
 Anais do 47º Congresso Brasileiro de Cerâmica 
 Proceedings of the 47th Annual Meeting of the Brazilian Ceramic Society 
 15-18/junho/2003 – João Pessoa - PB - Brasil 

  

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO PARA A MEDIDA DE 

DIFUSIVIDADE TÉRMICA DE MATERIAIS PELO MÉTODO FLASH 

 
 
 

T. A. Guisard-Restivo 

Rod. Sorocaba-Iperó km 12,5, 18560.000 Iperó SP, guisard@dglnet.com.br 

Laboratório de Materiais – CTMSP / ARAMAR 

 
 
 

 
RESUMO 

As propriedades termo-físicas compõem uma classe de grande importância na 
qualificação de materiais e produtos. Dentre estas, a condutividade térmica vem 
recebendo grande atenção no desenvolvimento de materiais avançados. A 
caracterização desta propriedade é realizada com vantagens pelo método flash, o 
qual mede a difusividade térmica, a partir da qual é calculada a condutividade. O 
presente trabalho divulga os esforços que vem sendo realizados através de Projeto 
de Inovação em Pequenas Empresas cujo objetivo é desenvolver um instrumento 
comercial para medir a difusividade e condutividade térmicas. Um difusivímetro 
protótipo foi construído permitindo a determinação das propriedades para amostras 
de diversas dimensões desde a temperatura ambiente até 60°C. A inovação origina-
se, dentre outras características, do método avançado de cálculo empregado - o 
quadrupolo térmico - onde, a partir de modelamento analítico, obtém-se a 
difusividade térmica. O método de cálculo inclui todas as perdas térmicas sofridas 
durante a análise.  

 

Palavras-chaves: difusividade térmica, condutividade, método flash, quadrupolo 

térmico 

 

INTRODUÇÃO 

A caracterização termo-física é de fundamental importância na qualificação e 

desenvolvimento de materiais e produtos. Nos dias atuais, as empresas e setores de 

pesquisa e desenvolvimento tem procurado avaliar estas  propriedades, em especial 

a condutividade térmica, de modo a se adequarem às especificações e requisitos de 

seus produtos. Entretanto, existe uma lacuna em termos da estrutura laboratorial 

disponível no País quanto aos equipamentos existentes para conduzir tais análises. 

O presente trabalho divulga os esforços realizados em Projeto de Pesquisa de 

Inovação em Pequenas Empresas, cujo objetivo é o desenvolvimento de um 
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instrumento de medida de duas destas propriedades – difusividade e condutividade 

térmicas – utilizando o método “FLASH”. Dentre as inovações implementadas 

durante o desenvolvimento, destaca-se o novo método de modelamento e 

identificação de parâmetros: o quadrupolo térmico. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

O método do pulso de energia, conhecido como método flash, foi inicialmente 

concebido por Parker (1). Consiste basicamente em submeter uma das faces de uma 

amostra discóide a um pulso de luz de curta duração, que é absorvido. 

Simultaneamente mede-se a resposta de temperatura em função do tempo na face 

oposta através de um termopar ou detetor infravermelho. A difusividade térmica 

pode ser então calculada a partir do termograma resultante, através da relação: 

   a = 1,38.e2/π2t50 [cm2/seg]   (A) 

onde a é a difusividade térmica, e a espessura da amostra e t50 é o tempo 

necessário para que a face oposta atinja 50% da temperatura máxima (100%). A 

figura 1 mostra o aspecto de um termograma típico. 

 

Figura 1. Aspecto típico de um termograma obtido pela técnica de pulso de energia. 

 

 As vantagens do método flash residem basicamente na rapidez e nas 

pequenas dimensões da amostra, quando comparado a outros métodos. O método 

flash é descrito na norma ASTM E 1461-92, onde é feita referência à faixa de 

aplicação: a = 0,1 – 1000 mm2/seg. A condutividade térmica (Ktérm) é facilmente 

calculada a partir do valor da difusividade: Ktérm = a.ρ.Cp , onde ρ.Cp é o calor 
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específico volumétrico. Os valores de capacidade térmica Cp são muitas vezes 

tomados da literatura, ou então determinados via calorimetria ou pelo próprio método 

flash. 

