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Desenvolvimento de uma interface de comunicação para 

determinação da difusividade térmica em função da temperatura, 

por termografia no infravermelho 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um software, de fácil operação e eficiente, 

para determinar a difusividade térmica de biomateriais. A necessidade de se 

conhecer a difusividade térmica de materiais como, por exemplo, esmalte e dentina, 

é essencial para o estabelecimento de protocolos de utilização clínica laser, para 

evitar danos colaterais ao paciente. O software desenvolvido, denominado CZ 

ThermaDiff, baseia-se no processamento de imagens térmicas adquiridas por uma 

câmera termográfica no infravermelho (ThermaCam SC3000, FLIR System, EUA). 

Foi desenvolvido em ambiente LabView, o que permitiu criar um painel de controle 

de fácil operação, contendo apenas duas funções básicas (Start e Stop). O software 

arquiva os dados em formato de tabela contendo todas as medidas de difusividade 

térmica, suas médias para intervalos de 10 °C e suas respectivas temperaturas, para 

uma amostra. Foi observado, tanto para o esmalte quanto para a dentina, que os 

valores de difusividade não são constantes e aumentavam em função da 

temperatura. Os valores encontrados foram aplicados a um modelo de transferência 

de calor, simulando um dente molar humano com as seguintes estruturas: esmalte, 

dentina e polpa. O modelo baseia-se no método de resistores térmicos, sendo que 

para a polpa foi utilizado o modelo de difusão de calor, considerando a circulação 

sanguínea. Os valores de temperatura obtidos neste modelo teórico, utilizando 

difusividades dependentes da temperatura foram maiores que as obtidas com um 

valor constante de difusividade, medido à temperatura ambiente. Este fato realça a 

importância da mensuração da difusividade em função da temperatura e da interface 

desenvolvida neste trabalho. 

 

 

 



Development of a communication interface to determinate the 

thermal diffusivity as a function of temperature 

 by infrared thermography 

ABSTRACT 

The aim of this work was to develop a software, easy to operate and efficient, to 

determine the thermal diffusivity of biomaterials as enamel and dentin. It is necessary 

to know the thermal diffusivity of these materials to establish laser irradiation 

protocols, to avoid collateral damage to the patient. The software developed named 

called CZ ThermaDiff, processes thermographic images from a thermographic 

camera (ThermaCam SC300, FLIR System, USA). The software was programmed in 

LabView environment, allowing easy operation from a control window with only two 

buttons (start and stop). Thermal diffusivity values, the mean values for intervals of 

10 °C and its respective temperature, for one sample are saved in table form. For 

both biomaterials, thermal diffusivity increased as function of the temperature 

increase. The experimental thermal diffusivity data were used in a heat transfer 

model, for a human molar tooth with three layers: enamel, dentin and pulp. The model 

was based on the thermal resistors method, for the three layers and for the pulp, it 

was applied the heat diffusion model, taking into account the blood circulation. Using 

temperature dependent diffusivities, temperatures where values were higher than the 

temperatures of the theoretical model using a constant diffusivity value, obtained at 

ambient temperature. This fact emphasized the importance of both: the temperature 

dependent diffusivity measurement and the software developed in this work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos procedimentos médicos e odontológicos, tanto para diagnóstico 

como para tratamento, interagem com tecidos biológicos e podem causar efeitos 

térmicos altamente nocivos com consequências irreversíveis1,2. Atualmente, com o 

avanço da tecnologia, o laser está cada vez sendo mais usado em tratamentos 

odontológicos e médicos, tanto estéticos como cirúrgicos. Na medicina, o laser é 

utilizado principalmente para corte e ablação de tecidos. Nas aplicações de lasers 

em cirurgias neurológicas, endoscópicas, estéticas em pele, dentes e ossos, são 

utilizados lasers de alta densidade de energia e, consequentemente, há um aumento 

de temperatura na região que está sendo tratada, assim como nas suas regiões 

adjacentes3.  Na odontologia, uma aplicação que utiliza laser e apresenta um 

aumento de temperatura, que representa um risco maior para a polpa (responsável 

pela vitalidade do dente), é o preparo cavitário a laser, onde há remoção do tecido 

dental por meio da ablação. O mesmo efeito térmico pode ser observado no preparo 

cavitário convencional, onde é utilizado um instrumento rotatório2. Também existem 

outros tratamentos odontológicos que utilizam lasers, como a prevenção da cárie 

dental4, a diminuição da hipersensibilidade dentária5, a desinfecção intracanal6,7, o 

clareamento8 e a esterilização da superfície implantes odontológicos9,10. 

Existem vários estudos sobre a consequência do calor gerado na polpa 

durante o processo ablativo11,12. Essas consequências podem ser danos 

irreversíveis, mesmo que o aumento de temperatura na polpa não seja substancial, 

como já foi demonstrado por Zach et al.13, que realizaram um estudo sobre a 

resposta pulpar ao aumento de temperatura por uma fonte de calor externa. O 

estudo mostrou que em 60% dos dentes estudados com um aumento de 11,1 °C na 

temperatura intrapulpar a polpa não consegue se recuperar dos danos. Em 15% dos 

casos em que a polpa aqueceu 5,5 °C, houve danos irreversiveis. Assim, o estudo 

estabeleceu que a temperatura pulpar não deve aumentar mais que 5,5 °C. 

Revendo a literatura, é possível observar que não foram realizados muitos 

estudos com valores da difusividade térmica em altas temperaturas para biomateriais 
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como esmalte, dentina e osso. Na maioria destes estudos as propriedades térmicas 

são calculadas em temperatura ambiente. Um dos poucos trabalhos desenvolvidos 

com a proposta de determinar a difusividade térmica em temperaturas elevadas foi 

realizado por Pereira et al.14 no Centro de Lasers e Aplicações (CLA) do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP). Portanto, há a necessidade de 

um estudo mais aprofundado, uma otimização dos resultados e do método 

experimental. 

A difusividade térmica poder ser mensurada por vários métodos diferentes, por 

exemplo, fotoacústica15, método de Angstron16 e laser flash2. Mas esses métodos 

foram utilizados para determinar a difusividade em temperatura ambiente. O estudo 

realizado por Pereira et al.14 leva em conta uma grande elevação da temperatura em 

função da fonte de calor. Com isso, observou-se que a estrutura dentária pode sofrer 

algumas alterações físicas e químicas17,18. Utilizando o método de termografia no 

infravermelho19, conseguiu-se calcular a difusividade térmica para esmalte e dentina 

em altas temperaturas de forma mais rápida e com boa resolução temporal14. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um software simples e de fácil 

operação, que determine a difusividade térmica em função da temperatura de 

materiais a partir de imagens termográficas. Para testar a eficácia do software, foi 

calculada a difusividade térmica para o esmalte e dentina, e também foi desenvolvido 

um modelo matemático simulando a transferência de calor nas condições de um 

dente molar humano. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

Com o uso cada vez maior de lasers em várias aplicações, na saúde e 

indústrias, é importante conhecer as propriedades térmicas dos materiais que estão 

sendo irradiados e como será o transporte de calor no material. Para isso será 

apresentada uma explicação para cada item envolvido no processo do cálculo da 

difusividade neste trabalho e a sua importância. 

3.1. Estrutura dental 

Neste trabalho, foram utilizados dentes bovinos, que são morfologicamente 

semelhantes aos humanos, mas com dimenções maiores. Basicamente os dentes 

podem divididos em três camadas na parte coronária: esmalte, dentina e polpa. Já 

na raiz o dente não apresenta o esmalte, mas sim o cemento que reveste a dentina, 

como pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 - Ilustração de um dente molar humano
20

. 
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O esmalte dentário é um tecido mineralizado e translúcido, portanto qualquer 

material que esteja abaixo dele pode alterar a sua cor. O esmalte apresenta uma 

espessura maior nas regiões de cúspides e a medida que se aproxima da junção 

amelo-cementário esta espessura diminui para aproximadamente 0,1 mm. A 

composição do esmalte é de aproximadamente 96% do peso de matriz mineral e 4% 

de água e matriz orgânica21. 

O principal mineral da estrutura do esmalte é a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] 

que é formada por fosfato de cálcio cristalino. A ação do laser, nesta estrutura, pode 

gerar um aquecimento que, por consequência, pode alterar as características 

cristalográficas da matriz mineral do tecido. Outro efeito possível observado na 

superfície do esmalte é a formação de microespaços22. 

A dentina é um tecido mineralizado que forma o corpo do dente e é disposta de 

maneira tubular, sendo recoberto pelo esmalte na porção coronária e pelo cemento 

na porção radicular. Como pode ser visto na Figura 1 a dentina está em contato com 

a polpa dentária, ela possui prolongamentos de células especializadas 

(odontoblastos) e substância intercelular no interior dos túbulos dentários15. 

