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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, têm sido grandes os esforços dos pesquisadores na busca por 

alternativas sustentáveis e conhecimentos sobre como se poderá continuar promovendo o 

desenvolvimento sem que isso ocorra de forma agressiva ao ambiente. Materiais oriundos de 

fontes renováveis possuem grande potencial de aplicabilidade e são vistos como alternativas 

para um desenvolvimento sustentável. Dentre outros parâmetros, a sustentabilidade depende 

da eficiência energética e essa, por sua vez, depende de isolantes térmicos. Materiais 

alternativos, entre eles as fibras vegetais, podem ser aplicadas para fins de isolamento 

térmico, cujo principal objetivo é minimizar as perdas de energia.  Na presente pesquisa, 

analisou-se experimentalmente a aplicabilidade de mantas de fibras de sisal (Agave sisalana), 

in natura e com tratamento superficial com hidróxido de sódio (NaOH), à isolação térmica. 

Foram utilizadas mantas de duas gramaturas (1100/1200 e 1300/1400 g/m2) submetidas a três 

taxas de transferência de calor (22,5 W, 40 W e 62,5 W). A análise dos resultados obtidos 

permitiu comparar a capacidade de isolação das mantas tratada e in natura em cada situação. 

Ensaios foram realizados para determinação da condutividade térmica (k), capacidade 

calorífica (C) e a difusividade térmica (α) das mantas; a estabilidade térmica foi verificada por 

meio de análise termogravimétrica (TGA). Com base nos resultados, foi possível relacionar 

qualitativamente o efeito da transferência de calor através das mantas de sisal submetidas a 

três condições de aquecimento, correspondentes a três valores de temperatura (77 ºC, 112 ºC e 

155 ºC). Nas duas condições iniciais, verificou-se que as mantas de sisal proporcionaram uma 

significativa redução da taxa de transferência de calor. Na terceira condição (155 °C), 

contudo, as superfícies das mantas (tratadas e in natura) em contato com a superfície aquecida 

do tubo ficaram carbonizadas. Por meio das análises dos resultados das medições de k, C e α, 

constatou-se que as mantas tratadas e in natura apresentaram valores bem próximos aos de 

materiais isolantes comerciais (lã de vidro e lã de rocha). Pôde-se concluir que mantas de sisal 

podem ser empregadas como material constituinte de sistemas de isolação térmica para 

aplicações em que a temperatura não ultrapasse 112 ºC. 
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ABSTRACT 
 
In the last decades there was a significant increasing of the numbers of researchers that joint 

efforts to find alternatives to improve the development of low environmental impact 

technology. Materials based on renewable resources have enormous potentials of applications 

and are seen as alternatives for the sustainable development. Within other parameters, the 

sustainability depends on the energetic efficiency, which depends on the thermal insulation. 

Alternative materials, including vegetal fibers, can be applied to thermal insulation, where its 

first goal is to minimize the loss of energy. In the present research, it was experimentally 

analyzed the thermal behavior of fiber blankets of sisal (Agave sisalana) with and without 

surface treatment with oxide hidroxide (NaOH). Blankets with two densities (1100/1200 and 

1300/1400 g/m2) were submitted to three rates of heat transfer (22.5 W, 40 W and 62.5 W).  

The analysis of the results allowed comparing the blankets treated and untreated in each 

situation. Others experiments were carried out to obtain the thermal conductivity (k), heat 

capacity (C) and the thermal diffusivity (α) of the blankets. Thermo gravimetric analyses were 

made to the verification of the thermal stability. Based on the results it was possible to relate 

qualitatively the effect of the heat transfer through the sisal blankets subjected to three heat 

transfer rates, corresponding to three temperature values (77 °C, 112 °C e 155 °C). To the first 

and second values of temperature it was verified a considerable reduction on the rate of heat 

transfer; nevertheless, to the third value of temperature, the surface of the blankets (treated 

and untreated) in contact with the heated surface of the tube were carbonized. It was also 

verified, through the analyses of the results of the measurements of k, C e α, that the blankets 

treated and untreated have values near to the conventional isolating materials, as glass wool 

and rock wool.  It could be concluded that is technically possible the use of sisal blankets as 

constitutive material of thermal isolation systems in applications where the temperature do not 

reach values greater than 112 ºC.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2003/2004), as 

exportações de fibras de sisal do Brasil representaram em 1997 receitas superiores a 100 

milhões de dólares. Houve um crescimento na produção brasileira dessa fibra nos últimos 

anos, passando de 110 mil toneladas em 1999 para 145 mil toneladas em 2003. Já as 

exportações de fibras e manufaturados não acompanharam o aumento da produção de 

matéria-prima, diminuindo de US$ 104,3 milhões em 1997 para US$ 28,6 milhões em 2003.  

 

A produção nacional de sisal está concentrada na região Nordeste, geralmente em áreas de 

pequenos produtores, situadas em áreas onde clima e solo são pouco favoráveis ao 

desenvolvimento de outras culturas. Os estados da Bahia e Paraíba são os principais 

produtores de sisal, com quase um milhão de trabalhadores dependendo diretamente dessa 

fibra para tirar o sustento. Apesar da importância, o que se observa é uma cultura explorada 

com baixo índice de modernização e capitalização, o que originou nos últimos anos um 

acentuado declínio nas exportações. O Nordeste exporta mais da metade da produção 

brasileira de sisal na forma de fibras e manufaturados. O restante da produção é consumido 

internamente, com destaque para produção de cordas, fios e matéria-prima para tapetes, 

carpetes, artesanato e outros produtos. 

 

É fato que a revitalização da cultura do sisal será praticamente inviável sem agregação de 

valor aos produtos dela derivados. Para isso, se faz necessário desenvolver produtos que 

tenham o sisal como fonte de matéria-prima. Atualmente, apenas a fibra foliar seca é 

aproveitada, o que representa 3% a 5% do total que a planta produz. O melhor aproveitamento 

da fibra requer a incorporação de mais tecnologia ao seu processamento. Investir nesse 

aspecto é imprescindível para se agregar valor aos produtos derivados da fibra de sisal.   

 

Várias pesquisas atestam o potencial de utilização do sisal em diversas aplicações da 

engenharia. Estudos preliminares realizados durante o Projeto CT-ENERG, executado no 

LTC/UFRN entre 2002 e 2004, demonstraram qualitativamente a viabilidade do uso de fibras 

de sisal como material de isolação térmica. Neles foram identificadas as necessidades de se 

analisar as propriedades térmicas da fibra para obtenção de informações que permitissem, por 

exemplo, estabelecer a faixa de temperatura de utilização desse material. 
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Entre os isolantes térmicos mais comuns disponíveis comercialmente, destacam-se as lãs de 

vidro e de rocha, a espuma de PVC e a espuma de poliuretana (PUR). Todos apresentam 

vantagens e desvantagens, além do problema comum associado ao resíduo resultante ao fim 

da vida útil. Assim, se o material utilizado como isolante térmico proporcionar uma redução 

do passivo ambiental, haverá um diferencial em relação aos isolantes térmicos convencionais. 

 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da utilização de 

mantas de fibras de sisal in natura e com tratamento superficial para compor o sistema de 

isolação térmica de tubulações aquecidas. O trabalho poderá servir para fundamentação 

técnico-científica necessária à ampliação do mercado de beneficiamento do sisal, permitindo 

agregar valor aos produtos derivados. Além disso, prevêem-se a redução de problemas 

ambientais e a diminuição dos custos com isolamento térmico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

Nesse capítulo são apresentados os principais requisitos que os materiais devem atender para 

que possam ser utilizados para fins de isolação térmica. Também são apresentados alguns 

conceitos de propriedades físicas de interesse da presente pesquisa e que foram utilizados para 

quantificação da eficiência das mantas de sisal aplicadas ao isolamento térmico de tubulações.  

 

 

2.1. ISOLAÇÃO TÉRMICA 

 

Com ampla aplicação na engenharia, os isolantes térmicos são selecionados em função de 

aspectos que variam de econômicos até funcionais e inclusive de segurança. A função 

primária de um isolante térmico é reduzir a taxa de transferência de calor entre um sistema e o 

meio, de modo que a energia possa ser conservada. Para isso, partes dos sistemas térmicos 

devem ser revestidas com material que possua propriedades e espessura tais que a temperatura 

se mantenha dentro de um determinado intervalo (Torreira, 1980). 

 

A isolação térmica de tubulações, além do aspecto de conservação de energia, também é 

necessária para que sejam evitados acidentes do trabalho e por razões de conforto ambiental, 

onde se busca reduzir os efeitos da radiação térmica. Segundo Torreira (1980), tubulações 

aquecidas devem ser isoladas por motivo de segurança do trabalho quando apresentam 

temperaturas superiores a 60 ºC e por motivos econômicos quando a temperatura excede 120 

ºC. No caso de tubulações que compõem linhas frias, a isolação é necessária para se evitar 

formação de condensado ou de gelo na superfície dos tubos.  

 

Conforme orientações da Comissão de Normas Técnicas da Petrobrás - CONTEC N-1618c 

(1996), a isolação térmica de um sistema é composta basicamente de três elementos distintos: 

o isolante, a proteção mecânica (ou material complementar) e o sistema de fixação (ou 

acessórios de montagem). 

 

Quanto ao estado de agregação, de acordo com Tseng e Kuo (2002), os materiais de isolação 

térmica podem ser divididos em cinco categorias: pós, materiais fibrosos, espumas, 

multicamadas (MLI) e painéis de vácuo.  
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Os isolantes térmicos podem ser de três tipos: rígidos (ex: sílica diatomácea, silicato de cálcio 

e espuma rígida de poliuretana), calhas pernalonga (peça com extremidades alongadas, 

contínuas ou com adição de material por meio de adesivo, para isolamento de tubulações 

contendo linha de aquecimento) ou flexíveis (ex: lã de vidro, lã de rocha e lã cerâmica).  

 

A proteção mecânica ou material complementar destina-se à proteção do isolante contra 

intempéries e/ou para criar barreira de vapor (ex: cimentos, selantes, massas e chapas de 

proteção).  