 Diversos métodos analíticos e de avaliação de parâmetros têm se preocupado 

em aumentar a precisão dos resultados de difusividade térmica. As imprecisões do 

método advém de fatores como o tempo finito do pulso, não-uniformidade da fonte 

de luz e da absorção pela amostra, heterogeneidades presentes na amostra e 

perdas térmicas para o meio. O fator mais perturbador e inevitável é, sem dúvida, 

decorrente das perdas térmicas (2). Cowan (3) e Clark e Taylor (4) introduziram 

correções baseadas em razões entre valores escolhidos de tempo durante o 

termograma, permitindo avaliar as perdas e corrigir os resultados. Por sua vez, Koski 
(5) reuniu os resultados anteriores e introduziu o fator de perda adimensional L = 

4σεT3e/k. Este fator fornece uma indicação da qualidade do teste, visto que quanto 

mais elevado, maiores as perdas térmicas. Degiovanni (6) desenvolveu um método 

analítico baseado em momentos temporais: 

 

Onde m0 e m-1 são os momentos temporais de ordem 0 e -1, correspondendo às 

áreas sob o termograma, e θ a temperatura. A modelagem teórica permite, ao final, 

determinar a difusividade térmica: 

    a = e2F(m-1)/m0    (C) 

onde F(m-1) é uma função polinomial. 

 Os métodos de análise citados até aqui e os parâmetros experimentais 

relevantes foram investigados com profundidade em trabalho anterior, utilizando o 

equipamento “laser flash” instalado no LABMAT/CTMSP (7). 

Recentemente, Degiovanni desenvolveu um novo método de análise avançado 

conhecido como Quadrupolo Térmico (8,9), o qual é empregado neste trabalho. O 

método do quadrupolo térmico oferece um modelo que conduz à solução da 

equação geral de calor: 

∂2T/∂z2 = 1/a (∂T/∂t) – div(ϕr)   (D) 

onde ϕr é a densidade de fluxo radiativo, T a temperatura e t o tempo. É um método 

analítico cuja resolução é aproximada pelo método dos mínimos quadrados, 
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conduzindo assim à identificação do parâmetro difusividade térmica. A modelização 

para o ensaio flash pode ser ilustrada pela figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Tem-se:         (E)  

 

 

Onde ϕ é a densidade de fluxo de calor e os outros símbolos tem seu significado 

usual. As transformadas de Laplace das grandezas levam a uma formulação 

passível de solução: 

 

          (F) 

 

θ e φ são a temperatura e fluxo no espaço de Laplace, referidos aos subscritos e 

(entrada) e s (saída). Supõem-se que a amostra tenha um comportamento simétrico, 

ou seja, é homogênea, significando A = D = cosh(ke) ,  B = senh(ke)/λkS ,  C = 

λkSsenh(ke), onde k = √p/a e e é a espessura. Emprega-se ainda uma equação de 

compatibilidade baseada na ausência de fontes internas de calor: AD-BC = 1. A 

matriz 2 × 2 é denominada de quadrupolo, emprestando seu nome ao método. 

Observa-se que o quadrupolo acima, na realidade um quadrupolo resultante, contém 

termos relativos à convecção e radiação. Desta feita, é possível associar a cada 

elemento do sistema um quadrupolo respectivo, sendo o quadrupolo resultante 

simplesmente a multiplicação dos individuais. 

 Obtido o campo de temperaturas em função da distância, no espaço de 

Laplace, realiza-se a inversão da transformação, retornando ao espaço real. Desta 

forma, o termograma teórico pode ser construído, o qual é então comparado com a 
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curva experimental pelo método dos mínimos quadrados. A comparação permite 

identificar o parâmetro difusividade térmica a em toda a duração do termograma, o 

que não é efetuado pelos métodos anteriores. Adicionalmente, a aplicação do 

método em amostras na forma de disco já inclui a contabilização de todas as perdas 

térmicas existentes, convectivas e/ou radiativas, em todas as direções. 

 O método descrito demonstrou elevada precisão e sensibilidade em diversos 

trabalhos realizados, superando os métodos anteriores. Um exemplo é o trabalho do 

autor na área: conduzindo ensaios “flash” xenônio em amostras de alumina dopadas 

com 1.000 ppm de diferentes cátions, veio mesmo a verificar a dependência linear 

da difusividade térmica em função do raio do cátion dopante (10,11). A precisão dos 

resultados chegou a detectar a presença do cátion dopante Fe no estado +2 (11).  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Um difusivímetro protótipo foi construído para emprego até 100°C (Figura 2). 

Os principais critérios adotados para o desenvolvimento do instrumento foram o 

baixo custo, a flexibilidade de tamanhos de amostras e a alta precisão. A opção pelo 

flash xenônio, além de reduzir custos, garante uma maior homogeneidade do fluxo 

radiante em maior área. Termopares tipo E (chromel x constantan) foram 

selecionados para a confecção de sensores. Três diferentes porta-amostras, para 

discos de diâmetros 13, 25 e 35 mm, e faixa de espessuras 0-10 mm, permitiram a 

flexibilização de tamanhos de amostras. A alta precisão é garantida pelo método de 

análise do quadrupolo térmico com estimação via método dos mínimos quadrados, 

ao lado de detalhes construtivos do aparelho e sensores. 