Como se pode observar na Figura 1, o cemento está localizado na raiz do 

dente, exterior à dentina, é um tecido mineralizado e é responsável em fixar o dente 

na gengiva e nas fibras periodontais. Para evitar os efeitos da reabsorção da dentina 

há uma deposição contínua de cemento na região, protegendo a dentina23. 

3.2. Propriedades térmicas 

Conhecer os mecanismos de transferência de calor em tecidos biológicos é 

cada vez mais importante. A condutividade e a difusividade térmica são essenciais 

para o desenvolvimento de modelos de hipertermia ou técnicas de ablação térmica, 

entre outros modelos, para que tenham resultados válidos. Outros modelos, que 

utilizam essas propriedades térmicas são os de ferimentos térmicos, como 

queimaduras tanto por calor quanto por frio, e também melhorar a aplicação de 

agentes de crioproteção para preservação de tecido24. 
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3.2.1. Condutividade térmica 

A condutividade térmica é a taxa de transporte da energia pelo processo de 

difusão, que é dependente da estrutura física, atômica e molecular, estando 

diretamente relacionada com o estado da matéria25. A equação da condutividade 

térmica unidimensional, pela lei de Fourier, está representada na Eq. 1. 

  
  

 

(    ⁄ )
          (1) 

onde   
  é o fluxo térmico na direção x e (    ⁄ ) é o gradiente de temperatura. 

O fluxo térmico de condução aumenta de acordo com a condutividade térmica 

do material, que em geral, é maior pra sólidos, líquidos e gases, respectivamente. O 

transporte de energia térmica se deve a dois efeitos: a migração de elétrons livres e 

das vibrações moleculares da rede. Assim a condutividade térmica é a soma da 

componente eletrônica e a componente da rede25. 

3.2.2. Difusividade térmica 

A difusividade térmica é a relação entre a condutividade térmica   e a 

capacidade calorifica     (Eq. 2): 

  
 

   
        (2) 

Esta propriedade térmica mede a relação entre a capacidade do material 

conduzir energia térmica e sua capacidade em acumular energia térmica. Os 

materiais com maior difusividade respondem rapidamente a variações de 

temperatura, por outro lado materiais com difusividade térmica menor respondem 

mais lentamente e, consequentemente, demoram mais para atingir o equilíbrio 

térmico25.  



14 
 

3.3. Efeitos térmicos em tecidos duros 

Estudos realizados com hidroxiapatita26 (principal componentes do osso, 

esmalte e dentina), esmalte27 e dentina28, mostram que há três faixas de temperatura 

para sua decomposição. Na primeira parte há a perda de água, hidrogênio e 

oxigênio, entre 100 e 150 °C. Em seguida, há a eliminação do material orgânico entre 

250 e 400 °C. Também foi observado que o carbono, da fase orgânica, foi totalmente 

eliminado da amostra a 350 °C. A terceira faixa de temperatura é de 500 a 900 °C, 

onde há oxidação do carbono da parte inorgânica, aumentando a eliminação de 

carbono e monóxido de carbono. A hidroxiapatita é a principal constituinte da matriz 

inorgânica, por esse motivo que esta é mais resistente a temperaturas maiores, a 

estrutura cristalina da hidroxiapatita a torna mais estável a alterações térmicas. A 

hidroxiapatita apresenta uma alteração significativa até 1280 °C, que é a sua 

temperatura de fusão29.  

3.4. Técnicas para determinação da difusividade térmica 

Existem vários métodos para a determinação da difusividade térmica, por 

exemplo, a utilização de termopares, técnica fotoacústica, método laser flash e por 

termografia, a qual será utilizada neste trabalho, entre outros métodos. Nos últimos 

40 anos os métodos mais utilizados são o laser flash e a técnica fotoacústica, no 

entanto, com o avanço da tecnologia de infravermelho e da eletrônica, tornou-se 

possível desenvolver técnicas termográficas para calcular a difusividade térmica30. A 

seguir será apresentada, brevemente, uma descrição de cada método. 

3.4.1. Termopares 

O método de determinação da difusividade térmica utilizando termopares, que 

são uma junção entre dois metais diferentes, que produz uma diferença de potencial 

quando há uma alteração na temperatura, é uma das técnicas mais utilizadas tanto in 

vivo quanto in vitro22. Consiste em inserir dois termopares no tecido a ser estudado e 

submeter à estrutura a banhos térmicos em diferentes temperaturas. Estes dados 
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são inseridos na equação de calor, da qual se obtém o valor da difusividade 

térmica31. 

3.4.2. Fotoacústica 

O efeito fotoacústico foi descoberto por Alexandre Bell em 1880, mas 

inicialmente foi esquecido, pela dificuldade de realizar os experimentos. As novas 

técnicas que utilizam o efeito fotoacústico são adequadas para o estudo de 

propriedades ópticas e térmicas de materiais, pois além de sua ocorrência estar 

diretamente relacionada com estas propriedades ele ainda é bastante versátil quanto 

ao tipo e a forma dos materiais estudados. Quando a amostra é irradiada, por uma 

luz de um certo intervalo do espectro eletromagnético, cuja energia seja absorvida 

pelo material, essa radiação interage com o mesmo gerando energia térmica. A 

diferença de temperatura gerada faz com que origine uma variação periódica de 

pressão. Esta variação é registrada, interpretada e dela é determinada a difusividade 

térmica32. 

3.4.3. Laser Flash 

A técnica de laser flash foi introduzida em 1960 pela U.S. Navy Radiologial 

Defense Laboratory2. Nesta técnica, um pulso laser uniforme de curta duração, incide 

a face de uma amostra e é registrada a diferença de temperatura na face oposta33. A 

difusividade é obtida por meio desses dados de temperatura registrados, levando em 

conta a espessura da amostra e o tempo que demora em elevar a temperatura na 

face oposta do disco22.  A temperatura pode ser registrada por termopares ou por 

termografia. O arranjo experimental do método de laser flash está representado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Arranjo experimental do método de laser flash2. 

 

O laser flash é baseado em uma solução analítica do problema da condução 

de calor em um disco infinito e espessura L, inicialmente em uma temperatura 

uniforme e aquecido em uma superfície, como foi explicado anteriormente. A 

temperatura detectada na face oposta do disco é em função do tempo (Eq. 3)30 

 ( )  
 (   )

  
    ∑ (  )     ( 

     

  
) 

       (3) 

onde    
 

   
 é a temperatura de equilíbrio,   é a densidade do material, C é o calor 

específico, L é a espessura do disco, n é o número de pulsos, t e t0 são o tempo 

percorrido e o tempo inicial, respectivamente, Q é intensidade do pulso de calor e 

   
  

 
, onde α é a difusividade térmica. 

Para determinar a difusividade térmica, a solução proposta considera a 

relação da Equação 430. 

        
  

   ⁄
      (4) 

onde    ⁄  é a metade do incremento máximo de V(t). 

Na maioria dos estudos de difusividade térmica de dentina e esmalte foi 

utilizado o método de Laser Flash, obtendo os resultados apresentados na Tabela1. 
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Tabela 1 - Valores da difusividade térmica para o esmalte e dentinas pelo método de Laser Flash. 

Autores 

Difusividade 

térmica do esmalte 

(cm2/s) 

Difusividade 

térmica da dentina 

(cm2/s) 

Temperatura (°C) 

Craig et al.34 0,0048 ------ ~ amb. 

Braden35 0,0047 0,0026 ~ amb. 

Brown et al.36 ----- 0,0018 ~ amb. 

Magalhães et al.2 ----- 0,0023 ~ amb. 

Panas31 0,0041 0,0022 ~ amb. 

Stolf37 ----- 0,0020 ~ amb. 

 

3.4.4. Termografia no infravermelho 

Atualmente existem vários métodos que permitem calcular a difusividade 

térmica utilizando a termografia. O método utilizado neste trabalho utiliza uma técnica 

de termografia no infravermelho desenvolvida por Cernuschi et al.19 e modificada por 

Pereira14, no qual a principal vantagem é a possibilidade de se determinar 

propriedades térmicas com resolução temporal assim como espacial, permitindo 

realizar a medição de forma mais rápida que a dos outros métodos existentes. Este 

método permite realizar medidas em temperatura elevadas e assim podendo 

observar o comportamento da difusividade térmica em função da temperatura14. Na 

Tabela 2 pode-se observar valores de difusividade térmica para diferentes métodos 

de termografia no infravermelho, com os valore de Pereira variando com a 

temperatura, chegando a altas temperaturas e de Lin et al. para temperaturas até 

60 °C. 
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Tabela 2 - Valores da difusividade térmica do esmalte e dentina, para a técnica de termografia no 

infravermelho. 