 

O sistema de fixação tem a função de facilitar a montagem e fixar os materiais isolantes e 

complementares (ex: arames, cintas ou fitas, “clips” e selos). Na figura 2.1 podem ser 

observados os principais componentes de um sistema de isolação de tubulação. 

 

     
 

Figura 2.1 – Sistema de isolação térmica de tubulação. 

(Fonte: CONTEC – Comissão de Normas Técnicas da Petrobrás, 1996) 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com foco no material de isolação térmica, onde o 

material considerado nas análises experimentais (manta de sisal) pode ser classificado como 

material isolante flexível. 

Arame de fixação 

Selo 

Chapa de proteção 

Isolante térmico 

Rejuntar com cimento isolante 
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2.2. PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 
O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais é imprescindível ao projeto de 

sistemas de isolação de aquecedores, condicionadores de ar e refrigeradores. Segundo 

Torreira (1980), para ser considerado um bom isolante térmico o material deve apresentar as 

seguintes características: baixa condutividade térmica; boa resistência mecânica; baixa massa 

específica; baixa difusividade térmica; alto calor específico; resistência à combustão; baixo 

coeficiente de expansão térmica; estabilidades química e física; resistência específica ao 

ambiente de utilização; facilidade de aplicação; resistência ao ataque de roedores, insetos e 

fungos; baixa higroscopicidade; ausência de odor e baixo custo.  

 

É praticamente impossível dispor de algum material que possua todas características descritas, 

porém deve-se procurar por aquele que satisfaça ao maior número de qualidades. Dentro do 

interesse da presente pesquisa, foram determinadas as seguintes propriedades das mantas de 

fibras de sisal: condutividade térmica, calor específico e difusividade térmica. 

 

2.2.1. CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A condutividade térmica é considerada a mais importante dentre todas as propriedades físicas 

de um material isolante. Ela especifica a capacidade de um dado material em transferir calor e 

é expressa a partir da equação de Fourier-Biot. 

 

 dX
dTAkqk ..−=  (2.1) 

onde: 

 
(K/m). seção na ra temperatude gradiente  dT/dX

);(mcalor  de fluxo do direção à normal al, transversseção da área A 
(W);calor  de ncia transferêde  taxaq

2
k

=
=

=

 

 

Segundo Evseeva e Tanaeva (2004), a condutividade térmica de materiais isolantes, dentre 

esses os fibrosos, é afetado pela: densidade, dimensão e localização dos poros, composição 

química, emissividade da superfície e pela pressão e tipo de fluido confinado nos poros. O 

valor de k usualmente aumenta com a temperatura, mas sob condições de serviço, é muito 

mais afetado pelo conteúdo de umidade no material.  
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2.2.2. CAPACIDADE CALORÍFICA 

 

O calor específico de uma substância pode ser definido em termos da transferência de calor e 

expresso pela seguinte equação (van Wylen e Sonntag, 1976): 
 

 PP Thc )/( ∂∂=     (2.2) 
 

onde:  cP = calor específico à pressão constante (J/Kg.K); 

h = entalpia específica (J/Kg.K); 
 

A capacidade calorífica do material ( C ) é definida como o produto da massa (m) pelo calor 

específico (cp). Se, por outro lado, a massa é escrita como o produto da massa específica (ρ) 

pelo volume do material (V), pode-se definir a capacidade calorífica em função do volume, de 

acordo com o seguinte desenvolvimento: 
 

C = m.cp          →          m = ρ.V          →          C = ρ.V.cp           →          C /V = ρ.cp 
  

 C = C / V (2.3) 
 

Onde C é a capacidade calorífica em função do volume, medida em J/m3.K, valor adotado nas 

análises dos resultados em função de ser essa a forma como a grandeza é apresentada no 

medidor de propriedades térmicas.  

 

2.2.3. DIFUSIVIDADE TÉRMICA 

 

A difusividade térmica (α ) é a propriedade que determina a relação entre a capacidade que o 

material tem de conduzir e sua capacidade de armazenar energia. Assim, um material com α 

grande responde rapidamente às mudanças nas condições térmicas a ele impostas, enquanto 

que um material com α  pequeno responde mais lentamente, levando mais tempo para atingir 

uma nova condição de equilíbrio. A difusividade térmica é definida pela seguinte equação 

(Incropera e Dewitt, 1998): 

 
Pc

k
.ρ

α =          (2.4) 

onde:  ρ = massa específica (kg/m3) 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Atualmente, a busca por alternativas tecnológicas auto-sustentáveis tem impulsionado muitos 

pesquisadores a desenvolver produtos que apresentem baixo custo, eficiência e baixo impacto 

ambiental. Na pesquisa bibliográfica realizada, considerou-se a concomitância desses aspectos 

como requisito à viabilidade da alternativa tecnológica – uso de fibra vegetal como material de 

isolação térmica, resumida no Diagrama de Venn da figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Diagrama de Venn: determinação da viabilidade da alternativa tecnológica. 

 

 

3.1. FIBRAS VEGETAIS: aspectos sócio-econômicos 

 

Nenhum dos trabalhos consultados durante a pesquisa bibliográfica deixou de associar o 

beneficiamento de fibras vegetais para uso industrial à melhoria da renda e, conseqüentemente, 

da qualidade de vida das populações direta ou indiretamente envolvidas nessa atividade. Vale 

destacar que o número de trabalhos consultados foi cerca de três vezes o número de trabalhos 

citados. Apenas para fundamentar o assunto, podem ser referenciados os trabalhos de Rowell 

(1997), Blezki; Reihmane e Gassan (1998), Bledzki e Gassan (1999) e Guerreiro (2000). 

 

De acordo com cotação da empresa TECSAL – Tecelagem de Sisal da Bahia, o metro 

quadrado de manta de sisal com gramatura de 1300/1400 g/m2 atualmente custa R$ 3,29,  já a 

manta com gramatura 1100/1200 g/m2 R$ 2,82 / m2. Em consulta realizada no comércio de 

Natal–RN, o material isolante mais barato (lã de vidro) custa em torno de R$ 18,00 / m2. 

Aspectos 
sócio-econômicos Aspectos 

técnicos  

Aspectos 
ambientais 

Alternativa 
tecnológica 
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3.2. FIBRAS VEGETAIS: aspectos ambientais 

 

Os autores dos trabalhos consultados foram unânimes em atestar que fibras vegetais são 

materiais intrinsecamente biodegradáveis, diferindo apenas no que se refere ao tempo de 

degradação, que varia em função das condições ambientais nas quais o material é 

descartado. 

 

Salazar, Caraschi e Leão (2005) analisaram a eliminação industrial de compósitos látex - fibra 

de coco. Concluíram que, comparativamente à espuma de poliuretana, o compósito vegetal 

emite consideravelmente menos gases tóxicos durante processo de pirólise a 800 °C. 

 

 

3.3. FIBRAS VEGETAIS: aspectos técnicos 

 

As fibras vegetais vêm sendo consideradas para fins de isolação térmica, uma vez que são 

leves, flexíveis, de baixo custo, abundantes e apresentam uma estrutura “micrográfica” 

caracterizada por muitos vazios, o que induz maior resistência térmica ao fluxo de calor. 

 

A capacidade de um material em retardar o fluxo de calor entre dois meios é a principal 

característica de um isolante térmico. De acordo com Sahin e Kalyon (2004), o isolamento 

térmico de tubulações visa minimizar custos totais. Aspectos como volume, peso, restrições 

de manufatura e instalação devem ser levados em consideração quando se busca reduzir 

custos. 

 

De acordo com reportagem do Jornal Tribuna do Norte (2004), a Petrobrás começou a utilizar 

esteiras de palha de carnaúba (planta abundante no Rio Grande do Norte) como proteção 

mecânica do sistema de isolação térmica de dutos de transporte de vapor d’água a 280 ºC. As 

esteiras de carnaúba substituíram o sistema convencional de revestimento, constituído por 

lâminas de alumínio. Antes da aplicação, as esteiras são impermeabilizadas (ver Fig. 3.2).  

 

Considerando-se apenas a demanda inicial de 100 quilômetros de dutos, a substituição 

implicará na redução de até 40% dos custos da empresa com materiais para isolação térmica, 

o representará uma economia de até R$ 3 milhões e 700 mil.  
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(a)                                                                       (b) 

Figura 3.2 – Isolamento térmico de dutos na Petrobrás  

(a) esteira de palha de carnaúba sendo impermeabilizada; (b) aplicação da esteira. 

 

Ferreira e Marinho (2004) consideraram o uso de compósito fibra de coco/látex como isolante 

térmico de cobertura. A eficiência de isolamento foi analisada expondo-se modelos tanto à 

radiação solar (out-door) como à radiação artificial (in-door). Os resultados atestaram a 

viabilidade da aplicação do compósito. 

 

Yachmenev et al. (2002) estudaram as propriedades de isolamento térmico de compósitos 

fabricados a partir de não-tecido (needlepunched) de kenaf (fibra vegetal originária da Índia), 

juta, linho, resíduos de algodão e a combinação desses materiais com fibras sintéticas 

termoplásticas de poliéster e de polipropileno reciclados, em aplicações automotivas. 

Concluíram que a adição das fibras vegetais contribui significativamente para melhorar as 

propriedades de isolamento térmico dos compósitos quando comparado aos materiais de 

fibras sintéticas (poliéster e polipropileno) isoladamente.    

 

Mangal et al. (2002) estudaram as propriedades térmicas da fibra da folha do abacaxi para 

reforço de compósito com matriz à base de fenol-formaldeído (PF). Foram feitas medidas de 

propriedades (condutividade e difusividade térmicas) utilizando a técnica da fonte plana 

transiente (TPS). Os autores observaram que houve uma diminuição na condutividade térmica 

do compósito com o aumento da proporção de fibras na matriz. 

