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RESUMO 

 
 

A busca por alternativas tecnológicas sustentáveis e, sobretudo que venham a 

contribuir para economizar energia, apresenta-se como um crescente desafio no campo dos 

materiais para isolação térmica. Nesse contexto, os compósitos fabricados com matéria-prima 

de fontes renováveis surgem como uma alternativa tecnológica. Os principais objetivos deste 

trabalho foram o desenvolvimento e a caracterização do compósito formado pela espuma 

rígida de poliuretana derivada de óleo de mamona (disponível comercialmente e denominada 

RESPAN D40®) - e fibras de sisal. O processamento do compósito foi feito com expansão 

controlada em um molde fechado. As fibras de sisal foram utilizadas na forma de mantas 

agulhadas com gramatura média de 1150 g/m2 e de 1350 g/m2. A caracterização do compósito 

foi realizada através dos seguintes ensaios: condutividade térmica, desempenho térmico, 

análise termogravimétrica (TG/DTG), resistência mecânica em compressão e em flexão, 

densidade aparente, porcentagem de absorção de água e avaliação morfológica por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A gramatura e a porcentagem de umidade das 

fibras de sisal também foram determinadas. Os resultados dos ensaios foram comparados aos 

da espuma de poliuretana pura. A condutividade térmica dos compósitos foi maior que a da 

espuma pura, ou seja, a adição das mantas de sisal induziu um maior grau de compactação da 

espuma, reduzindo os espaços vazios (células) da poliuretana, induzindo elevação do k. A 

densidade aparente dos compósitos foi maior que a densidade da espuma de poliuretana pura. 

Nos resultados do ensaio de absorção de água observou-se uma maior porcentagem de 

absorção dos compósitos, o que está relacionado à presença das fibras de sisal que são 

higroscópicas. A adição das fibras de sisal também diminuiu a resistência à degradação 

térmica dos compósitos. Houve uma maior perda de massa do compósito na faixa de 

temperatura entre 200 e 340°C, relacionada à decomposição das ligações uretânicas e a 

degradação da celulose e de seus derivados. Na avaliação mecânica em compressão e flexão, 

os compósitos apresentaram melhor desempenho mecânico que a espuma rígida de 

poliuretana. O aumento do conteúdo de fibras induziu um aumento na rigidez dos compósitos. 

Nos ensaios de desempenho térmico, os compósitos foram mais resistentes termicamente, ou 

seja, pode-se concluir que os mesmos podem ser usados como material de isolamento térmico 

em sistemas na faixa de temperatura entre 60 e 110°C, pois apresenta desempenho térmico e 

mecânico semelhante, ou melhor, que alguns materiais comumente utilizados para fins de 



 xi 

isolação térmica. A gramatura da manta de sisal influenciou o grau de isolamento térmico, 

isto é, o aumento da densidade de fibras ajudou na retenção do calor. 

 

PALAVRAS-CHAVE : poliuretana, óleo de mamona, fibra de sisal, compósito, isolamento 

térmico. 
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ABSTRACT 

 
The search for sustainable technologies that can contribute to reduce energy 

consumption is a great challenge in the field of insulation materials. In this context, 

composites manufactured from vegetal sources are an alternative technology. The principal 

objectives of this work are the development and characterization of a composite composed by 

the rigid polyurethane foam derived from castor oil (commercially available as RESPAN D40) 

and sisal fibers. The manufacture of the composite was done with expansion controlled inside 

a closed mold. The sisal fibers where used in the form of needlepunched nonwoven with a 

mean density of 1150 g/m2 and 1350 g/m2. The composite characterization was performed 

through the following tests: thermal conductivity, thermal behavior, thermo gravimetric 

analysis (TG/DTG), mechanical strength in compression and flexural, apparent density, water 

absorption in percentile, and the samples morphology was analyzed in a MEV. The density 

and humidity percentage of the sisal fiber were also determined. The thermal conductivity of 

the composites was higher than the pure polyurethane foam, the addition of nonwoven sisal 

fibers will become in a higher level of compact foam, reducing empty spaces (cells) of 

polyurethane, inducing an increase in k value. The apparent density of the composites was 

higher than pure polyurethane foam. In the results of water absorption tests, was seen a higher 

absorption percent of the composites, what is related to the presence of sisal fibers which are 

hygroscopic. From TG/DTG results, with the addition of sisal fibers reduced the strength to 

thermal degradation of the composites, a higher loss of mass was observed in the temperature 

band between 200 and 340 °C, related to urethane bonds decomposition and cellulose 

degradation and its derivatives. About mechanical behavior in compression and flexural, 

composites presented a better mechanical behavior than the rigid polyurethane foam. An 

increase in the amount of sisal fibers induces a higher rigidity of the composites. At the 

thermal behavior tests, the composites were more mechanically and thermally resistant than 

some materials commonly used for thermal insulation, they present the same or better results. 