Autores 

Difusividade 

térmica do esmalte 

(cm2/s) 

Difusividade 

térmica da dentina 

(cm2/s) 

Temperatura (°C) 

Pereira14 0,0084 (±0,0010) 0,0015(±0,0004) 250 - 360 

Pereira14 0,0084 (±0,0010) 0,0020(±0,0004) 500 

Lin et al.38 0,0041 (±0.00018) 0,0020 (±0,0005) 40 - 60 

 

3.5. História da termografia no infravermelho 

Há menos de 200 anos atrás não se suspeitava da existência da porção do 

infravermelho no espectro eletromagnético. A radiação infravermelha foi descoberta 

por Herschel, em 1800, como uma radiação térmica. A descoberta foi acidental 

durante uma pesquisa de um novo material ótico. Herschel estava pesquisando um 

material para reduzir o brilho do sol para observações solares. Enquanto testava 

diferentes materiais de vidros coloridos para diminuir o brilho do sol, ele percebeu 

que alguns materiais deixavam passar muito pouco do calor solar, por outro lado, 

outros materiais deixavam passar tanto calor que chegava a danificar o seu olho 

após alguns segundos de observação39. 

 Com essas observações Herschel propôs um experimento para achar um 

material que diminuísse o brilho e o calor ao máximo. O seu experimento se baseou 

no experimento com o prisma de Newton e para analisar a temperatura ao longo do 

espectro eletromagnético ele pintou de preto o bulbo dos termômetros. Para controle 

ele posicionou outros termômetros fora do alcance dos raios solares.  

O termômetro foi movido lentamente ao longo do espectro e foi possível 

perceber um aumento gradual da temperatura do violeta para o fim do vermelho. O 

mesmo efeito já tinha sido observado pelo o pesquisador italiano Landriani, em 1777. 

Mas foi Herschel que reconheceu que devia haver um ponto onde o calor era 

máximo. No entanto, este ponto não estava na região visível do espectro 
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eletromagnético. Movendo o termômetro para a região escura além da extremidade 

do vermelho do espectro, Herschel confirmou que o calor continuava a aumentar. O 

ponto máximo, quando o encontrou, estava muito além do extremo vermelho, no que 

é conhecido hoje como o "infravermelho"39. 

Quando Herschel revelou a sua descoberta, ele se referiu a esta nova porção 

do espectro eletromagnético como o “espectro termométrico”. Ele se referia à 

radiação como "calor escuro", ou simplesmente “os raios invisíveis”. Ao contrário da 

opinião popular, não foi Herschel que inventou o termo "infravermelho". A palavra só 

começou a aparecer em torno de 75 anos depois, e ainda não está claro quem deve 

receber crédito como o autor. 

Uso de vidro como prisma, por Herschel, em sua experiência original levou a 

algumas controvérsias iniciais com os seus contemporâneos sobre a existência real 

dos comprimentos de onda infravermelhos. Diversos investigadores, na tentativa 

para confirmar o seu trabalho, utilizavam vários tipos de vidro, com transparências 

diferentes no infravermelho. Através de suas experiências posteriores, Herschel 

estava ciente da transparência limitada do vidro à radiação térmica recém-

descoberta. Felizmente, o pesquisador italiano Melloni fez a sua grande descoberta 

que o sal (NaCl), naturalmente encontrado na natureza como grandes cristais 

naturais suficientes para ser feitas em lentes e prismas, é extremamente 

transparente para o infravermelho. O resultado foi que o sal tornou-se o material 

infravermelho das principais ópticas, e assim permaneceu durante os próximos cem 

anos, até que a arte de crescimento de cristais sintéticos foi dominada em 1930. 

Começaram a surgir termômetros por detectores de radiação e com a 

invenção de termopar, por Nobili em 1829, os termômetros foram capazes de 

trabalhar uma precisão muito maior do que os antigos. O novo termômetro 

desenvolvido Melloni conectou vários termopares em série para formar a primeira 

termopilha. O novo dispositivo foi pelo menos 40 vezes mais sensível que o melhor 

termômetro da época para a detecção de radiação de calor, capaz de detectar o 

calor de uma pessoa de pé a três metros de distância. 
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A primeira chamada "imagem de calor” tornou-se possível em 1840, resultado 

do trabalho de Sir John Herschel, filho do descobridor do infravermelho e astrônomo. 

Com base na evaporação de uma fina película de óleo quando expostos a uma fonte 

de calor padrão focada sobre ela, a imagem térmica pode ser vista pela luz refletida 

em que os efeitos de interferência da película de óleo faz com que a imagem seja 

visível a olho nu. Sir John também conseguiu obter um registro primitivo da imagem 

térmica em papel, que ele chamou de "termografia". 

A melhoria da sensibilidade do detector de infravermelhos progrediu 

lentamente. Outro grande avanço foi feito por Langley, em 1880, com a invenção do 

bolômetro. Este consistiu de uma tira fina enegrecida de platina ligada com um braço 

de um circuito de ponte de Wheatstone no qual a radiação infravermelha foi 

concentrada e à qual um galvanômetro sensível a resposta. Este instrumento foi 

capaz de detectar o calor de uma vaca, a uma distância de 400 metros. 

Entre os anos de 1900 e 1920, muitas patentes foram emitidas para os 

dispositivos para detectar pessoas, artilharia, aviões, navios e, até mesmo, os 

icebergs. Os primeiros sistemas operacionais começaram a ser desenvolvidos 

durante a guerra de 1914-18, quando ambos os lados tinham programas de pesquisa 

voltados para a exploração militar do infravermelho. Estes programas incluíram 

sistemas experimentais para intrusão e detecção do inimigo, sensoriamento remoto 

de temperatura, comunicações seguras e orientação de mísseis. Um sistema de 

busca por infravermelho testado durante este período foi capaz de detectar um avião 

aproximando-se a uma distância de 1,5 km, ou uma pessoa a mais de 300 metros de 

distância40. 

Os sistemas mais sensíveis, até aquele, momento foram todos com base em 

variações da ideia bolômetro, mas no período entre as duas grandes guerras houve 

o desenvolvimento de dois novos e revolucionários detectores infravermelhos: o 

conversor de imagem e detector de fótons. Na primeira, o conversor de imagem 

recebeu a maior atenção dos militares, porque permitiu um observador, pela primeira 

vez na história, enxergar no escuro. No entanto, a sensibilidade do conversor de 

imagem foi limitada aos comprimentos de onda do infravermelho próximo, e os alvos 
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militares mais interessantes (isto é, soldados inimigos) tiveram que ser iluminado por 

feixes de busca de infravermelho. Uma vez que isto envolvia o risco de entregar a 

posição do observador para um inimigo igualmente equipados, é compreensível que 

o interesse militar no conversor de imagem eventualmente desaparecesse. 

As desvantagens táticas militares dos chamados sistemas térmicos de 

imagem “ativos” (ou seja, com feixe de busca) deram um impulso para que após a 

guerra de 1939-45, vários programas militares secretos de investigação do 

infravermelho culminassem nodesenvolvimento de "passivos" (sem feixe de 

pesquisa) sistemas com detectores de fótons extremamente sensíveis. Durante este 

período, os regulamentos militares de sigilo impediram completamente a divulgação 

dos estudos realizados com tecnologias de imagens térmicas. Esse sigilo só 

começou a ser amenizado no meio da década de 1950, e a partir desse momento 

dispositivos de imagens térmicas finalmente começaram a estar disponíveis para a 

ciência e indústria civil. 

3.5.1. Teoria da termografia 

3.5.2. O espectro eletromagnético 

O espectro eletromagnético é dividido em regiões de comprimentos de onda, 

conhecida como bandas, diferenciadas pelo método usado para produzir ou detectá-

las. Todas são governadas pelas mesmas leis e as únicas diferenças são devido a 

comprimento de onda (Figura 3). 
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Figura 3 - Espectro eletromagnético: (1) raios-X, (2) raios ultravioletas, (3)visível, (4) 

infravermelho, (5) micro-ondas e (6) ondas de rádio. 

A termografia faz uso da banda do infravermelho do espectro, a qual é 

subdividida em quatro bandas menores: infravermelho próximo (0,75 – 3 µm), 

infravermelho médio (3 – 6 µm), infravermelho distante (6 – 15 µm) e o infravermelho 

extremo (15 – 100 µm).  

3.5.3. Radiação de corpo negro41,42,43,44 

O modelo teórico de corpo negro é definido como um objeto que absorve toda 

radiação que nele incide, em qualquer comprimento de onda. Apesar do termo 

impróprio “negro” a um objeto emitindo radiação, isto é explicado pela Lei de 

Kirchhoff (Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887), que afirma que um corpo capaz de 

absorver toda a radiação em qualquer comprimento de onda é igualmente capaz 

emitir radiação. 

A construção do modelo teórico de um corpo negro como fonte de radiação é, 

em princípio, muito simples. A característica de radiação de uma abertura em uma 

cavidade isotérmica feita de um material opaco absorvente representa as 
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propriedades de um corpo negro. Uma aplicação prática do princípio para a 

construção de um absorvedor de radiação perfeito consiste de uma caixa pequena e 

fechada exceto por um pequeno buraco em um dos lados. Qualquer radiação que 

entra no buraco é espalhada e absorvida pelas repetidas reflexões e somente uma 

fração infinitesimal pode escapar. A escuridão que é obtida com a abertura é quase 

igual a um corpo negro e quase perfeita para todos os comprimentos de onda. 