Os sensores de temperatura da face oposta da amostra são confeccionados 

com termopar de ponta soldada simples e segundo a montagem denominada 

“tricouple”. Tal disposição, empregada em certos equipamentos de análise térmica 

diferencial (DTA Setaram), eleva o sinal de temperatura obtido através da integração 

de 3 termopares em série, aumentando a sensibilidade. Além do sensor, foram 

instalados um termopar lateralmente à amostra para registrar a temperatura dos 

ensaios e um terceiro sensor diferencial, ortogonal ao tricouple, cujo objetivo é obter 

uma medida do quão homogênea é a impulsão ao longo da superfície da amostra.  
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Figura 2. Vista esquemática do difusivímetro protótipo. 

 

O flash xenônio utilizado possui energia de pulso de 1200J distribuída no 

tempo de 2ms. Uma lâmpada piloto permite aquecer a própria amostra a 60°C em 

condição estável. O instante zero da impulsão é determinado por uma bobina de 

cobre. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um amplo conjunto de amostras foi ensaiada, incluindo aluminas Alcoa A1000 

98% da densidade teórica, teflon, alumínio metálico e grafite, em dimensões 

variadas. Todas as amostras foram recobertas com grafite coloidal de forma a 

garantir a absorção da luz flash. A Figura 3 mostra um termograma típico obtido para 

alumina com espessura de 2mm. Observa-se que o sinal tricouple possui boa 

resolução, adequada para o procedimento de cálculo posterior. O sinal diferencial 

sofre variação desprezível, o que indica uma boa homogeneidade da impulsão 

luminosa ao longo da superfície. 

A partir dos sinais obtidos, a difusividade térmica é determinada através do 

software “diffusivity estimation V3.0”, o qual embute o método do quadrupolo 

térmico. Um exemplo é mostrado para alumina de espessura 2mm na Figura 4. 
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Figura 3. Sinais adquiridos (mV × seg) em amostra de alumina: sensor tricouple, 

bobina e sensor diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Termograma processado pelo método do quadrupolo térmico: (a) 

sinal transiente, (b) desvio do ajuste. 

A Tabela 1 mostra alguns resultados obtidos com o difusivímetro protótipo 

utilizando o sensor termopar de ponta simples, fio de diâmetro 0,025mm, 

comparados aos mesmos materiais ensaiados em difusivímetro laser flash. Esta 

a 
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montagem foi empregada para amostras de diâmetro 13mm, as quais puderam ser 

ensaiadas no equipamento laser flash. A Tabela 2 expõe resultados obtidos com o 

sensor tricouple, fios termopares  de diâmetro 0,025mm. Uma das principais 

vantagens do difusivímetro protótipo xenônio sobre o laser flash é a possibilidade de 

uitilizar-se de amostras de maior diâmetro e espessura. O feixe de luz xenônio tem 

área de 16cm2 contra 0,8cm2 do laser, enquanto que a energia é de 1200 contra 15 

Joules. 

 

Tabela 1. Resultados de difusividade térmica com sensor termopar simples. 

Amostra- ∅∅∅∅/e (mm) T°C Difusividade térmica(m2/s) 

  Protótipo Laser flash Literatura (faixa) 

Al2O3/ ∅13/ e6,107-1 27 7,9593.10-6 8,374.10-6 6,75-9,10.10-6 

Al2O3/ ∅13/ e6,107-2 27 7,8441.10-6  “ 

Al2O3/ ∅13/ e6,107-3 27 7,9501.10-6  “ 

Al2O3/ ∅13/ e6,107-1 60 7,2269.10-6 6,564.10-6 -- 

Al2O3/ ∅13/ e6,107-2 60 7,2732.10-6  -- 

Al2O3/ ∅13/ e2,35 27 5,3554.10-6 5,652.10-6 6,75-9,10.10-6 

Teflon/ ∅13/ e1,087 27 1,2283.10-7 1,27.10-7 1,302.10-7 

Teflon/ ∅13/ e1,98 60 1,3441.10-7 1,96.10-7 -- 

PVC/ ∅13/ e1,207 27 2,7696.10-7 1,93.10-7 -- 

 

O difusivímetro protótipo produziu resultados bastante próximos aos valores 

aceitos para os materiais estudados, com boa reprodutibilidade (vide 5 primeiros 

valores, tabela 1). As exceções são os materiais rápidos como alumínio e alumina 

de pequena espessura. As causas podem ser atribuídas às perdas e resistências de 

contato com as pontas termopares. Como o tempo de resposta do material aumenta 

com o quadrado da espessura, estes fatores perderiam a importância em maiores 

espessuras ou tempos longos, ou, em última análise, para materiais mais lentos. É 

importante observar que a modelização quadrupolar evita erros relativos a perdas 

pois já embute correções para radiação e convecção na própria solução analítica. 

