisamente conhecida. 

Quanto às garantias de regime estacionário e fluxo de calor unidirecional 

vale ressaltar a importância do isolamento feito com a fita kapton e alumínio no 

fluxímetro e corpo de prova, pois elas minimizam as perdas radiais de calor. O 

regime foi considerado estacionário quando não se obteve variação de 0,1 °C 

em qualquer ponto de medição fato que em média levou 8 horas para ser 

atingido. 

Finalmente, constatamos que para a obtenção de valores mais 

confiáveis de condutividade térmica é preciso atacar as incertezas primárias de 

temperatura, posicionamento dos termopares, planeza e paralelismo das faces 

do fluxímetro e corpo de prova. A utilização de mais de quatro termopares 

aumenta a confiabilidade dos gradientes térmicos, porém aumenta também a 

fonte de incertezas, devendo por este motivo serem muito bem instalados. 
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5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, o formato da câmara permite o 

uso de corpos de prova de formatos cúbicos e maiores, com até 50 mm de 

aresta, objetivando a colocação de termopares em três dimensões para que se 

possa determinar a condutividade térmica de materiais anisotrópicos como 

rochas e madeiras. 

A utilização de corpos de prova e fluxímetros de formato cilíndrico 

também são bem aceitos pelo projeto da câmara termovácuo objetivando 

minimizar as incertezas nas dimensões e facilitar a confecção dos mesmos. O 

uso de fluxímetros com condutividades mais baixas permitirão a obtenção de 

condutividades de materiais de uso na construção civil como blocos de 

cimento, tijolos de barro, cerâmicos e compósitos. 

Para aumentar a confiabilidade do valor de condutividade térmica 

adotada para o material usado para a confecção do fluxímetro, sugerimos 

efetuar a medição de sua condutividade térmica via espectrofotômetro em pelo 

menos três faixas de temperatura – 0ºC, 27ºC e 120ºC.(faixa de utilização da 

câmara termovácuo). Desta forma obteremos um valor mais preciso do fluxo 

térmico oriundo deste fluxímetro. 

Finalmente, o uso sistemático deste projeto nas mais variadas faixas de 

temperatura e com os mais diferentes tipos de materiais e a comparação com 

simuladores numéricos são formas de fortalecer a confiabilidade do aparato 

experimental para que se possa fazer uso do mesmo em pesquisa e 

desenvolvimento. 
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ANEXO I – Laudos de composição química das amostras dos materiais 

usados na confecção do fluxímetro e corpos de prova. 

 

1) Laudo de composição química da amostra de alumínio (Fluxímetro) de 

acordo com o fornecedor. 
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2) Laudo de composição química da amostra de cobre eletrolítico conforme 

fornecedor. 

 

3) Laudo de composição química da amostra de Latão CLA 360 de acordo 

com fornecedor. 
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4) Detalhes do laudo de composição da amostra de Latão CLA 360 
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ANEXO II – Fotografias de partes do aparato experimental 

 

Fotografia 1 – Vista frontal do Aparato   

 

Fotografia 2 - Vista posterior do aparato  
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(a)                                                              (b) 

Fotografia 3 - Vista com detalhes do sistema de refrigeração externo (a) e 

interno (b) à câmara termovácuo 

 

Fotografia 4 - Vista destacando o sistema de aquisição de dados 
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Fotografia 5 - Detalhes internos da Câmara termovácuo 

 

 

Fotografia 6 - Vista detalhada do circuito termal 
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Fotografia 7 - Vista frontal da Câmara termovácuo 

 

 

 

Fotografia 8 - Detalhes da construção do resistor de aquecimento 
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Anexo III – Desenho técnico da Câmara termovácuo e seus componentes 
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Componentes da tampa da câmara termovácuo 
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Componentes diversos da câmara termovácuo 
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Conjunto – Câmara e componentes 