Com uma cavidade isotérmica e um aquecedor adequado, é possível 

transformar a cavidade em uma fonte de radiação. Uma cavidade isotérmica 

aquecida a uma temperatura uniforme gera radiação de corpo negro, cujas 

características são determinadas unicamente pela temperatura da cavidade. São 

comumente usados como fontes de radiação em padrões de referência de 

temperatura em laboratórios para calibrar instrumentos termográficos. 

Se a temperatura da radiação de corpo negro for maior que 525 °C, a radiação 

começa a ser visível de modo que a aparência já não é negra. Nessa temperatura o 

corpo negro começa a deslocar o seu pico de emissão chegando ao vermelho, que 

então se torna laranja ou amarelo se a temperatura aumentar ainda mais. Na 

verdade, a definição da temperatura da cor, assim chamada, de um objeto é a 

temperatura à qual um corpo negro teria que ser aquecida para ter a mesma 

aparência. 

Agora serão apresentadas três expressões que descrevem a radiação emitida 

por um corpo negro. 

3.5.3.1. Lei de Planck 

Max Planck (1858 – 1947) descreveu a distribuição espectral da radiação de 

um corpo negro pela equação 5. 

    
     

  (      ⁄ )  
         (5) 
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onde     é a irradiância em um dado comprimento de onda,   é a velocidade 

da luz,   é a constante de Planck,   é a constante de Boltzmann,   é a temperatura 

absoluta do corpo negro e   é o comprimento de onda. 

A fórmula de Planck, quando representada graficamente para várias 

temperaturas, produz uma família de curvas. Observando qualquer curva de Planck 

em particular, a emitância espectral é zero em   = 0, aumenta rapidamente até um 

comprimento de onda máximo (    ) e aproxima-se de zero novamente em 

comprimentos de onda muito longos. Quanto maior a temperatura, menor o 

comprimento de onda no qual o máximo ocorre (Figura 4). 

 

Figura 4 - Irradiância espectral de um corpo negro pela Lei de Planck, plotado em várias 

temperaturas absolutas. (1) Irradiância (W/cm²x10³(µm)), (2) Comprimento de onda (µm). 
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3.5.3.2. Lei de deslocamento de Wien 

Ao diferenciar a equação de Planck em relação a   e calculando o máximo, é 

obtida a equação 6. 

     
    

 
       (6) 

Esta é a fórmula de Wien (1864-1928), onde      é o comprimento de onda 

máximo e   é a temperatura absoluta do corpo negro, que expressa 

matematicamente a observação que as cores ao variar do vermelho para laranja ou 

amarelo a temperatura aumenta. O comprimento de onda da cor é o mesmo que o 

comprimento de onda calculada para     . Uma boa aproximação do valor de      

para uma dada temperatura de corpo negro é obtida aplicando a “rule-of-thumb” 

3000/T µm. Assim, uma estrela muito quente, tal como Sirius (11 000 K), que emite 

luz branca azulada, ela irradia com o pico de irradiância que ocorre dentro do 

espectro ultravioleta invisível, no comprimento de onda de 0,27 µm. 

O sol, aproximadamente 6000 K, emite uma luz amarela, com o pico por volta 

de 0,5 µm no meio do espectro visível. Na temperatura ambiente (300 K) o pico de 

irradiância é de 9,7 µm, no infravermelho distante, enquanto a temperatura do 

nitrogênio liquido (77 K) o máximo da quase insignificante irradiância acontece em 38 

µm, no infravermelho extremo. 
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Figura 5 - Curvas de Planck plotadas em escala semi logarítmica de 100 a 

1000 K. A linha tracejada representa os pontos de irradiância máxima para cada 

temperatura pela Lei de Deslocamento de Wein. (1) Irradiância (W/cm²x10³ (µm)), (2) 

Comprimento de onda (µm). 

3.5.3.3. Lei de Stefan-Boltzmann 

Integrando a equação de Planck de   = 0 a   = ∞, é obtida a irradiância total 

(  ) de um corpo negro (Eq. 7). 

            (7) 

onde   é igual a 5,67x10-8 w/m²k, que é a constante de Stefan-Boltsmann e T 

a temperatura em Kelvin. 



27 
 

A equação 7 é a equação de Stefen-Boltzmann, que mostra que a potência de 

emissão de um corpo negro é proporcional a temperatura absoluta a quarta potência. 

Graficamente,    representa a área embaixo da curva de Planck para uma dada 

temperatura. Pode ser observado que a irradiância no intervalo de   = 0 a      é 

apenas 25% do total, que representa a porção visível do espectro da radiação solar. 

Usando a fórmula Stefan-Boltzmann para calcular a energia irradiada pelo 

corpo humano, a uma temperatura de 300 K e uma área de superfície externa de 

aproximadamente 2 m², é obtido 1 kW. Esta perda de energia não poderia ser 

sustentada se não fosse a compensação pela absorção da radiação pelas 

superfícies circundantes, à temperatura ambiente, que não variam muito 

drasticamente a partir da temperatura do corpo ou com a adição de roupas. 

3.5.3.4. Outros radiadores45 

Até agora foi apresentado apenas o corpo negro como radiador e a sua 

radiação. No entanto, objetos reais quase nunca cumprem com essas leis por uma 

extensa região de comprimento de onda, mas eles se aproximam ao comportamento 

de um corpo negro em certas regiões do espectro. Por exemplo, um certo tipo de 

tinta branca pode aparecer perfeitamente branca na luz visível, mas ela se torna 

distintamente cinza por volta de 2 µm e além de 3 µm ela é quase preta. 

Há três processos que podem acontecer que previnem um objeto real de se 

comportar como um corpo negro, que são: uma fração da radiação incidente α pode 

ser absorvida, outra fração ρ pode ser refletida e uma fração   pode ser transmitida. 

Todos esses fatores são dependentes do comprimento de onda, então: 

 Absorbância espectral    é a razão da energia da radiação espectral 

absorvida pelo objeto. 

 Refletância espectral    é a razão da energia da radiação espectral 

refletida pelo objeto. 

 Transmitância espectral    é a razão da energia da radiação espectral 

transmitida pelo objeto. 
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A soma destes três fatores sempre seguirá o representado na equação 8, para 

qualquer comprimento de onda. 

                          (8) 

Para materiais opacos   =0, a equação (8) é simplificada para: 

             (9) 

Outro fator, chamado emissividade, é necessário para descrever a fração ε da 

irradiância de um corpo negro produzida por um objeto em um temperatura 

específica. Então, a emissividade espectral    é a razão da energia da radiação 

espectral de um objeto com um corpo negro na mesma temperatura e comprimento 

de onda. 

Matematicamente a emissividade pode ser escrita como a equação 10. 

   
   

   
      (10) 

De um modo geral, existem três tipos de radiadores, que se distinguem pelas 

formas em que a irradiância espectral de cada varia com comprimento de onda. 

 Corpo negro, que       . 

 Corpo cinza, que       constante menor que 1. 

 Radiador seletivo, para a qual   varia com o comprimento de onda. 

De acordo com a Lei de Kirchhoff, para qualquer material, a emissividade e 

absorbância do corpo são iguais para qualquer temperatura e comprimento de ondas 

específicos (Eq. 11). 

           (11) 

Comparando essa relação com a equação 9 chega-se a 

             (12) 
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Para materiais altamente polidos,    se aproxima a zero, um material refletor 

perfeito (Eq. 13) 

          (13) 

Para um corpo cinza a equação de Stefan-Boltzmann (Eq.7) torna-se (Eq. 14) 

            (14) 

Isso indica que a emissividade de um corpo cinza é igual ao de um corpo 

negro na mesma temperatura em proporção ao valor de   de um corpo cinza. 

 

Figura 6 - Irradiância para três tipos de radiadores. (1) Irradiância espectral, (2) comprimento 

de onda, (3) corpo negro, (4) radiador seletivo e (5) corpo cinza. 
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Figura 7 - Emissividade espectral para três tipos radiadores. (1) Emissividade espectral, (2) 

comprimento de onda, (3) corpo negro, (4) corpo cinza e (5) radiador seletivo. 

 

3.5.4. Materiais semitransparentes no infravermelho45 

Considere um corpo não metálico e semitransparente, sob a forma de uma 

placa plana de um material plástico. Quando a placa é aquecida, a radiação gerada 

dentro do seu volume deve trabalhar o seu caminho para as superfícies do material 

em que é parcialmente absorvida. Além disso, quando chega à superfície, uma parte 

é refletida de volta para o interior. A radiação refletida de volta é parcialmente 

absorvida, mas uma porção pode chegar à outra superfície, através do qual a maior 

parte dela escapa e outra parte é refletida de volta novamente. Embora as reflexões 

progressistas possam tornar-se mais e mais fracas, todas devem ser adicionadas 

quando a emissividade total da placa é calculada. Quando a série geométrica 

resultante é resumida, a emissividade eficaz de uma placa de material 

semitransparente é obtida pela equação 15: 

   
(    )(    )

      
      (15) 
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Quando essa placa é opaca a equação fica mais simples (Eq. 16): 

             (16) 

Esta última equação é particularmente conveniente, porque é mais fácil medir 

a refletância do que a emissividade diretamente. 