 

Silva (1999) analisou a resistência à compressão, capacidade de absorção de água e a 

condutividade térmica de tijolos solo-cimento adicionando pó de fibra de coco, melhorando 

com isso suas características de isolamento térmico. 
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Mendes e Marinho (2002) analisaram as propriedades micro estruturais, térmicas e físicas das 

fibras de coco, in natura e com retardante de chama, e do látex para uso em compósitos 

fibra/látex como isolante térmico. Constataram que as fibras da casca de coco in natura e 

envelhecida termicamente podem ser usadas em aplicações até o limite de temperatura de 180 

ºC. No caso da fibra com retardante de chama, o limite de temperatura observado foi de 120 

ºC. Concluíram, ainda, que o látex pode ser usado juntamente com as fibras in natura e 

envelhecidas termicamente até o limite de temperatura de 180ºC, sem danos à sua estrutura. 

Assim, os compósitos com proporções mássicas de fibra de coco e látex de 1:1 e de 1:5 

podem ser usados como isolante térmico tanto para aplicações com temperaturas de trabalho 

em torno de 180 ºC como para aplicações com temperaturas em torno de 0 ºC. 

 

Kodah et al. (1999) analisaram as propriedades térmicas da espuma de poliuretana e a 

combinação dessa com feno e bambu. Com base nos resultados, mostraram que os dois 

compostos reforçados com esses materiais têm suas propriedades de isolamento térmico 

melhoradas, havendo um aumento da resistência térmica e significativa diminuição de custos 

com isolamento térmico quando comparados à espuma de poliuretana. 

 

Segundo Sadov et al. (1978), a estabilidade térmica da celulose é muito limitada e depende do 

tempo de exposição ao calor. O aquecimento prolongado, mesmo à temperatura de 100 ºC, 

poderá deteriorar a propriedade de inchamento das fibras e, conseqüentemente sua 

tingibilidade. Entre 180 °C e 200 °C, a celulose resiste ao aquecimento de curta duração; em 

torno de 275 ºC, surge uma intensa decomposição da celulose, com a formação de líquido e 

produtos gasosos de diferentes composições; entre 400 °C e 450 °C, todos os gases da 

decomposição desaparecem, restando apenas um resíduo de relativa dureza (carbono). 

 

Sadov et al. (1978) estabeleceram um valor médio entre 31% e 41% para o volume total de 

vazios em fibras vegetais secas. Consideraram que pode haver a difusão de fluidos através 

desses vazios. Neste sentido, Rowell et al. (1996), apud Silva e Beltrão (1999), afirmam que, 

devido à sua estrutura e composição, as fibras vegetais podem resistir a temperaturas até 200 

ºC, sem perda significativa das principais propriedades mecânicas e térmicas. 

 

Yang et al. (1995), apud Yan Li at al. (2000), afirmam que a estrutura e composição química 

das fibras de sisal não se alteram abaixo de 200 ºC. 
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Ladchumananandasivam et al. (2002) estudaram o desempenho térmico da fibra da folha do 

abacaxi. Baseados nas análises de termogravimetria (TGA), calorimetria diferencial de 

varredura (DSC) e térmica diferencial (DTA), concluíram que a fibra da folha do abacaxi é 

estável até a temperatura de 250 °C; de 250 °C a 450 °C ocorre a degradação da matéria 

orgânica; acima de 450 °C, resta apenas o resíduo final de cinzas. 

 

Alguns autores estudaram o desempenho térmico de algumas fibras vegetais submetidas a 

tratamentos superficiais com álcali. Nos estudos realizados por Bismarck et al (2001) e Amico 

et al (2004) há sugestões de que o tratamento melhora a estabilidade térmica de fibras de sisal. 

Porém, segundo Bismarck et al (2001), até o momento não existem normas ou procedimento 

padrão para realização de tratamentos superficiais em fibras vegetais e, portanto, ainda é preciso 

otimizar os processos de modificação superficial. 

 

Dependendo da temperatura, é sabido que os álcalis em baixas concentrações produzem efeitos 

benéficos às fibras vegetais, promovendo a remoção de ceras, gorduras, e outras substâncias de 

sua superfície. Segundo Sadov et al. (1978), em soluções concentradas de NaOH (acima de 

10%) à temperatura ambiente, as fibras se expandem, começam a ficar elásticas e sofrem uma 

pequena contração no comprimento, indicando o início do processo de degradação da celulose. 

 

Bismarck et al. (2001) estudaram as fibras de coco e de sisal lavadas com detergente 

(composto por uma mistura de etanol e benzeno na proporção de 1:2) para remoção de ceras e 

gorduras e, em seguida, tratadas com solução alcalina (2 e 5 % de NaOH). A partir de análises 

de TGA e DSC, observaram que o tratamento com álcali aumenta a temperatura máxima de 

decomposição em 10 ºC quando comparadas às fibras não-tratadas. Para fibra de coco, essa 

temperatura elevou-se de 255 ºC a 265 ºC, enquanto para fibra de sisal foi de 270 ºC a 280 ºC. 

 

Amico et al. (2004) estudaram os efeitos do tratamento superficial de fibras de sisal com 

NaOH (concentração de 2% p/p), visando aplicação em compósitos de matriz poliéster. 

Analisaram alterações na morfologia das fibras com auxílio de micrografias produzidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Verificaram, por meio de curvas de TGA, que as 

fibras de sisal tratadas ficaram termicamente mais resistentes que as fibras in natura. 

 

Com base na revisão bibliográfica, foi constatado que fibras vegetais apresentam 

características que viabilizam tecnicamente o uso como material de isolação térmica. 
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4. MATERIAIS E METODOLOGIA 
 

Em conformidade com os objetivos propostos nesta pesquisa, adotou-se uma metodologia que 

permitiu obter dados quantitativos sobre o desempenho térmico de mantas de fibras de sisal. 

Foi feito um estudo comparativo utilizando mantas de sisal de duas gramaturas, 1100/1200 e 

1300/1400 g/m2, in natura e com tratamento superficial das fibras. Em cada condição, 

amostras foram submetidas a três potências de aquecimento: 22,5 W (30 V), 40 W (40 V) e 

62,5 W (50 V). Detalhes da metodologia utilizada são descritos a seguir. 

 

 

4.1. MATERIAIS 

 

4.1.1. Mantas de fibras de sisal 

 

As mantas de fibras de sisal utilizadas nos experimentos foram fabricadas pelo processo de 

agulhagem e fornecidas pela empresa TECSAL – Tecelagem de Sisal da Bahia. A técnica de 

agulhagem consiste na interligação da manta fibrosa por mechas fibrosas perpendiculares ao 

plano da manta (ver Fig. 4.1). A interligação é conseguida por intermédio de um sistema de 

agulhas de bico que, ao penetrarem na manta nos dois sentidos apanham uma mecha de fibras (10 

a 20 fibras) puxando-as através da manta (Araújo e Castro, 1986).  

 

 

    
 

Figura 4.1 – Mantas de fibras de sisal 

(a) Detalhe do processo de agulhagem; (b) manta agulhada (needlepunched) 
 

(a) (b) 
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Nas análises foram consideradas mantas in natura e com tratamento superficial, ou seja, mantas 

submetidas a tratamento superficial das fibras em solução de 2% NaOH p/p e mantas com fibras 

100% natural, na forma como era fornecida pela empresa. Para cada análise, as amostras foram 

retiradas de um mesmo lote e os resultados comparados.  

 

A opção pelo tratamento superficial das fibras foi feita seguindo sugestões de autores como 

Bismark et al (2001) e Amico et al (2004), segundo os quais o tratamento melhora a estabilidade 

térmica das fibras de sisal, ou seja, a estabilidade químico-estrutural frente a um estímulo térmico. 

 

 

4.1.2. Sistema de medição de temperatura 

 

Utilizando-se a bancada de fabricação de termopares do Laboratório de Transferência de Calor, 

do Núcleo Tecnológico Industrial da UFRN, foram construídos 8 termopares do tipo T (cobre-

constantan), calibre 24 (bitola de 0,51mm) com revestimento de PVC, cuja faixa de trabalho 

varia de – 190ºC a 370ºC (Borchardt e Gomes, 1979). O que se entende por fabricação é a 

soldagem dos metais (cobre e constantan) por meio de arco elétrico, em ambiente não-oxidante, 

visando melhorar a qualidade da junção entre os metais e aumentar a confiabilidade das 

medições. Para criar meio inerte, injetou-se gás argônio na câmara de solda. Os equipamentos 

utilizados na fabricação dos termopares são mostrados na figura 4.2. 

 

 
 

Figura 4.2 – Bancada de Fabricação de Termopares – LTC/NTI/UFRN 

(a) fonte ajustável; (b) banco de capacitores; (c) ferramenta de solda; (d) microscópio ótico; 

(e) termopares; (f) tubulação do gás argônio. (Fonte: LTC/NTI/UFRN) 
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Após a fabricação dos sensores, foi realizada a calibração dos mesmos na bancada de calibração 

de termopares do LTC/NTI/UFRN, utilizando-se o Calibrador PRESYS – banho térmico tipo 

bloco seco, modelo T- 350P/T-650P (ver fig. 4.3).  

 

 
 

Figura 4.3 – Bancada de Calibração de Termopares – LTC/NTI/UFRN 

(a) microcomputador; (b) termopares; (c) compensador automático de junta fria;  

(d) calibrador PRESYS; (e) termohigrômetro; 

 

Foram realizadas três medições de 30 a 170 ºC com variação de 20 ºC. A partir dos resultados 

obtidos foi calculada a incerteza de cada termopar, cujos valores estão apresentados na tabela 

4.1. A incerteza é calculada para cada ponto calibrado; porém, a incerteza do termopar é o 

maior valor obtido das incertezas de cada ponto calibrado (ver Apêndice A). 