The density of nonwoven sisal fiber had influence over the insulation grade; this means that, 

an increaser in sisal fiber density helped to retain the heat. 

 

Keywords: polyurethane, castor oil, sisal fiber, composite, thermal insulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) declarou 

o ano de 2009 como o Ano Internacional das Fibras Naturais (IYNF 2009 - International Year 

of Natural Fibres). O objetivo da FAO foi conscientizar e estimular a demanda por fibras 

naturais e enfatizar seu valor junto aos consumidores, além de encorajar governantes na busca 

de políticas públicas apropriadas para os problemas enfrentados pelos produtores, que 

geralmente são pequenos produtores. Dentre as quinze principais fibras listadas pela FAO, 

destacam-se o algodão, o cânhamo, o linho, o sisal e a juta. 

 

Há várias décadas o homem está preocupado com o futuro do planeta, sobretudo 

devido ao esgotamento das fontes naturais, em razão do aumento da população e 

conseqüentemente da maior demanda de produtos. Vários esforços estão sendo feitos para 

buscar alternativas economicamente viáveis e, sobretudo minimizar o passivo ambiental. 

Fibras e materiais de origem vegetal estão sendo largamente utilizados para fins de isolação 

térmica, principalmente por serem leves, flexíveis, de baixo custo, de fontes anualmente 

renováveis e ainda biodegradáveis. Além disso, esses materiais apresentam uma estrutura 

micrográfica caracterizada por vários poros, o que causa resistência térmica ao fluxo de calor 

(Neira, 2005).  

 

Compósitos formados por matrizes poliméricas e fibras vegetais constituem uma área 

de interesse nas pesquisas com compósitos. Na área de materiais para isolamento térmico, os 

compósitos representam uma alternativa de baixo custo e eficiência uma vez que os sistemas 

industriais, como tubulações, paredes e câmaras de refrigeração devem ser isolados para 

economizar energia. 

 

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 (PU). 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. 
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A fibra de sisal, já bastante usada na fabricação de materiais compósitos estruturais, 

mostra-se promissora na fabricação de materiais compósitos para isolação térmica; devido ao 

seu baixo custo, boas propriedades físico-químicas e disponibilidade no mercado.  

 

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver um compósito isolante térmico de 

espuma rígida de poliuretana de óleo de mamona e fibras de sisal, utilizando dois tipos de 

gramatura de mantas de sisal e compará-los à espuma matriz. O desenvolvimento de um 

material cuja matéria prima é de fonte renovável pode contribuir para o desenvolvimento e a 

sustentabilidade de países como o Brasil, onde a produção de fibras de sisal e de óleo de 

mamona está entre as maiores do mundo, sobretudo na região Nordeste. 

 

As amostras foram caracterizadas através de propriedades mecânicas em compressão e 

em flexão, determinação das propriedades térmicas através de ensaios de TG/DTG e de 

condutividade térmica, ensaio de densidade aparente, porcentagem de absorção de água e de 

desempenho térmico, utilizando uma seção de uma tubulação em aço com uma resistência 

interna conectada a uma fonte regulável de tensão. As amostras de compósito e de PU 

também foram analisadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura.  