3.5.5. Método de medição45 

A câmera quando está apontada para um objeto ela não recebe apenas a 

radiação daquele objeto, mas também a radiação do ambiente refletida pela 

superfície do objeto. Ambas as radiações são atenuadas pela atmosfera no espaço 

entre o objeto e a câmera e também há a radiação da própria atmosfera. 

Esta descrição da situação de medição, conforme ilustrado na Figura 8, é uma 

descrição bastante fiel das condições reais. O que foi negligenciada poderia, por 

exemplo, ser a dispersão da luz solar na atmosfera ou a radiação dispersa a partir de 

fontes de radiação intensa fora do campo de visão. Tais distúrbios são difíceis de 

quantificar. No entanto, na maioria dos casos, eles são suficientemente pequenos 

para serem negligenciados. Mas, para distúrbios que podem afetar na medição, é 

necessário que o operador mude a situação de medição para evitar a perturbação, 

por exemplo, mudando a direção de visualização, protegendo de fontes de radiação 

intensas, etc. 
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Figura 8 - Representação de uma medição termográfica usual. (1) Ambiente, (2) objeto, (3) 

atmosfera e (4) câmera. 

Com base na Figura 8, pode-se assumir que a irradiância W de um corpo 

negro fonte de uma temperatura        em uma curta distância gera um sinal de 

saída        na câmera, proporcional a irradiância de entrada. Pode-se escrever a 

equação 17: 

                    (17) 

Simplificando 

                   (18) 

onde C é uma constante. 

A fonte pode ser um corpo cinza com emissividade ε, a radiação recebida 

seria, consequentemente,        . 

Assim pode-se escrever os três termos da irradiância: 

 Emitida pelo objeto =       , onde ε é a emissividade do objeto e   é a 

transmitância da atmosfera. Temperatura do objeto é     . 
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 Emissão refletida a partir de fontes do ambiente = (   )      , onde 

(   ) é refletância do objeto. As fontes do ambiente tem temperatura de      . 

Assumido que       é a mesma temperatura para todas as superfícies 

emissoras de dentro de uma meia esfera vista a partir de um ponto na superfície do 

objeto. Esta é uma simplificação da realidade. No entanto, uma simplificação 

necessária, a fim de obter uma fórmula viável, e      , pelo menos teoricamente, 

pode ser dado um valor que representa uma temperatura eficaz de um ambiente 

complexo. 

Note também que foi assumido que a emissividade para a ambiente é igual a 

1. Isso é correto de acordo com a lei de Kirchhoff: Toda a radiação incidente em 

superfícies circundantes acabará por ser absorvida pelas mesmas superfícies. 

Assim, a emissividade igual a 1. (Note também que a última discussão exige a esfera 

completa ao redor do objeto a ser considerado.) 

 Emissão pela atmosfera = (   )     , onde (   ) é a emissividade 

da atmosfera. A temperatura da atmosfera é     . 

A irradiância total recebida é dada pela equação (19) 

            (   )       (   )       (19) 

A equação 17 é multiplicada pela constante C (Eq. 15) e os CW formados são 

substituídos pelos seus U correspondentes, resultando na equação 20: 

            (   )       (   )       (20) 

Resolvendo a equação (18) para     , é obtida a equação 21 

     
 

  
     

 

 
      

   

  
        (21) 

A equação 21 é utilizada na maioria dos equipamentos termográficos, 

principalmente nas câmeras. Com isso, o operador tem que fornecer os seguintes 

parâmetros para o equipamento: emissividade do objeto, umidade relativa, 

temperatura atmosférica, distância do objeto e temperatura refletida do ambiente. 
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3.6. Modelo de transferência de calor 

Modelos matemáticos estão sendo amplamente utilizados atualmente para 

simulação de condições reais, facilitando, portanto, a obtenção de resultados que 

seriam possíveis apenas com experimentos muito complexos ou até experimentos 

proibidos. Como em alguns países não é permitido a utilização de animais em 

experimentos, a modelagem é uma ferramenta muito útil e com o avanço dos 

computadores os modelos estão cada vez mais complexos e próximos da realidade. 

Nesse contexto será desenvolvido um modelo para observar o comportamento do 

calor em um dente humano durante uma aplicação laser46. Para isso foi utilizado o 

método de resistores térmicos48, o qual vai ser demonstrado no item 4.6, e 

considerado, também, o experimento de Pennes, reportado por Wissler47, que 

consistia em medir a distribuição temperatura ao longo de um eixo transversal da 

pele do antebraço de pessoas e também analisou a temperatura das artérias braquial 

e retal. Com isso, a proposta de Pennes era de validar a teoria de fluxo de calor para 

o antebraço levando em conta a produção local de calor do tecido e o fluxo de 

sangue no local. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesse trabalho, foi desenvolvido um software, denominado CZ ThermaDiff, em 

ambiente LabView para calcular a difusividade térmica de materiais, utilizando uma 

câmera termográfica (Thermacam SC 3000, FLIR System, EUA). Para o 

aquecimento das amostras foi utilizado um laser (Er:Cr YSGG, λ=2,70 µm, Biolase, 

EUA). O experimento consistiu em irradiar as amostras perpendicularmente, 

posicionadas a uma distância de 2 cm da lente da câmera, coincidindo com a 

distância focal dessa lente. Para isso foi desenvolvido uma arranjo experimental 

específico (Figura 9).  

 

Figura 9 - Arranjo experimental desenvolvido nesse trabalho. 

 

4.1. Preparação de amostras 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais do IPEN 

(CEPEUA processo número 66/2010) as amostras de dentes bovinos foram cortadas 

de modo que fossem separados o esmalte da dentina. O esmalte e a dentina foram 

cortados em blocos de 4 x 4 x 2 mm. Foram preparadas sete amostras para cada 

biomaterial. Todas as amostras foram cortadas (Accutom – 5, Struers, Dinamarca) e 

polidas na politriz com uma lixa com granulação de 1200 (Ecomet 250 Grinder-

Polisher, Buehler, Alemanha). Neste trabalho foram utilizados dentes bovinos, que 
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foram escolhidos porque o dente é maior do que um dente humano, o que facilita a 

preparação, além de serem mais facilmente encontrados.  

4.2. Irradiação das amostras 

Utilizou-se o laser modelo Er:Cr:YSGG Waterlase (Biolase Technology, 

EUA), com comprimento de onda de 2,79 µm e opera no modo pulsado com largura 

temporal de entre 140-200 µs e taxa de repetição de 20 Hz. Para a irradiação foi 

utilizada uma ponta de safira G6 (600 µm de diâmetro - Biolase Tecnology, EUA), 

posicionada perpendicular à amostra a uma distância de aproximadamente 1 mm da 

amostra (mesma distância utilizada em procedimentos odontológicos). De modo que 

apenas metade do feixe atingisse a amostra (Figura 10A). O tempo de irradiação foi 

de 10 s, e foi usada a potência média de 1,75 W (no monitor do laser) e energia de 

98,7 mJ para as amostras de esmalte e potência média de 0,5 W (no monitor do 

laser) e energia de 29,5 mJ para as amostras de sentina. Com densidade de energia 

de 12,57 J/cm² e 3,76 J/cm², respectivamente. A energia foi medida com auxilio de 

um powermeter (Coherent Fieldmaster, EUA) e antes de cada tipo de amostra. 

 

Figura 10 – As imagens da esquerda (A) mostram o esquema de irradiação e na direita (B) o arranjo 

experimental. 
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4.3. Aquisição das imagens termográficas 

A aquisição das imagens termográficas foi feita por uma câmera termográfica 

Thermacam SC 3000 (FLIR System, EUA), que foi desenvolvida para pesquisa e 

pode trabalhar em alta frequência de aquisição. As características da câmera estão 

representadas na tabela 3. Para este trabalho foi utilizada a frequência de aquisição 

de 300 Hz, com uma faixa térmica de 37 °C a 560 °C e distância focal de 2 cm. 

Tabela 3 – Caracteristicas da câmera termográfica Thermacam SC 3000. 

Faixa de 

Temperatura 
-20 °C a 1300 °C 

Tempo de 

resposta 
0,0033 s 

Resolução 

espacial 
0,0018 cm 

Campo de visão 

distância mínima 
20’ X 15’ e 0,3 m 

Zoom Eletrônico 4X 

Correção 

emissividade 

Automaticamente, varia de 0,1 a 1 ou 

seleciona uma lista de materiais 

predefinida na câmera. 