 

Tabela 4.1. Incertezas dos termopares 

 

Termopar Incerteza (ºC) 

T1 ± 0,92 

T2  ± 0,81 

T3 ± 0,81 

T4 ± 0,72 

T5 ± 0,75 

T6 ± 0,84 

T7 ± 0,80 

T8 ± 0,92 

 

(e) 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 



 

 15 

4.1.3. Teste para verificação da gramatura das mantas de sisal 

 

A empresa TECSAL/BA forneceu as mantas de sisal nas gramaturas de 1100/1200 e 1300/1400 

g/m2. Para verificação desses valores, foram realizados testes seguindo-se recomendações da 

norma NBR 12.984 – Determinação da gramatura de não-tecidos.  Foram retiradas 10 amostras 

de 10 x 10 cm (área superficial de 0,01m2) de cada manta, retiradas de diferentes partes e 

condicionadas por 24 horas em ambiente a 22,29ºC ± 0,70ºC e umidade relativa de 57,4% ± 

3,4%. Após o condicionamento, as amostras foram pesadas em uma balança Digimed KN 4000 

(capacidade máxima de 4000 g e mínima de 0,5 g). A partir dos valores da massa e da área 

superficial de cada amostra, foram determinadas as gramaturas (G) por meio da equação (4.1): 
 

A
mG =   (4.1) 

 

As mantas “1100/1200 g/m2 ” e “1300/1400 g/m2 ” apresentaram gramaturas médias de 1197,80 

± 0,67 g/m2 e 1358,30 ± 1,78 g/m2, respectivamente 
 

 

4.1.4. Determinação do teor de umidade das fibras de sisal 

 

A determinação do teor de umidade (U) foi necessária para uso nos cálculos relativos às mantas 

com tratamento superficial. Seguindo recomendações de Silva e Beltrão (1999), três amostras 

com umidade conhecida foram pesadas num Becker e levadas para secagem em estufa por um 

período de 8 (oito) horas a 105 ºC. As amostras foram pesadas em uma balança Quimis BG 400, 

como capacidade máxima de 404 g, mínima de 0,020 g e resolução de 0,001 g. Após a 

pesagem, as amostras foram colocadas para secagem em uma estufa (Tecnal modelo TE–394/1, 

com circulação e renovação de ar). Os testes foram realizados no Laboratório Químico Têxtil do 

NTI/CT/UFRN. Após a secagem, as amostras foram pesadas novamente e, por meio da equação 

4.2, calculou-se a diferença de massa, determinando-se o conteúdo de umidade (U). 
 

100]/)[( 121 xmmmU −=  (4.2) 
 

onde:  m1= massa da amostra de sisal úmido (g) 

m2= massa da amostra de sisal seco (g) 
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Verificou-se que a porcentagem de umidade contida nas fibras de sisal sem tratamento foi de 

13,19 ± 0,27 %. 

 

4.1.5. Tratamento superficial das fibras de sisal 

 

As fibras de sisal, já na forma de manta, foram tratadas superficialmente por imersão a frio em 

solução aquosa de álcali – hidróxido de sódio (NaOH), em concentração de 2% p/p, com 

relação de banho 1:20 (massa:volume), por um período de 1 hora (ver fig. 4.4). Em seguida, 

foram lavadas com água destilada e secas em uma estufa da marca TECNAL – modelo TE-

394/1, com circulação e renovação de ar, por um período de 3 horas a 70 ºC. Os experimentos 

foram realizados no Laboratório Químico Têxtil do NTI/CT/UFRN. 
 

 
 

Figura 4.4 – Tratamento superficial à frio das fibras de sisal.  

 

4.1.6. Teste para análise da resistência ao calor – TGA 

 

A resistência ao calor é um dos principais parâmetros de seleção de materiais para fins de 

isolação térmica, uma vez que trabalham continuamente submetidos ao aquecimento. Daí a 

importância de se identificar o limite de operação desses materiais. Para tanto, pode ser 

utilizada a técnica da análise termogravimétrica (Mendes e Marinho, 2002). 

 

Nesse tipo de ensaio foram utilizadas 10 mg de amostras de fibras de sisal sem tratamento e 

10 mg tratadas com 2% de NaOH, ambas obtidas por picotamento com tesoura. Do ponto de 

vista macroscópico, o material resultante apresentou aspecto pulverulento. As amostras foram 

colocadas em um recipiente de alumínio (ver fig. 4.5) e levadas ao interior do forno do 

equipamento (ver fig. 4.6) e submetidas a uma taxa de aquecimento de 5 ºC/min desde 30 ºC 
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até 600 ºC, em ar atmosférico. O limite de resistência ao calor, definido a partir do momento 

em que se inicia a degradação das fibras, foi verificado a partir das curvas de perda de massa 

em função da temperatura. Os ensaios foram realizados em equipamento de marca Shimadzu 

TGA – 50H, pertencente ao Laboratório de Análise Térmica – DQ/CCET/UFRN. 

 
 

Figura 4.5 – Recipiente de alumínio para amostras de 10 mg  (TGA).  

 

 
 

Figura 4.6 – Equipamento de análise Termogravimétrica (TGA) 

 

4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. Montagem do experimento 

 

Para analisar o desempenho térmico das mantas foi montado um aparato (ver fig. 4.7) constituído 

de um tubo de aço inoxidável (diâmetro de 60 mm, comprimento de 230 mm e espessura de 5 

mm) sobre base metálica. Uma resistência elétrica (40Ω) foi inserida no tubo e ligada a uma fonte 

regulável de tensão (modelo EICO 1078), com voltagem máxima de 140 V e amperagem máxima 

de 7,5 A. Um multímetro foi utilizado para monitoramento da voltagem da fonte.  
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Figura 4.7 – Aparato experimental: a) multímetro, b) fonte regulável de tensão, 

c) suporte metálico do tubo de aço inoxidável, d) suporte para os sensores de temperatura, 

e) sensores de temperatura, f) microcomputador e g) sistema de aquisição de dados.  

 

4.2.2. Medição, acompanhamento e registro de temperaturas 

 

Nas figuras 4.8, e 4.9 ilustram-se as fixações dos termopares à superfície do tubo. Foram 

fixados oito termopares em pequenas sedes, feitas com a finalidade de melhorar o contato dos 

mesmos com a superfície curva. Na figura 4.10 vêm-se os termopares montados no tubo e na 

figura 4.11 pode ser visto o resistor utilizado. 
 

O sistema de medição de temperatura foi composto por um microcomputador equipado com 

placa de aquisição de dados (Strawberry Tree: DynaRes; Software: WorkBench) de oito 

canais, para termopar, dotada de sistema de compensação automática de junta fria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.8 – Esquema de distribuição dos termopares (a) – (b) 
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Figura 4.9 – Esquema de distribuição dos termopares - tubo (a) - (b). 

 

         
 

Figura 4.10 – Distribuição dos termopares na superfície do tubo. 

 

         
 

Figura 4.11 – Resistor: (a) no interior do tubo e (b) externo ao tubo. 
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Para análise do desempenho térmico das mantas, termopares foram distribuídos conforme 

representado nas figuras 4.12 e 4.13, de acordo com a seguinte notação: 

 

a) T1 e T8 - alojados na superfície do tubo em sede com 1mm de profundidade; 

b) T2 e T5 - fixados na interface manta/tubo (superfície interna na manta); 

c) T3 e T6 - fixados no interior da manta (aproximadamente na metade da sua espessura); 

d) T4 e T7 - fixados na superfície da manta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 – Esquema de distribuição dos termopares – tubo/manta (a) – (b). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.13 – Esquema de distribuição dos termopares – tubo/manta (a) – (b). 
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4.2.3. Fixação das mantas de sisal ao tubo 

 

Seguindo recomendações das normas ASTM B 209 e CONTEC/N-250e (1995) para aplicação 

e montagem de materiais isolantes térmicos flexíveis, a fixação da manta (em cada ensaio) foi 

feita com cinta de alumínio (12,7 mm de largura e 0,50 mm de espessura); por sua vez, as 

cintas eram fixadas com selo de alumínio (12,7 mm de largura e 1 mm de espessura). Cada 

cinta foi colocada a 50 mm da extremidade do tubo. A fixação pode ser vista na figura 4.14. 
 

 
 

Figura 4.14 – Fixação da manta: a) cinta e b) selo. 

 

4.2.4. Teste de flamabilidade 

 

Devido às características intrínsecas de suas composições, materiais de origem vegetal, assim 

como a grande maioria dos compostos orgânicos, apresentam tendência à queima quando 

submetidos ao aquecimento. A característica da queima – flamabilidade – é função da 

composição do material, sendo uma importante propriedade e item de segurança para seleção 

de materiais que serão colocados próximos ou em contato direto com fontes de calor. 

 

Os testes de flamabilidade foram realizados conforme recomendações da norma ABNT/NBR 

14.892 (2002). O procedimento consistiu em fixar um corpo-de-prova em suporte horizontal 

composto por duas placas metálicas em forma de “U” (ver fig. 4.15) e manter uma 

extremidade livre para contato com a chama do bico de Bunsen; a altura da chama foi 

ajustada em 38 mm; foram utilizados dois cronômetros: um acionado quando a chama entrava 

em contato com o corpo-de-prova e desligado 15 s após o fechamento da válvula de gás; o 

segundo acionado no momento em que a chama atingia o primeiro traço de referencia (38 

mm) e desligado quando ela atingia o segundo traço de referencia (254 mm), (ver fig. 4.16).  

a 

b 



 

 22 

Foram analisados cinco corpos-de-prova de cada manta, com gramaturas de 1100/1200 e 

1300/1400 g/m2, na condição tratada e in natura, cada um com dimensões de 356 mm x 102 

mm (ver fig. 4.15). Conforme recomendação da norma, a espessura de cada corpo-de-prova 

não ultrapassou 12,7 mm. O bico de Bunsen, tinha aproximadamente 9,5 mm de diâmetro 

interno e comprimento de 102,2 mm. O mesmo foi posicionado de forma que o centro do seu 

bico ficasse 19 mm abaixo do centro da borda inferior do lado aberto do corpo-de-prova (ver 

fig. 4.16). O experimento foi realizado no Laboratório de Químico Têxtil do NTI/CT/UFRN, 

em uma capela com exaustor, onde as condições proporcionavam um ambiente com 

temperatura de 25,7 ± 0,3 ºC e umidade relativa de 69,28 ± 2,16 %. 

 

 
Figura 4.15 – Dimensões e marcações dos corpos-de-prova para ensaios de flamabilidade. 

 

 
 

Figura 4.16 – Análise da flamabilidade horizontal: in natura  
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4.2.5. Morfologia da superfície das fibras 

 

Alterações na morfologia superficial das fibras vegetais são normalmente verificadas por 

micrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV), que permitem analisar a 

estrutura das fibras e observar detalhes dos efeitos do tratamento superficial.  