 

O trabalho foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se um 

estudo detalhado sobre compósitos, materiais isolantes térmicos, fibras naturais e sobre a 

poliuretana. No segundo capítulo, faz-se uma síntese e descrição dos materiais utilizados na 

fabricação dos compósitos seguido do procedimento experimental para a caracterização das 

amostras que foi baseada na norma ABNT NBR 11.726 (1979). No quarto capítulo, realiza-se 

uma análise detalhada dos resultados obtidos durante os ensaios. No quinto e último capítulo, 

são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 

As contribuições da tese são: o desenvolvimento de um compósito com espuma rígida 

de poliuretana de óleo de mamona e fibras de sisal na forma de mantas agulhadas. Ambos os 

materiais utilizados na fabricação dos compósitos apresentam-se flexíveis, ou seja, a manta de 

sisal é flexível e a moldagem da peça pode ser feita através da injeção da resina em diferentes 

tipos de moldes. A espessura do compósito produzido foi limitada à espessura da manta de 

sisal, porém existe a possibilidade da fabricação de laminados, ou seja, com a utilização de 

duas ou mais mantas no processo de moldagem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos relacionados aos compósitos e 

principais requisitos que os materiais devem atender para que possam ser utilizados para fins 

de isolação térmica. Também são apresentados alguns estudos de interesse da presente 

pesquisa e que foram utilizados como referência para a caracterização do material compósito 

desenvolvido.  

 

2.1 Compósitos 

 

2.1.1 Definição e classificação 

 

De acordo com Callister (2002), de uma maneira geral, pode-se considerar um 

compósito como sendo qualquer material multifásico que exiba uma proporção significativa 

das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma melhor 

combinação de propriedades. Muitos materiais compósitos são constituídos por apenas duas 

fases; uma é chamada matriz , que é contínua e envolve a outra fase, chamada freqüentemente 

de fase dispersa ou reforço. 

 

2.1.2 Compósitos poliméricos reforçados por fibras 

 

Tecnologicamente, os compósitos mais importantes são aqueles em que a fase dispersa 

encontra-se na forma de fibra, sendo esta natural (fibra de sisal, coco, curauá, linho, juta, 

abacaxi, entre outras) ou manufaturada (fibra de vidro, aramida, carbono, entre outras). Vários 

estudos foram realizados utilizando diversos tipos de matrizes (termoplásticas e termofixas) e 

fibras naturais na fabricação de compósitos poliméricos.  

 

Melo (2008) sintetizou compósitos de matriz poliuretânica com fibras lignocelulósicas (sisal, 

Luffa cilíndrica e serragem). A matriz polimérica foi obtida utilizando óleo de Ricinus e piche 

vegetal de Eucalyptus como polióis reagidos com 4,4'-difenilmetano diisocianato (MDI) 

polimérico em uma única etapa, na relação NCO/OH 1:1 tendo como catalisador o dilaurato 
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de dibutilestanho. A adição de piche vegetal à matriz causou um aumento da porosidade e 

diminuição da densidade. Entre os compósitos de sisal, quando a fibra foi mercerizada, este 

apresentou em ambas as matrizes um aumento das propriedades mecânicas, resultado da boa 

adesão fibra matriz. A serragem apresentou boa adesão à matriz contendo piche vegetal, visto 

pela elevação das propriedades mecânicas em relação aos outros compósitos. Os compósitos 

com serragem apresentaram baixa resistência à tração comparada aos compósitos de sisal e de 

Luffa cilíndrica. Os resultados de absorção de água, de um modo geral, mostraram que os 

compósitos com matriz contendo piche vegetal absorvem menos água. 

 

Mulinari (2009) desenvolveu compósitos a partir de fibras de celulose do bagaço de 

cana de açúcar como reforço em polietileno de alta densidade (HDPE). Foram avaliados, o 

tipo de tratamento superficial das fibras, o percentual de fibras, o tipo de processamento, a 

aplicação de agente compatibilizante e as propriedades mecânicas dos compósitos.  

 

Os resultados obtidos demonstraram a influência do tratamento superficial das fibras 

nas propriedades mecânicas. Segundo o autor, a adição de fibras de bagaço em matriz de 

HDPE melhora as propriedades mecânicas do compósito comparado à matriz pura, e uma 

possível redução no custo sugere uma aplicação industrial do produto final. 

 

Xie et al (2010) afirmam que a fraca adesão interfacial entre fibras naturais e matrizes 

poliméricas pode afetar negativamente as propriedades físicas e mecânicas dos compósitos 

resultantes, devido à incompatibilidade entre a hidrofilidade natural das fibras vegetais e a 

hidrofobicidade dos polímeros não polares (termoplásticos e termorrígidos). 