Distância focal 2 cm, 10 cm e 1 m 

 

Para iniciar a aquisição foi necessária a calibração da câmera com parâmetros 

como a emissividade do material, a temperatura atmosférica, a umidade, temperatura 

refletida e a distância da amostra (Tabela 4). Com software fornecido pelo fabricante 

(Thermacam Researcher, FLIR System, EUA), com as funções de calibrar a câmera, 

adquirir as imagens e os vídeos termográficos. Usando este software a câmera foi 

configurada para trabalhar com a frequência de aquisição de 300 Hz, o tamanho das 

imagens era de 320x48 pixels e a sequência de imagens foi salva em formato .SEQ 

para ser carregada pelo software CZ ThermaDiff. 
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Tabela 4 – Parâmetros utilizados para a aquisição de imagem pela câmara termográfica 

Parâmetros Valores 

Emissividade do material 0.91 (para dentina e esmalte) 

Umidade 44% 

Temperatura atmosférica 22 °C 

Temperatura óptica externa 17 °C 

Distância focal 2 cm 

 

4.4. Cálculo da difusividade térmica 

O método de cálculo da difusividade utilizado neste trabalho foi desenvolvido 

por Cernuschi et al.19 e adaptado por Pereira14. O experimento foi montado para 

satisfazer as condições teóricas e para que fosse possível aplicar o método 

adaptado. Então, primeiramente, para calcular a difusividade resolvemos a equação 

de transferência de calor (Eq. 3) para as condições de contorno deste trabalho, que 

eram a aproximação da forma cilíndrica do feixe de laser e da distribuição radial de 

calor. A solução particular é (Eq. 22): 

  

  
              (22) 

 (   )  
     

      
 

 
   

            (23) 

onde:    é a intensidade no centro do feixe de laser, α é a difusividade térmica, t é o 

tempo, r é a variável radial, R é o raio quando a energia do feixe de laser diminui a 

13,57% e   é uma constante arbitrária. 

Da Eq. 23 foi obtida a Eq. 24: 

 ( )              (24) 

Substituindo a Eq. 24 na Eq. 23 foi obtida a Eq. 25: 
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 (   )  
     

 ( )
 

 
   

 ( )         (25) 

Observando os dados experimentais, o perfil de temperatura de uma amostra 

irradiada se assemelha a uma gaussiana e observando a equação do ajuste 

gaussiano (Eq. 26) com a solução particular da transferência de calor para este 

trabalho (Eq. 25), é possível perceber que são semelhantes.  

 ( )    
 

(   ) 

           (26) 

onde,   é a amplitude,   é a variável radial,   desvio padrão,   é o deslocamento e μ 

é o centro da gaussiana. O valor μ é sempre igual a zero, porque o ponto de maior 

valor sempre é o centro de Gauss.  

Comparando a equação 25 com a equação 26, é possível obter o valor de 

 ( ) (Eq. 27): 

 ( )  
    

(   ) 
                  (27) 

Plotando os valores de  ( ) em função do tempo e fazendo um ajuste linear 

(Eq. 28) foi possível comparar com a equação de  ( ) (Eq. 24) com a equação do 

ajuste linear. 

 ( )             (28) 

Onde   é o coeficiente angular e   é a interceptação da linha. 

A difusividade térmica pode ser obtida pelo coeficiente angular da equação do 

ajuste linear (Eq. 28). Resultando na equação 29. 

  
 

 
       (29) 
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4.5. Desenvolvimento do Software (CZ ThermaDiff) 

O software CZ ThermaDiff foi desenvolvido em plataforma LabView (National 

Instruments, Austin, EUA) e para a comunicação entre a câmera termográfica e 

LabView foi comprado um toolkit da FLIR (ThermoVision Digital Toolkit 3.1 SR-1). Na 

Figura 11 é possível observar o passo a passo do funcionamento do software CZ 

ThermaDiff. Primeiramente, o software carrega a sequência de imagens (.SEQ) salva 

pelo software do fabricante da câmera (Thermacam Researcher). Em seguida é 

perguntado para o usuário um local e um nome para o arquivo em que serão 

gravados os dados de difusividade térmica.  O vídeo termográfico têm alguns frames 

antes de iniciar a irradiação laser, então o algoritmo faz um teste para encontrar o 

primeiro quadro com a temperatura superior a 38 °C, isso significa que é o frame 

onde começa a irradiação com laser, essa temperatura é a inicial porque a faixa de 

temperatura que a câmera foi ajustada foi de 38 a 560 °C. A partir deste ponto, o 

software seleciona apenas as imagens entre pulsos para o processamento e mostra 

essas imagens em um display. 
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Figura 11 - Fluxograma de funcionamento do software CZ ThermaDiff. 

São selecionadas as sequências de imagens durante o resfriamento, porque o 

pulso de laser é muito curto (cerca de 140 - 200 µs) para a frequência de aquisição 

utilizada pela câmera termográfica (300 Hz) fazer mais de uma imagem e o tempo de 

resfriamento é maior que o pulso de laser, da ordem 50 ms, o que resulta em um 

número de 14 quadros durante a refrigeração. Outro motivo pelo qual foram 

escolhidas as imagens durante o resfriamento, foi que durante a irradiação o esforço 

matemático e o tempo de processamento seria muito maior, dificultando ainda mais a 

análise e não trazendo melhorias significativas para o cálculo da difusividade. Em 

seguida, são eliminados os dois primeiros e os dois últimos da sequência de 14 

frames, para evitar qualquer interferência com o pulso, pois como a frequência do 

laser apresenta uma certa variação é necessário deixar essa margem para que a 

imagem durante a irradiação não seja utilizada.  
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Na segunda parte do algoritmo foi feito o ajuste Gaussiano e posteriormente 

linear sobre os dados termográficos. Primeiramente, o software transforma as 

imagens em uma matriz e depois, para cada imagem, o software encontra a linha 

com a maior temperatura e separa essa linha e é associa essa linha com outra que é 

a distância radial, que é proporcional ao número de pixels com tamanho de 

0,0018 cm, multiplicando o número de pixels pelo seu tamanho é obtido a distância 

radial. O elemento com maior temperatura na primeira linha é alinhado com o ponto 

zero da distancia radial. O software plota esses dados e faz um ajuste Gaussiano 

(Figura 12) e comparando a Eq. 25 de calor com a Eq. 26 de ajuste gaussiano é 

possível encontrar os valores de  ( ) para cada linha.  

 

Figura 12 – Gráfico da temperatura, indicada pelos pontos brancos, e seu ajuste gaussiano, indicado 

pela linha contínua. 

 

Assim, em uma imagem, 10 linhas consecutivas são analisadas e com as suas 

respectivas linhas para as próximas 10 imagens o software constrói uma matriz com 

esses valores de  ( ) e com vetor tempo em uma segunda linha e o tempo inicia do 

zero para cada sequência de imagens imagem, com um passo de 0,0033 s. Em 

seguida, o software plota e faz um ajuste linear nessa matriz (Figura 13) e compara a 
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Eq. 28 do ajuste linear com a Eq. 24, assim com o valor do coeficiente angular, do 

ajuste linear, o software pode determinar o valor da difusividade térmica. 

 

Figura 13 – Gráfico da matriz de  ( ), indicada pelos pontos brancos, e seu ajuste linear, indicado 

pela linha vermelha. 

 

 A difusividade térmica é calculada até o frame 3030 da sequência, pois é, 

aproximadamente, onde a irradiação termina e pelas condições iniciais para começar 

o processamento das imagens o número total de imagens analisadas é, 

aproximadamente 1500 imagens. Portanto para um único vídeo são obtidos em 

média 1500 valores de difusividade, que estão em função da temperatura. Para 

apresenta-los em um gráfico, foi tirada uma média dos valores da difusividade 

térmica para intervalos de 10 °C e calculado o erro. Com tudo processado o software 

CZ ThermaDiff salva todos os dados em um arquivo .xls. 

4.6. Desenvolvimento do modelo de transferência de calor 

Para construir o modelo foi utilizado o método das diferenças finitas para obter 

uma solução transiente para a condução de calor no dente, o qual foi dividido em 3 

camadas esmalte, dentina e polpa. Cada camada foi dividida em volumes com    
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igual a 0,05 cm. A espessura e as propriedades térmicas estão representadas na 

Tabela 3.  

Tabela 3 - Propriedade das estruturas do dente. 