 

As amostras de fibras de sisal in natura e com tratamento foram recobertas com ouro em um 

equipamento metalizador de ouro Íon Coater IC-50 - Shimadzu (ver fig. 4.17) e 

posteriormente, analisadas no microscópio eletrônico de varredura modelo – MEV: SSX 550 

Superscan – Shimadzu (ver fig. 4.18), do Laboratório de Ensaio de Materiais do Centro de 

Tecnologias do Gás – CTGÁS - Natal. 

 

 

 
 

Figura 4.17 – Metalizador 

 

    
 

Figura 4.18 – Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
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Com o objetivo de observar as mudanças da estrutura e de coloração das fibras, após cada 

série de ensaios para análise da resistência ao calor, foram realizadas análises das mantas de 

sisal por meio de um microscópio óptico.  Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Análise de Materiais do DQ/CCET/UFRN. 

 

4.2.6. Determinação da condutividade térmica 

 

Foram realizados ensaios para determinação da condutividade térmica utilizando-se um 

Condutivímetro Fluximétrico – aqui denominado “condutivímetro 1”, e em um 

Condutivímetro modelo Quickline-30 – ABX-99, denominado “condutivímetro 2”. Esse 

último, além da condutividade térmica, também fornece valores da capacidade calorífica e da 

difusividade térmica.  

 

Os ensaios no “condutivímetro 1” foram realizados no Laboratório de Meios Porosos e 

Propriedades Termofísicas de Materiais (LMPT), do Departamento de Engenharia Mecânica 

da UFSC, seguindo os procedimentos descritos na norma NBR 12094, com temperatura 

média de ensaio de 30 ºC e incerteza de medição de 3%. O esquema do equipamento é 

mostrado na figura 4.19. 

 

 

isolante térmico
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fluxímetro superior
anel de guarda

dissipador
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Figura 4.19 – Esquema do “condutivímetro 1”, da UFSC, utilizado para determinação da 

resistência térmica ao fluxo de calor (fonte: LMPT) 
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A partir da lei de Fourier–Biot, obteve-se a relação que permite determinar a resistência 

térmica do corpo-de-prova, dada por: 

 






 +

−
=

2
21

21

qq
TTR   (4.3) 

 

onde:   R = resistência térmica (m2K/W) 

q = fluxos de calor (W/m2) medidos pelos fluxímetros 1 e 2  

T1 e T2 = temperaturas das superfícies do corpo-de-prova (K) 

 

Considerando-se que o corpo-de-prova é homogêneo, a condutividade térmica (k) do material 

pode ser, então, obtida por meio da seguinte relação: 

 

 
R
Lk =  (4.4) 

onde:  L = espessura da amostra (m) 

Para cada conjunto de três amostras de um mesmo lote, foram efetivadas três medições em 

ambos condutivímetros, totalizando nove medições em cada equipamento. As amostras 

ensaiadas foram extraídas de mantas com gramatura de 1100/1200 e 1300/1400 g/m2 com 

dimensões 100x100 mm e aproximadamente 11 mm de espessura, nas condições tratadas e in 

natura. 

 

Os ensaios no “condutivímetro 2” (ver fig. 4.20) foram realizados no Laboratório do 

GGEMMA – Grupo de Pesquisa em Geologia Marinha e Monitoramento Ambiental do 

Departamento de Geologia da UFRN. 

 

 
 

Figura 4.20 –  Condutivímetro modelo QUICKLINE – ABX 99 (fonte: GGEMMA/UFRN) 
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5. RESULTADOS E ANÁLISES 
 

Como descrito na introdução, a presente pesquisa teve por objetivo o estudo da viabilidade do 

uso de mantas de sisal como material de isolação térmica aplicada às tubulações industriais 

aquecidas, comparando-se as situações das fibras in natura e com tratamento superficial. 

 

Na primeira etapa, fez-se a pesquisa bibliográfica, montou-se o aparato experimental, 

fabricaram-se e calibraram-se os termopares para medições de temperaturas. Na segunda 

etapa, foi analisado o desempenho térmico das mantas de sisal in natura e com tratamento 

superficial. Paralelamente à segunda etapa, foram realizados experimentos para determinação 

de algumas propriedades das mantas de sisal. 

 

5.1. Condutividade térmica 

 

Foram verificadas diferenças significativas entre os resultados obtidos nos dois 

condutivímetros. Como esperado, as mantas (in natura e com tratamento) apresentaram 

valores de condutividade térmica baixos. Os resultados da média de três medições, para cada 

tipo de manta, realizadas no “condutivímetro 1” são apresentados na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Condutividade térmica das mantas de sisal / condutivímetro 1. 

 
Manta Tratamento k (W/mK) 

Natural 0,043 
1100/1200 g/m2 

2% NaOH 0,045 
Natural 0,042 

1300/1400 g/m2 

2% NaOH 0,044 
 

 

Analisando-se os dados apresentados na tabela 5.1, obtidos por meio do condutivímetro 1, 

verifica-se uma variação mínima entre os valores para ambas situações – fibras tratadas e in 

natura. Esses valores não foram muito diferentes daqueles apresentados por materiais de 

isolação térmica comerciais, como a lã de vidro e a lã de rocha, conforme especificado por 

Incropera e Dewitt (1998), Bejan (1996) e Ozisik (1990), ver tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Propriedades de materiais de isolação térmica comercial. 

Material Propriedade Incropera e Dewitt (1998) 
(300 K) 

Bejan (1996)  
(0 ºC) Ozisik (1990) 

k (W/m.K) 0,038  0,037 0,038 
C (J/m3K) 2,67 x 104  1,32 x 105 1,68 x 104 Lã de vidro 
α (m2/s) - 2,8 x 10-7  22,6 x 10-7 

k (W/m.K) 0,048 0,050 0,040 
C (J/m3K) - 1,6 x 105 - Lã de rocha 

α (m2/s) - 3,1 x 10-7 - 

 

Na tabela 5.3 observam-se os valores das propriedades k, C e α, determinados por meio do 

“condutivímetro 2”. Constata-se que os valores estão bastante próximos para diferentes 

gramaturas e também para as duas condições das superfícies (mantas tratadas e in natura). Os 

valores da condutividade térmica foram maiores que os obtidos pelo “condutivímetro 1” (tab. 

5.1), fato que pode ser atribuído às limitações de cada equipamento: o condutivímetro 2 

destina-se a materiais porosos, enquanto o condutivímetro 1 a materiais homogêneos. Assim, 

devido à porosidade das mantas, os valores de k obtidos por meio do condutivímetro 2 (tab. 

5.3) foram considerados mais confiáveis. 
 

Tabela 5.3 – Condutividade térmica das mantas de sisal / condutivímetro 2. 

Manta Tratamento k (W/m.K) C (J/m3K) α (m2/s) 
Natural 0,0682 2,08 x 105 3,28 x 10-7 

1100/1200 g/m2 
2% NaOH 0,0619 1,82 x 105 3,41 x 10-7 

Natural 0,0671 2,06 x 105 3,18 x 10-7 
1300/1400 g/m2 

2% NaOH 0,0638 2,08 x 105 3,06 x 10-7 
 

Com relação aos valores da capacidade calorífica (C), é sabido que, para materiais com baixa 

condutividade térmica, C geralmente apresenta valores altos, isto é, necessita-se de mais 

energia para fazer variar sua temperatura. Comparando-se os valores de C listados nas tabelas 

5.2 e 5.3, observam-se novamente valores aproximados daqueles obtidos por Bejan (1996). 
 

As mesmas situações descritas anteriormente também são observadas para os valores de α das 

tabelas 5.2 e 5.3, porém mais aproximados à difusividade térmica da lã de rocha. Os valores 

de α das mantas de sisal, tanto tratada como in natura, demonstram  baixa capacidade de 

transferência de calor e elevada capacidade para armazenar energia. 
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5.2. Análise termogravimétrica 

 

Conforme se observa na figura 5.1, as curvas de TGA referentes às fibras de sisal tratadas e in 

natura apresentaram dois patamares de decomposição. O primeiro patamar até 105 ºC, 

referente à perda de umidade das fibras. Como reportado por Bledzki e Gassan (1998) apud 

Bismarck et al. (2001), o processo de degradação polimérica da fibra não ocorre até 160 ºC. 

Entretanto, em temperaturas acima de 200 ºC, a degradação polimérica induz a uma 

considerável perda de massa (em torno de 30%).  

 

Entre 240ºC e 340ºC, observa-se um segundo patamar, associado à degradação da celulose e 

seus derivados, seguido da degradação da lignina e outras substâncias entre 340ºC a 600ºC, 

restando apenas o resíduo final de cinzas. As duas curvas apresentam praticamente o mesmo 

comportamento, porém as fibras de sisal tratadas com 2% de NaOH apresentaram maior 

estabilidade térmica na faixa entre 220ºC e 320ºC, em relação às fibras sem tratamento. 
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Figura 5.1 –  Curvas de TGA das fibras de sisal in natura e tratadas com 2% de NaOH. 
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O limite de resistência ao calor apresentado pelas fibras in natura correspondeu à temperatura 

de 200ºC, enquanto para fibras tratadas foi de 220ºC, como verificado na figura 5.1. A maior 

resistência apresentada pelas fibras tratadas pode ser explicada com base nas observações de 

Bismarck et al. (2001), segundo as quais, o tratamento superficial com NaOH produz uma 

remoção de parte da matéria orgânica aderida à fibra, que se decompõe antes da celulose e 

seus derivados. É possível que o espaço liberado seja ocupado por ar ou parte de outra fibra, 

resultando no aumento da resistência ao calor. 