Portanto, o emprego de amostras de maior espessura é uma solução para melhorar 

os resultados para materiais rápidos. Entretanto, verifica-se pela tabela 2 que a 
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configuração de sensor tricouple com fio 0,025mm fornece resultados próximos aos 

esperados para amostras rápidas de alumínio. Isto leva a crer que existe alguma 

perda através dos fios termopares, os quais devem ser preferencialmente de 

pequeno diâmetro. 

 

Tabela 2. Resultados de difusividade térmica utilizando sensor tricouple 

Amostra- ∅∅∅∅/e (mm) T°C Difusividade (m2/s) Literatura 

Teflon-∅35/e2,06 27 1,2106.10-7 1,302.10-7 

Al2O3-7-∅35/e5,853 27 7,7394.10-6 6,75-9,10.10-6 

Al2O3-1-∅35/e1,95 27 8,0626.10-6 “ 

Al2O3-1-∅35/e1,95 60 7,455.10-6 -- 

Al-metal-∅35/e6,01 27 5,7376.10-5 8,5.10-5 

Al-metal-∅35/e6,01 60 6,5775.10-5 “ 

 

Enfim é mostrado o cálculo da condutividade térmica para a alumina. A 

capacidade térmica é determinada via programa “Cp.bas”, desenvolvido pelo autor, 

baseado em dados da literatura (12). Este programa fornece os valores de 

condutividade térmica, cujo quadro abaixo mostra um exemplo: 

 

MATERIAL      ALUMINA 

% Al2O3        100 

DENSIDADE APARENTE =         3.90 

ALPHA (27) =   .079501 

densidade =   3.9 

CP( 27 ) = .1974238    CAL/GRAUG 

K( 27 ) = 25.58662   W / mgrauK 

ALPHA (60) =   .072732 

densidade =   3.9 

CP( 60 ) = .2116856    CAL/GRAUG 

K( 60 ) = 25.09907   W / mgrauK 

 

Os valores de difusividade usados correspondem às 3a e 5a linhas da tabela 1, a 

27°C e 60°C. Os resultados de condutividade térmica situam-se próximos àqueles 

apontados na literatura (13) para aluminas densas 99,5%Al2O3 e 97,6%Al2O3 (em 

massa) a 25°C: 29,3 e 26,8 W/mK, respectivamente. Considerando que a alumina 
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do presente projeto não é densa, mas contém 2% de porosidade, os resultados são 

bastante satisfatórios. 

CONCLUSÕES 

Para materiais moderadamente rápidos, como alumina, o protótipo forneceu 

bons resultados, com boa reprodutibilidade. A configuração de sensor “tricouple” 

com fio fino (0,025mm) apresentou os resultados mais compatíveis para materiais 

rápidos. Tendo em vista a dificuldade em se analisar amostras em temperaturas 

próximas à ambiente em difusivímetros comerciais, o protótipo surge como uma 

alternativa viável. O difusivímetro protótipo apresenta ainda, neste estágio de 

concepção inicial, algumas vantagens: 

a) Variabilidade de diâmetros e espessuras, o que não é disponível nos 

equipamentos comerciais a laser. 

b) Termopar diferencial para avaliar a homogeneidade da impulsão e 

correção da montagem do aparato. 

c) Configuração de sensor tricouple, permitindo aumentar o sinal. 

d) Método analítico avançado. 
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DEVELOPMENT OF A FLASH APPARATUS FOR MATERIALS THERMAL 

DIFFUSIVITY MEASUREMENT 

 

ABSTRACT 

The thermo-physical properties are required today as a needed tool aiming the 
development of advanced materials. Among them, one can consider the thermal 
conductivity as the most important. Its measurement is carried out by the flash 
method with some advantages. The work exposes the efforts being done to develop 
an apparatus to evaluate the thermal diffusivity, from which the conductivity can be 
derived. One prototype apparatus was built allowing samples of different dimensions, 
from ambient to 60°C. One of the distinct features is the calculation method – thermal 
quadrupole – where the diffusivity is determined from an analytical solution. The 
mentioned method includes all heat losses taking place during the test. 
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