 Esmalte Dentina Polpa 

Espessura (cm) 0,2 0,3 0,3 

Calor especifico (J/°C) 0,71 1,59 1 

Condutividade térmica (W/cm°C) 9,34x10-3 5,69x10-3 6,28x10-3 

Densidade (g/cm3) 2,8 1,96 1 

 

Portanto a cada 0,05 cm há um ponto e a temperatura é calculada 

comparando as temperaturas dos volumes anteriores e posteriores (Figura 14), foi 

considerada apenas a condução térmica no material. Para os primeiros pontos de 

cada material foi montada uma equação diferente, pela diferença da condutividade 

térmica, calor específico e densidade dos materiais, outro ponto que teve que ser 

calculado de forma diferente foi o primeiro ponto do esmalte, como não apresenta 

nenhum material acima e é onde o laser incide no dente, tem que levar em 

consideração o fluxo de calor simulando um laser Er,Cr:YSGG (Tabela 4). Na polpa 

também foi considerado a microcirculação, adicionando as equações o modelo de 

Wissler 47. 
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Dx

Laser Er,Cr:YSGG

 

Figura 14 - Esquema do cálculo da condução térmica no dente para o método de diferenças finitas. 

 

Tabela 4 - Parâmetros do Laser Er,Cr:YSGG utilizados. 

 Laser Er,Cr:YSGG 

Diâmetro do feixe (cm) 0,1 

Potência (W) 4 

Densidade de Potência (W/cm2) 509 

 

Para começar a realizar os cálculos algumas considerações foram feitas, tais 

como: a temperatura do dente era homogênea igual a 37 °C e a temperatura do 

último volume da polpa é igual a temperatura do sangue arterial, que foi considerada 

de 37 °C.  

As equações foram montadas de acordo com o modelo de resistores térmicos, 

similares aos resistores eletrônicos. Assim, para o volume 1, a equação é: 

   
(  

 
   

 
)

  
     

  

 
    

  

 
  

(  
   

   
 
)

  
     (30) 
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onde    é a condutividade térmica,    é a densidade e    é o calor específico do 

esmalte, q é a densidade de energia do feixe do laser, A é a área,   
 
 e   

 
 são a 

temperatura nos volumes 1 e 2 no instante p e   
   

 é a temperatura do volume 1 no 

instante p +1. 

Para os volumes 2, 3 e 4 foi utilizada a seguinte equação, 

   
(    

 
   

 
)

  
    

(    
 

   
 
)

  
        

(  
   

   
 
)

  
    (31) 

onde m representa o número do volume calculado. 

A equação a seguir representa o volume 5 de intersecção do esmalte com a 

dentina, 
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(  
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           (32) 

onde    é a condutividade térmica da dentina,     e     são os valores médios 

de densidade e calor especifico do esmalte com a dentina. 

Para os volumes 6, 7, 8, 9 e 10 foi calculado com a seguinte equação, 

   
(    
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(    
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(  
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   (33) 

onde    e    são a densidade e calor específico da dentina, respectivamente. 

Para o volume 11, que é a intersecção entre a dentina e a polpa, é 

representada pela equação seguinte, onde será adicionada a equação de Pennes47, 

   
(   
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)

  
       (      

 )           
(   

   
    

 
)

  
     (34) 

onde   é a perfusão sanguínea na polpa,    é o calor específico da polpa e 

    e     são os valores médios de densidade e calor específico entre a dentina e a 

polpa. 
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Para os volumes 12, 13, 14, 15 e 16 a condução de calor é calculada pela 

equação, 

   
(    

 
   

 
)

  
    

(    
 

   
 
)

  
       (     

 
)         

(  
   

   
 
)

  
   (35) 

onde    e    são a densidade e calor específico da polpa, respectivamente. 

Uma condição de contorno é que no último volume a temperatura seja igual a 

temperatura do sague arterial (  ), neste trabalho considerada 37 °C. 

   
          (36) 

Para resolver as equações acima foi utilizado o método explícito, como está 

representado por Incropera48, onde foi isolado o termo   
   

, sendo que os outros 

parâmetros da equação já eram conhecidos. Para isso    e    tiveram que ser 

discretizados, 

            (37) 

            (38) 

No entanto o valor de    não pode ser escolhido aleatoriamente, pois ele deve 

ser coerente a requerimentos de estabilidade. Com valores de    maiores que um 

certo valor pode causar oscilações na temperatura que são fisicamente impossíveis, 

para isso há uma condição que está representada pela seguinte equação: 

   
 

 
      (39) 

onde    é o número de Fourier, que é igual a: 

   
   

(  ) 
      (40) 

Substituindo os valores na equação foi obtido que o valor de    para o modelo 

proposto é de 0,15 s. 
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Com as equações de cada volume prontas e o    estabelecido, foi montado 

um software em LabView para criar uma interface em que é possível alterar as 

propriedades do material e observar a consequência no gráfico. No entanto, para 

observar os resultados deste trabalho todos os parâmetros foram mantidos 

constantes, alterando apenas a difusividade térmica, de cada material, em relação a 

temperatura.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os métodos para determinar a difusividade térmica mais utilizados 

atualmente é o método de laser flash, que é utilizado a mais de 40 anos e encontra-

se modelos comerciais a venda, enquanto outros métodos são apenas modelos 

experimentais30. Mas comparando os novos métodos de termografia no 

infravermelho o de laser flash não tem a mesma precisão, neste trabalho escolhemos 

utilizar o método termográfico resolvido no espaço19, o qual não é menos preciso do 

que o laser flash. Ainda, ao contrário do laser flash, a proposta deste trabalho não é 

um ensaio destrutivo, não é necessário o conhecimento prévio das propriedades dos 

materiais como calor especifico e densidade, o arranjo experimental é mais simples e 

o tempo total (irradiação da amostra e processamento dos dados) é mais rápido.  

5.1. Software CZ ThermaDiff 

O software foi desenvolvido em ambiente Labview, com o objetivo de torná-lo 

simples e de fácil uso para qualquer usuário, sem conhecimento prévio. O painel de 

controle do software, que está representado na figura 15, apresenta apenas dois 

botões, um para iniciar e outro para parar, automatizando e simplificando muito a 

operação.  
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Figura 15 – Painel de controle do software CZ ThermaDiff, desenvolvido em LabView. 

A proposta inicial era que no mesmo software pudesse ser realizada a 

aquisição das sequências de imagens e o processamento, mas por limitações 

técnicas de hardware e software, não foi possível integrá-los em um único software, 

porque como a câmera utilizada é um modelo do ano de 2000, o driver para integrá-

la com o LabView não consegue fazer a aquisição das imagens em altas 

frequências. Com isso, a principal dificuldade foi atingir a frequência de aquisição de 

300 Hz, sendo que a câmera tem frequência de aquisição de até 900 Hz, utilizando o 

driver da câmera termográfica para o LabView, o qual após varias tentativas para 

otimizar o programa de aquisição foi obtido apenas uma frequência de 20 Hz. A 

solução foi utilizar o software do fabricante da câmera para a aquisição das imagens. 

5.2. Difusividade térmica 

Para confirmar a eficácia do software e do método utilizado, foi mensurada a 

difusividade térmica do esmalte e da dentina em função da temperatura. Materiais 

mais estudados do Laboratório de Biofotônica do Centro de Lasers e Aplicações 

(IPEN – CNEN/SP), pois já era conhecido o modo de preparo das amostras e já 
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existiam alguns trabalhos sobre as propriedades térmicas14 e efeitos térmicos nesses 

materiais17. 

O gráfico de difusividade térmica em função da temperatura para o esmalte 

está apresentado na Figura 16.  

 

Figura 16 – Gráfico da difusividade térmica do esmalte bovino em função da temperatura. 

Analisando a Figura 16 é possível observar que o valor da difusividade 

térmica, para o esmalte entre as temperaturas de 300 a 530 °C, variam próximos dos 

valores reportados pela literatura, como está representado na Tabela 1, onde os 

valores variam de 0,0041 a 0,0048 cm²/s14,31,34,35,38, mas a difusividade térmica 

aumenta para temperaturas maiores, como apresentado na Revisão da Literatura no 

tópico 3.3. De acordo com o aumento da temperatura o esmalte perde água, 

hidrogênio, oxigênio e o pouco material orgânico, menor que 4% do peso, que existe 

em sua composição. Como no esmalte a porcentagem de material orgânico é muito 

baixa, a difusividade térmica fica dentro dos valores reportados na literatura para 

temperaturas até, aproximadamente, 530 °C, no entanto a partir dessa temperatura o 

valor da difusividade térmica pode chegar a 0,008 cm²/s a uma temperatura de 

560 °C. 
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Na Figura 16 são apresentado valores de difusividade térmica apenas a partir 

da temperatura de 300 °C, porque os resultados para temperaturas menores 

apresentaram uma irregularidade muito grande. Esta ocorre pelo baixo número de 

pixels na imagem com temperatura superior a 37 °C, dificultando assim os ajustes 

realizados pelo programa. Nos primeiros pontos do gráfico é possível observar um 

resquício deste comportamento pelo tamanho das barras de erro, as quais vão 

diminuindo ao decorrer do gráfico. 

É possível observar uma tendência da difusividade térmica aumentar em 

função da temperatura, tal mudança pode estar ligada a modificação do esmalte pelo 

calor. 

A seguir, na Figura 17 apresenta o comportamento da difusividade térmica em 

função da temperatura para a dentina. 