 

5.3. Análise da estabilidade térmica da superfície do tubo 

 

Nos ensaios para verificação da estabilidade térmica do tubo, foram observadas variações de 

temperatura ao longo da superfície, como pode ser constatado nas figuras 5.2 a 5.5. Vê-se que 

nos pontos de medição T1, T3, T4 e T5, situados na parte inferior do tubo, as temperaturas 

tiveram valores maiores quando comparados aos dos pontos T2, T6, T7 e T8, situados na 

parte superior. 
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Figura 5.2 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 22,5W (30V) 
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Figura 5.3 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 40,0 W (40 V) 
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Figura 5.4 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 62,5 W (50 V) 
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Figura 5.5 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 90 W (60 V) 

 

Essa condição pode ser explicada com base nas correlações sugeridas por Churchill e Chu 

(1975) apud Incropera e DeWitt (1998), para um cilindro horizontal longo e isotérmico. Os 

autores sugerem, para uma ampla faixa de valores de número de Rayleigh (RaD), a seguinte 

correlação para o número de Nusselt médio ( DNu ) ao longo de toda a circunferência de um 

cilindro isotérmico:  
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Conforme representado na figura 5.6, os números de Nusselt locais para um cilindro aquecido 

são influenciados pelo desenvolvimento da camada limite, que começa em θ = 0 e termina em 

θ < π com a formação de uma pluma que ascende a partir do cilindro. Se o escoamento 

permanecer laminar ao longo de toda a superfície, a distribuição do número de Nusselt local 

em função de θ é caracterizada por um máximo em θ = 0 e um decaimento monotônico com o 

aumento de θ. Conseqüentemente, o processo de transferência de calor será menos eficiente 

na parte inferior do tubo, ou seja, a parte inferior fica mais aquecida em relação aos pontos de 

medição situados na parte superior. 
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Figura 5.6 – Desenvolvimento da camada limite e distribuição dos números de Nusselt sobre 

um cilindro horizontal aquecido [reprodução: Incropera e DeWitt (1998)] 

 

 

A diferença de temperatura observada entre pontos de medição pode ser atribuída a variações 

devido à disposição da resistência elétrica no interior do tubo [ver figura 4.11 (a), seção 

4.2.2]. 

 

 

5.4. Análise do desempenho térmico das mantas de sisal 

 

Mantas de sisal (gramaturas 1100/1200 e 1300/1400 g/m2) in natura e com tratamento 

superficial foram submetidas ao aquecimento por potências de 22,5 W (voltagem de 30 V), 40 

W (voltagem de 40 V) e 62,5 W (voltagem de 50 V).  

 

Como esperado, os valores de temperatura na superfície do tubo foram maiores que os 

medidos na manta. São apresentados na tabela 5.4 os valores das temperaturas máximas na 

superfície externa do tubo e da manta com suas respectivas potências. Esses valores 

correspondem às médias das temperaturas lidas nos últimos 100 minutos de cada 

experimento. 
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Tabela 5.4 – Temperaturas máxima e mínima. 

 

Gramatura (g/m2) Manta Potência (W) Tmáx superfície 
externa do tubo (ºC) 

Tmáx superfície 
externa manta (ºC) 

22,5 74,6 40,0 
40,0 108,4 46,6 In natura 

62,5 159,9 53,7 
22,5 74,3 39,5 
40,0 115,1 45,0 

1100/1200 

Tratada 
62,5 154,3 51,5 
22,5 79,2 38,2 
40,0 114,4 38,5 In natura 

62,5 149,1 51,4 
22,5 79,4 39,6 
40,0 109,4 44,6 

1300/1400 

Tratada 
62,5 155,0 51,2 

 

Nas figuras 5.7 a 5.12, observam-se os perfis de temperatura em função do tempo para manta 

1100/1200 g/m2; os valores mostrados nos gráficos correspondem às médias das temperaturas 

de três experimentos realizados.  
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Figura 5.7 – Perfis de temperatura para manta in natura, 1100/1200 g/m2, 22,5 W. 
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Figura 5.8 – Perfis de temperatura para manta tratada, 1100/1200 g/m2, 22,5 W 

 

 

Observando-se as figuras 5.7 e 5.8 e a tabela 5.4, percebe-se que não houve diferença 

significativa entre os resultados obtidos nos ensaios de análise do desempenho térmico das 

mantas in natura e com tratamento quando submetidas à mesma potência de aquecimento. 

 

Para potência de 40 W (figuras 5.9 e 5.10), observou-se que houve uma maior variação entre 

os valores de temperatura nos pontos de medição situados em uma mesma posição ao longo 

da manta, por exemplo T1 e T8, para manta tratada em relação à in natura. Acredita-se que 

esse fato ocorreu devido à diferença do grau de compactação das mantas, uma vez que, ao ser 

submetida ao processo de tratamento superficial, a manta sofria um pequeno aumento de 

volume quando comparada à manta in natura. 

 

Supõe-se que a comparação dos resultados obtidos, ilustrados nas figuras 5.9 e 5.10, poderia 

ser mais bem elaborada se as fibras fossem tratadas antes do processo de fabricação da manta.  

 

A diferença média de temperatura entre a superfície do tubo e da manta foi de 70 e 62 ºC, 

respectivamente, para as mantas tratada e in natura. 
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Figura 5.9 – Perfis de temperatura para manta in natura, 1100/1200 g/m2, 40 W. 
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Figura 5.10 – Perfis de temperatura para manta tratada 1100/1200 g/m2, 40 W. 
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No caso das mantas submetidas à potência de 62,5 W (figuras 5.11 e 5.12), observou-se que 

ocorreu a mesma situação descrita anteriormente, ou seja, variações de temperatura entre 

pontos situados na mesma posição.  

 

Porém, houve uma diferença média de temperatura de 106,2 e 102,8 ºC entre a superfície do 

tubo e da manta, respectivamente, para manta in natura e tratada.  

 

A maior temperatura na interface tubo/manta observada no caso da manta in natura (113 ºC) 

em relação à manta tratada (86,8 ºC), foi atribuída a problemas de contato entre termopar e 

superfície. 

 

Acredita-se que o termopar que indicou maior valor de temperatura estava localizado mais 

próximo do tubo, já que as temperaturas nos outros pontos de medição foram muito parecidas 

para ambos os casos. 
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Figura 5.11 – Perfis de temperatura para manta in natura 1100/1200 g/m2 – 62,5 W. 
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Figura 5.12 – Perfis de temperatura para manta tratada 1100/1200 g/m2 – 62,5 V. 

 

 

Os resultados obtidos para mantas com gramatura 1300/1400 g/m2 estão ilustrados nas figuras 

5.13 a 5.18.  

 

Observando-se as figuras 5.13 a 5.18, quando comparados aos resultados obtidos para manta 

com gramatura 1100/1200 g/m2 (ilustrados nas figuras 5.7 a 5.12), constata-se que a dispersão 

entre os pontos de medição para mantas com gramatura 1300/1400 g/m2 foi muito menos 

pronunciado. Acredita-se que as mantas com maior gramatura foram menos susceptíveis às 

trocas térmicas, já que tinham uma espessura maior e eram mais compactadas. 

 

Analisando-se os resultados para manta submetida à potência de 22,5 W, verifica-se a partir 

das figuras 5.13 e 5.14 que para ambas as situações (manta tratada e in natura) as 

temperaturas apresentaram-se bastante próximas.  

 

Houve uma diferença média de 41 e 39,8 ºC entre as temperaturas da superfície do tubo e da 

manta, respectivamente para os casos in natura e tratada.  
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Figura 5.13 – Perfis de temperatura para manta in natura 1300/1400 g/m2 – 22,5 W. 
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Figura 5.14 – Perfis de temperatura para manta tratada 1300/1400 g/m2 - 22,5 W. 
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Nas figuras 5.15 e 5.16 (mantas submetidas a 40 W), verifica-se que em ambas situações as 

temperaturas apresentaram-se próximas. Houve uma diferença média de 75,9 e 64,8 ºC entre a 

superfície do tubo e da manta, respectivamente para os casos in natura e tratada. 
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Figura 5.15 – Perfis de temperatura para manta in natura 1300/1400 g/m2 - 40 W. 

 

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

ºC

min

 T1
 T2
 T3
 T4
 T5
 T6
 T7
 T8
 Tamb

 
Figura 5.16 – Perfis de temperatura para manta tratada 1300/1400 g/m2 - 40 W. 
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Nas figuras 5.17 e 5.18 (mantas submetidas a 62,5 W), verifica-se que para ambas situações 

as temperaturas na superfície do tubo foram de 149,1 e 155,0 ºC e na superfície da manta 

foram de 51,4 e 51,2 ºC, respectivamente para manta in natura e tratada. Houve uma 

diferença de 97,7 e 103,8 ºC entre a superfície do tubo e da manta, respectivamente, para 

mantas in natura e tratada. Também nesse caso, as diferenças observadas entre os valores de 

temperatura podem ser atribuídas a problemas de contato entre termopar e manta.  
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Figura 5.17 – Perfis de temperatura para manta in natura 1300/1400 g/m2 – 62,5 W. 
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Figura 5.18 – Perfis de temperatura para manta tratada 1300/1400 g/m2 – 62,5 W.  
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5.5. Análise da flamabilidade 

 

Durante os ensaios de flamabilidade constatou-se que a chama não se propagava nas amostras 

tratadas com 2 % de NaOH, ou seja, o grau de flamabilidade para corpos-de-prova tratados foi 

classificado como “auto-extinção” tipo B, aplicável a material que queima e a combustão pára 

antes que a chama atinja o primeiro traço de referência (38 mm), ver figura 5.19.  
 

 
 

Figura 5.19 – Manta tratada após teste de flamabilidade. 
 

Esse fato pode ser atribuído à influência do NaOH; contudo, um estudo químico mais 

detalhado é necessário para que outras informações que reforcem o resultado sejam obtidas.  
 

Nas amostras in natura, o material queimou e a chama apagou-se entre os dois traços de 

referência (ver figura 5.20), sendo classificadas como “auto-extinção” tipo D, com taxa de 

combustão de 1,61 ± 0,66 mm/min e 1,57 ± 0,63 mm/min, respectivamente, para amostras de 

1100/1200 e 1300/1400 g/m2. 
 

     
 

Figura 5.20 – Mantas in natura após teste de flamabilidade 
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5.6. Morfologia da superfície das fibras 

 

A análise por meio de MEV permitiu comparar as micrografias das fibras de sisal nas 

situações tratada e in natura [figuras 5.21 (a) – (b) e 5.22 (a) – (b)]. 

 

Mesmo em baixa ampliação (150X), pode ser observadas mudanças na estrutura superficial 

[figuras 5.21 (a) e 5.22 (a)]. A morfologia da superfície da fibra de sisal in natura [figura 5.21 

(b)] apresenta uma estrutura rugosa contendo pequenas partículas, possivelmente graxas e 

gorduras, e pequenas fibrilas aderidas à superfície. Essas partículas foram removidas com a 

aplicação do tratamento superficial com 2% de NaOH [figura 5.22 (b)].  

 

   
  (a)                                                                            (b) 

Figura 5.21 – Fibra de sisal in natura (a) 150X  e (b) 300X 

 

 

   
  (a)                                                                            (b) 

Figura 5.22 – Fibra de sisal tratada com 2% NaOH (a) 150X e b) 300X 
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Analisando a fibra de sisal em um corte transversal, com aumento de 300X (figura 5.23), 

observam-se pequenos poros. Segundo Sadov et al. (1978), o volume total de poros nas fibras 

celulósicas naturais pode representar de 31 a 41 % do volume da fibra. Essa característica 

microscópica da fibra de sisal é de grande importância para aplicações em sistemas de 

isolação térmica, uma vez que o ar confinado em vazios microscópicos é isolante térmico.  

 

 

 
 

Figura 5.23 – Seção transversal da fibra de sisal (300X) 

 

 

5.7. Análise por microscopia óptica 

 

No decorrer dos ensaios para análise do desempenho térmico dos corpos-de-prova, que 

tiveram duração de cerca de 30 horas, foram constatadas mudanças na coloração das fibras em 

contato com a superfície aquecida do tubo. Com o intuito de observar mais detalhadamente as 

variações de coloração foram realizadas micrografias ópticas, bem como análise visual.  
 

Observou-se que, variando-se a gramatura das mantas (1100/1200 e 1300/1400 g/m2), não 

houve mudança em sua coloração. Porém, diferenças foram notadas com relação às fibras in 

natura e com tratamento superficial. Na figura 5.24 (a) - (b), observa-se que tanto as fibras in 

natura como tratadas apresentaram mudanças de coloração, passando de creme claro (cor 

natural da fibra de sisal) para amarelo claro. A temperatura média na superfície do tubo em 

ambas situações foi de 77 ºC. 

Poro 
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(a)                                                                       (b) 

 

Figura 5.24 – Fibras de sisal (50X) – Potência de 22,5 W   

(a) in natura  (b) tratadas 

 

 

Analisando-se as superfícies das fibras utilizadas nos ensaios onde a temperatura média da 

superfície do tubo foi de 110 °C [figura 5.25 (a) – (b)], observou-se, que a cor das fibras in 

natura tornou-se ligeiramente mais escura que a das fibras tratadas, ou seja, aquelas 

queimaram-se mais que as fibras tratadas. 

 

    
(a)                                                                       (b) 

 

Figura 5.25 – Fibras de sisal (50X) – Potência de 40 W 

 (a) in natura (b) tratadas. 
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Quando a temperatura média da superfície do tubo foi de 155 °C [figura 5.26 (a) – (b)], em 

ambas as situações as fibras praticamente carbonizaram. Entretanto, constatou-se que a 

carbonização foi ligeiramente menos pronunciada no caso das fibras tratadas. 

  

    
(a)                                                                       (b) 

Figura 5.26 – Fibras de sisal  (50X) – Potência de 62,5 W 

(a) in natura (b) tratadas.  

 

As mesmas situações descritas anteriormente podem ser observadas nas figuras 5.27 e 5.28, 

onde vêem-se as mantas após os ensaios de resistência ao calor.  

 

 
 

Figura 5.27 – Mantas de sisal 1100/1200 g/m2 após experimentos  

(a) in natura (b) tratadas 

(a) 

(b) 
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Figura 5.28 – Mantas de sisal 1300/1400 g/m2  após experimentos  

(a) in natura e (b) Tratadas 

 

 

Como descrito na seção 5.2 e observado na seção 5.6, conclui-se que, durante o tratamento 

superficial das fibras de sisal, materiais orgânicos (ceras, gorduras, fibrilas, etc) aderidos à 

superfície da fibra são removidos. A eliminação desses materiais possivelmente faz com que 

as fibras, no caso in natura carbonizem primeiro, resultando daí sua cor mais escura após os 

ensaios. 

(a) 

(b) 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 

 

Com base nos valores determinados experimentalmente para condutividade térmica, 

capacidade calorífica e difusividade térmica das mantas de sisal in natura e com tratamento 

superficial, foi possível classificá-las como materiais isolantes térmicos. 

 

As mantas de sisal com gramaturas de 1100/1200 e 1300/1400 g/m2 apresentaram 

desempenho térmico satisfatório quando aplicadas ao isolamento de tubulações aquecidas 

com potências de 22,5 W, 40 W e 62,5 W. Acredita-se que melhores resultados poderão ser 

observados se o tratamento superficial das fibras for realizado antes do processo de fabricação 

da manta.  

 

A partir das análises de microscopia ótica observou-se que praticamente não houve alteração 

de coloração da superfície das mantas (tratada e in natura) em contato com a superfície do 

tubo aquecida à temperatura média de 77 °C durante 30 horas. Entretanto, à temperatura 

média de 112 °C, a cor da superfície da manta in natura passou de creme a marrom clara, 

processo atribuído ao inicio da carbonização das fibras em contato com a superfície aquecida 

do tubo. Essa modificação foi menos intensa no caso da manta tratada.  

 

Quando a superfície do tubo era mantida à temperatura média de 155 °C, em ambos os casos 

ocorreu carbonização das fibras, com um pouco menos de intensidade no caso da manta 

tratada. 

 

A partir das análises de TGA verificou-se que o limite de resistência ao calor foi de 200 °C 

para fibras in natura e de 220 ºC para fibras tratadas. 

 

Deve-se destacar que a resistência ao calor de qualquer material depende do tempo de 

exposição, fato que foi confirmado nas análises realizadas, onde após 30 horas submetidas a 

112 °C, as fibras em ambas condições iniciaram o processo de carbonização. 
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Para futuros trabalhos, sugere-se considerar as seguintes possibilidades: 

 

a) analisar o desempenho térmico de outras fibras vegetais; 

 

b) estudar a possibilidade de substituição de parte da lã de vidro ou lã de rocha por 

mantas de sisal para aplicações em tubulações; 

 

c) analisar os efeitos de tratamentos superficiais das fibras com outras porcentagens de 

NaOH; 

 

d) estudar a relação entre as propriedades do meio poroso e o desempenho térmico da 

fibras de sisal nas condições in natura e com tratamento. 
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APÊNDICE A 
 

Apêndice A 1 - Cálculo da incerteza do termopar 1. 
 

Termopar 1 - T1 
Nominal Indicado Mensurando Média Desv pad Incerteza 

30 30 28,0 28,3 28,1 28,14 0,13 0,34 
50 50 47,5 48,2 48,2 47,97 0,40 0,92 
70 70 68,3 68,3 68,5 68,37 0,12 0,35 
90 90 88,0 87,7 88,1 87,93 0,21 0,44 
110 110 108,1 107,8 107,9 107,93 0,15 0,40 
130 130 127,9 127,7 127,8 127,80 0,10 0,38 
150 150 147,6 147,6 147,5 147,55 0,05 0,38 
170 170 167,5 167,6 167,2 167,43 0,21 0,49 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza 
padronizada  

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 167,43 N 0,120 K 1 0,120 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
          K= 2,10 0,232 27,70 
            0,49   
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Apêndice A 2 - Cálculo da incerteza do termopar 2. 
 

Termopar 2 - T2 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,50 28,10 27,80 28,13 0,35 0,72 
50 50 48,30 48,40 47,80 48,17 0,32 0,63 
70 70 67,50 67,90 67,70 67,70 0,20 0,42 
90 90 87,40 87,70 87,50 87,53 0,15 0,39 

110 110 107,70 106,40 107,10 107,07 0,65 0,60 
130 130 127,60 127,30 127,90 127,60 0,30 0,59 
150 150 146,80 147,40 147,60 147,27 0,42 0,81 
170 170 166,70 167,20 167,00 166,97 0,25 0,53 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 166,97 N 0,145 K 1 0,145 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,17 0,246 16,38 
           0,53   
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Apêndice A 3 - Cálculo da incerteza do termopar 3. 
 

Termopar - T3 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,40 28,00 27,70 28,03 0,35 0,72 
50 50 48,20 48,30 47,70 48,07 0,32 0,63 
70 70 67,30 67,70 67,50 67,50 0,20 0,42 
90 90 87,20 87,60 87,30 87,37 0,21 0,44 

110 110 106,60 106,30 106,90 106,60 0,30 0,60 
130 130 127,40 127,10 127,70 127,40 0,30 0,59 
150 150 146,60 147,20 147,40 147,07 0,42 0,81 
170 170 166,50 167,00 166,70 166,73 0,25 0,53 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 166,73 N 0,145 K 1 0,145 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,17 0,246 16,38 
           0,53   
 

 

 

 

 

 



 

 55 

Apêndice A 4 - Cálculo da incerteza do termopar 4. 
 

Termopar 4 - T4 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,40 28,10 27,70 28,07 0,35 0,72 
50 50 48,30 48,40 47,80 48,17 0,32 0,63 
70 70 67,50 67,80 67,65 67,65 0,15 0,37 
90 90 87,40 87,70 87,50 87,53 0,15 0,39 

110 110 107,80 107,45 107,10 107,45 0,35 0,71 
130 130 127,60 127,30 127,90 127,60 0,30 0,59 
150 150 146,90 147,40 147,60 147,30 0,36 0,71 
170 170 166,80 167,30 167,00 167,03 0,25 0,53 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 167,03 N 0,145 K 1 0,145 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,17 0,246 16,38 
           0,53   
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Apêndice A 5 - Cálculo da incerteza do termopar 5. 
 