 

Figura 17 - Gráfico da difusividade térmica da dentina em função da temperatura. 

O comportamento para a difusividade térmica para a dentina também seguiu o 

mesmo padrão para o esmalte, com algumas pequenas diferenças. Entre elas, no 

início do intervalo de avaliação, apresentou a difusividade praticamente constante, 

mas um pouco abaixo do reportado pela literatura14,31,34,35,38 (Tabela 1 e 2) que variou 

de 0,0018 a 0,0026 cm²/s. No entanto, como apresentado no item 3.3, na 
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temperatura de 350 °C há o início da remoção do material orgânico e, como 20% 

dentina é composta de material orgânico é a partir desta temperatura em que pode-

se observar um tendência de aumento dos valores de difusividade térmica, chegando 

a uma difusividade térmica, aproximada de 0,0039 cm²/s, para a temperatura de 

560 °C.  

Como os valores da difusividade térmica da dentina são muito irregulares para 

a, em temperaturas menores que 250 °C, foi escolhido apresentar apenas os dados 

a partir da temperatura em que os valores de difusividade fossem mais reprodutíveis. 

Também como para o esmalte, na dentina é possível observar uma tendência no 

aumento da difusividade térmica com o aumento da temperatura. 

 Pereira14 determinou a difusividade térmica em altas temperaturas para 

esmalte e dentina. E em seus resultados também observou um acréscimo na 

difusividade com o aumento da temperatura. Os resultados deste trabalho e de 

Pereira14 estão comparados na Figura 18 e Figura 19. 

 

Figura 18 – Comparação dos resultados deste trabalho, em azul, com os resultados de Pereira
14

, em 

vermelho, para o esmalte. 
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Figura 19 - Comparação dos resultados deste trabalho, em azul, com os resultados de Pereira
14

, em 

vermelho, para a dentina. 

Comparando os resultados na Figura 18, não é possível observar uma 

correlação para os dados, tendo visto que, para Pereira14, a difusividade térmica foi 

constante para a faixa de temperatura, de 300 °C a 550 °C, apresentando apenas 

uma semelhança com o valor correspondente à temperatura de 560 °C. Já para o 

resultado da dentina Pereira14 apresentou uma tendência de aumento da difusividade 

térmica, mostrando que os valores da difusividade saem de 0,0015 para 0,0040 

cm²/s, apresentando uma semelhança com os resultados deste trabalho, mas neste 

a tendência de aumento da difusividade térmica é maior. 

A proposta deste trabalho foi de desenvolver um software para calcular a 

difusividade térmica de materiais em altas temperaturas, chegando até cerca de 

560 °C, diferentemente de diversos outros valores reportados na literatura2,31,34,35,36, 

,37,38. Com os resultados obtidos até o momento foi possível demonstrar a validade 

do método de cálculo da difusividade térmica por termografia no infravermelho e que 

o software CZ ThermaDiff desenvolvido por este trabalho é uma ferramenta eficaz e 

simples para qualquer usuário. Com os experimentos realizados com esmalte e 

dentina foi possível verificar a sua eficácia.  
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Apenas comparando esses valores já é possível observar uma 

correspondência com os valores calculados por outros autores. Os valores de 

difusividade encontrados para o esmalte e para a dentina apresentam coerência com 

a literatura, para temperaturas mais baixas, em torno da temperatura ambiente 

(Tabela 1) onde os efeitos térmicos não se manifestaram totalmente no material. O 

diferencial deste trabalho foi de mostrar que a difusividade não é constante para 

materiais estudados para todas as temperaturas.  

5.3. Modelo de Transferência de calor 

Para representar como a transferência de calor se altera com o aumento da 

difusividade térmica, foi desenvolvido um modelo em Labview, no qual pode-se 

alterar as propriedades dos materiais dentais e da fonte de calor, nesse caso 

estamos simulando uma utilização clínica do laser. Na Figura 20 está representado o 

painel de controle do modelo, no qual são apresentados dois gráficos que são da 

temperatura pela profundidade (esquerda) de acordo com o tempo decorrido que 

pode ser escolhido no próprio painel de controle, e à direita o gráfico que representa 

a temperatura pelo tempo para uma camada especifica, a qual também pode ser 

escolhida no painel de controle. 

 

Figura 20 – Painel de controle do modelo de transferência de calor, que utiliza os valores de 

difusividade térmica em função da temperatura para calcular a difusão do calor no tecido. 
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O gráfico que mais nos interessa é o segundo que mostra a temperatura em 

função do tempo para cada camada (Figura 21). 

 

Figura 21 – Gráfico da temperatura pelo tempo, para a primeira camada do modelo, para os valores 

de difusividade térmica dinâmica. 

No gráfico é possível observar a mudança na inclinação da curva quando a 

temperatura se aproxima de 500 °C, pois de acordo aos resultados experimentais 

obtidos é a partir deste valor em que a difusividade térmica do esmalte começa a 

aumentar. Consequentemente, a temperatura aumenta a uma velocidade muito 

maior com uma difusividade térmica maior. A Figura 22 foi feita pelo modelo com 

uma difusividade constante de 0,004 cm²/s para o esmalte, 0,0018 cm²/s para a 

dentina e mantendo os outros parâmetros constantes, para melhor observar como o 

aumento da difusividade térmica influencia no aumento da temperatura.  
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Figura 22 - Gráfico da temperatura pelo tempo, para a primeira camada do modelo, para os valores 

de difusividade térmica constante. 

Observando a Figura 23 é possível comparar a diferença entre as duas 

curvas, com a difusividade térmica dinâmica em relação à temperatura, a 

temperatura máxima atingida pelo modelo é de aproximadamente 1700 °C, enquanto 

no modelo com as difusividades térmicas constantes, a temperatura é 

aproximadamente 530 °C. Isso mostra o quanto o aumento do valor da difusividade 

térmica pode influenciar na condução de calor, indicando a importância deste estudo 

para determinar o valor da difusividade térmica em relação à temperatura. 
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Figura 23 - Gráfico da temperatura pelo tempo, para a primeira camada do modelo, comparando os 

valores de difusividade térmica constante e variáveis. 

O software CZ ThermaDiff é uma ferramenta válida para os fins propostos pelo 

trabalho, de fácil uso e os resultados estão concordantes com a literatura, 

ressaltando que a difusividade térmica aumenta com a temperatura para o esmalte e 

a dentina. O método de calcular a difusividade térmica desenvolvido por Cernuschi et 

al.19 e adaptado por Pereira14 mostrou-se válido e eficiente, pois não há a 

necessidade de saber previamente a maior parte das variáveis envolvidas nas 

equações de calor e as características do feixe laser. 

Também foi possível observar a importância de se determinar a difusividade 

térmica em relação à temperatura pelo modelo de transferência de calor, o qual 

mostrou o quanto o aumento da difusividade pode alterar a transferência de calor no 

material, tornando evidente a necessidade de estudos futuros para estabelecer 

novos protocolos de aplicação laser na odontologia. 

O método termográfico utilizado neste trabalho também apresenta algumas 

limitações, tais como, o calor gerado na amostra tem que ter um perfil gaussiano e 

assim o software possa processar corretamente os dados térmicos obtidos da leitura 

da câmera. Outra dificuldade observada foi o posicionamento da amostra, para ter o 

perfil gaussiano na amostra o feixe tinha que ser posicionado na borda da amostra, 
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de modo que metade do feixe incidisse na amostra e a outra metade fora, como 

apresentado na seção 4.2. Como as amostras eram muito pequenas o 

posicionamento tornava-se ainda mais difícil.  

Foi testado o laser de Nd:YAG, 1,064 µm, (ADT, EUA) o qual não gerou um 

perfil gaussiano de temperatura na amostra, por ter um coeficiente de espalhamento 

muito grande para o esmalte e a dentina, dificultando assim o processamento das 

imagens térmicas pelo software CZ ThermaDiff.  
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6. CONCLUSÃO  

 

 A metodologia utilizada viabilizou o desenvolvimento de um software simples e 

de fácil operação para qualquer usuário, dedicado para determinar a difusividade 

térmica de materiais a partir de imagens termográficas em função da temperatura. 

Foi possível realizar medida de difusividade térmica em função da temperatura 

pelo método desenvolvido, sobretudo para valores acima de 300 C, para tecidos 

odontológicos duros: o esmalte e a dentina bovinos. As medidas resultaram em 

informação inédita na literatura, que até o presente momento apenas dispunha de 

valores de difusividade térmica destes materiais, constantes em torno da temperatura 

ambiente. 

Para validar os resultados da difusividade térmica em função da temperatura 

obtidos para esmalte dentina foi desenvolvido um modelo matemático simulando a 

transferência de calor nas condições de um dente molar humano, que mostrou que o 

software CZ ThermaDiff é uma ferramenta válida para determinar a difusividade 

térmica de materiais em função da temperatura, por meio da termografia no 

infravermelho. 
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