Termopar 5 - T5 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,30 28,00 27,70 28,00 0,30 0,60 
50 50 48,40 48,40 47,80 48,20 0,35 0,72 
70 70 67,60 67,80 67,70 67,70 0,10 0,34 
90 90 87,20 87,80 87,60 87,53 0,31 0,61 

110 110 107,80 107,50 107,20 107,50 0,30 0,60 
130 130 127,50 127,40 128,10 127,67 0,38 0,75 
150 150 147,00 147,60 147,70 147,43 0,38 0,73 
170 170 166,90 167,30 167,10 167,10 0,20 0,48 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 167,10 N 0,115 K 1 0,115 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,09 0,229 31,18 
           0,48   
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Apêndice A 6 - Cálculo da incerteza do termopar 6. 
 

Termopar 6 - T6 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,30 28,30 27,70 28,10 0,35 0,71 
50 50 48,20 48,20 47,70 48,03 0,29 0,57 
70 70 67,40 67,40 67,03 67,28 0,21 0,44 
90 90 87,40 87,40 87,50 87,43 0,06 0,34 

110 110 107,80 107,80 107,10 107,57 0,40 0,84 
130 130 127,70 127,70 127,90 127,77 0,12 0,39 
150 150 147,00 147,00 147,70 147,23 0,40 0,80 
170 170 166,90 167,30 167,00 167,07 0,21 0,49 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 167,07 N 0,120 K 1 0,120 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,10 0,232 27,70 
           0,49   
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Apêndice A 7 - Cálculo da incerteza do termopar 7. 
 

Termopar 7 - T7 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 28,30 28,00 27,70 28,00 0,30 0,60 
50 50 48,20 48,30 47,70 48,07 0,32 0,63 
70 70 67,30 67,70 67,50 67,50 0,20 0,42 
90 90 87,10 87,60 87,40 87,37 0,25 0,50 

110 110 106,65 106,40 106,90 106,65 0,25 0,51 
130 130 127,50 127,00 127,10 127,20 0,26 0,53 
150 150 146,60 147,10 147,40 147,03 0,40 0,80 
170 170 166,50 167,00 166,80 166,77 0,25 0,53 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 166,77 N 0,145 K 1 0,145 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,17 0,246 16,38 
           0,53   
 

 

 

 

 

 



 

 59 

Apêndice A 8 - Cálculo da incerteza do termopar 8. 
 

Termopar 8 - T8 
Nominal Indicado Mensurando Média  Desv pad Incerteza 

30 30 27,80 27,70 27,75 27,75 0,05 0,29 
50 50 47,30 48,00 48,00 47,77 0,40 0,92 
70 70 68,10 68,20 68,40 68,23 0,15 0,37 
90 90 87,80 87,60 88,00 87,80 0,20 0,43 

110 110 108,00 107,70 107,80 107,83 0,15 0,40 
130 130 127,70 127,50 127,70 127,63 0,12 0,39 
150 150 147,50 147,45 147,40 147,45 0,05 0,38 
170 170 167,30 167,60 167,20 167,37 0,21 0,49 

 

Grandeza Estimativa 
Distribuição  

de probabilidade 
Incerteza  

padronizada 
Coeficiente de  
sensibilidade 

Incerteza  
padronizada 

Grau de  
liberdade 

padrão - exatidão 170,00 R 0,156 K 1 0,156 inf 
mensurando (dispersão) 167,37 N 0,120 K 1 0,120 2,0 
resolução - banho 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
resolução - indicador 0 R 0,003 K 1 0,003 inf 
estabilidade 0 R 0,029 K 1 0,029 inf 
exatidão - termoresistência 0 R 0,115 K 1 0,115 inf 
                   K= 2,10 0,232 27,70 
           0,49   
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APÊNDICE B 
 
Apêndice B 1 - Incerteza da gramatura. 
 

Amostras  
(1100/1200 g/m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peso (g) 11,77 11,08 12,00 10,65 13,46 11,15 12,34 13,40 11,59 12,34 
Área sup.(m2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gramatura (g/m2) 
Valor Médio  1197,80 ± 0,67 

Nível de conf. (%) 95 
Fator de Student 2,26 
Desvio padrão 0,939 

Incerteza 0,67 
 
 
Apêndice B 2 - Incerteza da gramatura. 
 

Amostras 
(1300/1400 g/m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peso (g) 9,20 14,18 18,24 12,00 11,64 13,65 14,99 14,81 11,99 15,13 

Área sup.(m2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Gramatura (g/m2) 

Valor Médio 1358,3 ± 1,78 

Nível de conf. (%) 95 

Fator de Student 2,26 

Desvio padrão 2,493 

Incerteza 1,78 
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APÊNDICE C 
 

Apêndice C 1 - Incerteza do teor de umidade das fibras de sisal in natura. 
 

Material Peso úmido 
(g) 

Peso seco  
(g) 

Umidade contida 
(%) 

Tempo 
(h) T (ºC) 

1,000 0,867 13,30 8 105 
1,001 0,870 13,08 8 105 Fibra in 

natura 1,001 0,869 13,18 8 105 
Umidade contida (%) 

Valor Médio 13,19 ± 0,27 
Nível de confiança (%) 95 
Fator Student 4,30 
Desvio padrão 0,11 
Incerteza 0,27 
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APÊNDICE D 
 
Apêndice D 1 - Incerteza da flamabilidade das mantas de sisal in natura. 
 

1300/1400 g/m2  
In natura 
Amostra 

Propagação da 
chama entre ptos 38 

e 254 (mm) 

Tempo de 
auto-extinção 

(min) 

Taxa de combustão 
(mm/min) 

1 73,00 43,58 1,68 
2 219,00 91,80 2,39 
3 39,30 29,23 1,34 
4 36,00 34,22 1,05 
5 52,22 37,77 1,38 

Taxa de combustão (mm/min) 
Valor médio 1,57 ± 0,63 
Nível de confiança (%) 95 
Fator Student 2,78 
Desvio padrão 0,507 
Incerteza 0,63 

 
Apêndice D 2 - Incerteza da flamabilidade das mantas de sisal in natura. 
 

1100/1200 g/m2  
In natura 
Amostra 

Propagação da 
chama entre ptos 38 

e 254 (mm) 

Tempo de 
auto-extinção 

(min) 

Taxa de combustão 
(mm/min) 

1 18,75 16,69 1,12 
2 50,58 21,95 2,30 
3 186,83 106,42 1,76 
4 80,30 43,30 1,85 
5 20,51 20,10 1,02 

Taxa de combustão (mm/min) 
Valor médio 1,61 ± 0,66 
Nível de confiança (%) 95 
Fator Student 2,78 
Desvio padrão 0,535 
Incerteza 0,66 
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APÊNDICE E 
 
Apêndice E 1 - Incerteza das medidas de condutividade térmica – Condutivímetro 1 
 

1100/1200 g/m2  
In natura 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) 

1 9 0,043 
2 8 0,040 
3 9 0,045 

k (W/m.K) 
Valor médio 0,043 
Incerteza 3% 

 
 

1100/1200 g/m2  
Tratada 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) 

1 11 0,045 
2 10 0,042 
3 11 0,048 

k (W/m.K) 
Valor médio 0,045 
Incerteza 3% 

 
 

1300/1400 g/m2  
In natura 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) 

1 9 0,043 
2 8,5 0,040 
3 9 0,042 

k (W/m.K) 
Valor médio 0,042 
Incerteza 3% 

 
 

1300/1400 g/m2  
Tratada 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) 

1 10 0,042 
2 11 0,046 
3 10 0,045 

k (W/m.K) 
Valor médio 0,044 
Incerteza 3% 
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Apêndice E 2 - Incerteza das medidas de condutividade térmica – Condutivímetro 2 
 

1100/1200 g/m2  
In natura 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) C (J/m3K) α (m2/s) 

1 9 0,0674 2,00 x 105 3,38 x 10-7 
2 8 0,0694 2,06 x 105 3,23 x 10-7 
3 9 0,0677 2,11 x 105 3,25 x 10-7 
     

Valor médio 8,67 0,0682 2,08 x 105 3,28 x 10-7 

Nível de confiança (%) 95 95 95 95 
Fator de Student 4,30 2,31 2,31 2,31 
Desvio padrão 0,58 0,0011 5,50 x 104 8,14 x 10-9 

Incerteza 1,44 0,0008 4,23 x 104 6,27 x 10-9 

 
 

1100/1200 g/m2  
Tratada 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) C (J/m3K) α (m2/s) 

1 11 0,0615 1,92 x 105 3,23 x 10-7 
2 10 0,0642 1,86 x 105 3,57 x 10-7 
3 11 0,0601 1,69 x 105 3,44 x 10-7 
     

Valor médio 10,67 0,0619 1,82 x 105 3,41 x 10-7 
Nível de confiança (%) 95 95 95 95 

Fator de Student 4,30 2,31 2,31 2,31 
Desvio padrão 0,58 0,0021 1,19 x 104 1,72 x 10-8 

Incerteza 1,44 0,0017 9,16 x 103 1,32 x 10-8 

 
 

1300/1400 g/m2  
In natura 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) C (J/m3K) α (m2/s) 

1 9 0,0678 2,09 x 105 3,25 x 10-7 
2 8,5 0,0664 2,12 x 105 3,15 x 10-7 
3 9 0,0671 1,97 x 105 3,13 x 10-7 
     

Valor médio 8,83 0,0671 2,06 x 105 3,18 x 10-7 

Nível de confiança (%) 95 95 95 95 
Fator de Student 4,30 2,31 2,31 2,31 
Desvio padrão 0,29 0,0007 7,94 x 103 6,43 x 10-9 

Incerteza 0,72 0,0005 6,11 x 103 4,95 x 10-9 
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1300/1400 g/m2  
Tratada 
Amostra 

Espessura (mm) k (W/m.K) C (J/m3K) α (m2/s) 

1 10 0,0634 2,07 x 105 3,05 x 10-7 
2 11 0,0638 2,02 x 105 3,13 x 10-7 
3 10 0,0642 2,16 x 105 3,00 x 10-7 
     

Valor médio 10,33 0,0638 2,08 x 105 3,06 x 10-7 

Nível de confiança (%) 95 95 95 95 
Fator de Student 4,30 2,31 2,31 2,31 
Desvio padrão 0,58 0,0004 7,09 x 103 6,56 x 10-9 

Incerteza 1,44 0,0003 5,46 x 103 5,05 x 10-9 

  