 

Kim et al (2006) avaliaram a condutividade térmica de compósitos de polipropileno 

(PP) reforçados com fibras naturais (FN) de juta, kenaf, linho e sisal. Foram analisados três 

tipos de compósitos: A (50% PP e 50% FN), B (48.5% PP, 48.5% FN, 3% PP martelado 

(MAPP) e C (48.5% PP, 48.5% FN, 3% PP martelado MAPP e 0.3% de silano como agente 

de acoplamento). As amostras foram analisadas a temperatura de  −10, 10, e 30°C, utilizando 

um condutivímetro fluximétrico. A condutividade térmica (k) dos compósitos ficou entre 0.05 

- 0.07 Wm−1 K−1. Observaram que houve um aumento de k entre 10 – 15% com a adição de 

MAPP e entre 10 –25% com o tratamento químico com silano. 
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Gandini e Belgacem (2002) descreveram novos desenvolvimentos na modificação 

superficial de fibras celulósicas empregadas em materiais compósitos de matrizes poliméricas, 

usando organometálicos e siloxanos como agentes de acoplamento. Os autores sugeriram que 

a reação entre os grupos OH da superfície da fibra e pequenas moléculas rígidas que possuem 

dois grupos reativos nas extremidades, por exemplo, o 1,4-fenil diisocianato produz um 

sistema heterogêneo, ou seja, as moléculas na solução podem acoplar somente com os grupos 

OH da superfície do substrato celulósico (fibra). 

 

Ainda segundo Gandini e Belgacem (2002), as fibras com NCO em sua superfície 

foram preparadas e caracterizadas. Essas fibras reativas foram introduzidas na reação de 

polimerização obtendo-se, por exemplo, poliuretanas com a participação das fibras na reação 

de policondensação. O resultado é, no entanto, um material compósito com ligações 

covalentes entre fibra e matriz, a melhor interface possível. 

 

Lima (2009) avaliou as propriedades de compósitos formados por tecido de juta em 

matriz de polietileno reciclado. Foram avaliadas as propriedades mecânicas, morfologia e 

análise térmica. Constatou-se que o aumento da porcentagem em massa do tecido de juta (até 

30%) melhorou as propriedades mecânicas de flexão. Na avaliação das propriedades térmicas 

foi observado que o polietileno reciclado puro apresentou um menor valor de temperatura de 

transição vítrea e que esta temperatura aumenta ligeiramente com a incorporação de tecido de 

juta na matriz. Além disto, o módulo de armazenamento da matriz pura foi levemente menor 

que os compósitos.  

 

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

compósitos fabricados a partir de não-tecido agulhado de kenaf , 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.   

 

Tsai et al (2007) desenvolveram um material compósito de espuma rígida de PU com 

não tecido de poliéster (PET). As fibras de poliéster eram ocas e foram tratadas com 
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retardante de chama. No processo de preparação do compósito, o PU reage e expande entre 

duas mantas de poliéster, conformado em um molde fechado. 

 

Alguns estudos avaliaram o efeito da adição de fibras e/ou tecidos em espumas de 

poliuretana e concluíram que encontrando um conteúdo ideal de fibras a resistência mecânica, 

a dureza e a resistência ao impacto da espuma aumentam (Yang et al, 2004 e Bledzki et al, 

2001).  

 

 

2.2 Materiais para isolação térmica 

 

2.2.1 Introdução 

 

As fontes naturais estão sendo exploradas excessivamente para atender as 

necessidades humanas; resultado disso é que a economia de energia foi avaliada como um dos 

mais importantes problemas deste século.  

 

Por essa razão, o empenho na busca por métodos adequados para economizar energia 

é uma importante preocupação por parte dos cientistas para salvaguardar o futuro da 

humanidade. De acordo com Tsai et al (2007), uma grande contribuição para o uso eficiente 

da energia e conseqüente redução de custos é isolar os sistemas térmicos. 

 

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.  

 

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). 

 

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 
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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 e painéis de vácuo.  

 

Os isolantes térmicos podem ser: rígidos (ex: sílica diatomácea, silicato de cálcio e 

espuma rígida de poliuretana) ou flexíveis (ex: lã de vidro, lã de rocha, lã cerâmica, espuma 

de poliuretana flexível). Na Figura 2.1 são apresentados alguns dos materiais comumente 

utilizados para fins de isolação térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1 – Isolantes térmicos: (a) lã de vidro (b) silicato de cálcio (c) fibra cerâmica (d) 

poliestireno (e) vermiculita (f) poliuretana (g) espuma elastomérica (h) lã de rocha (Isar, 

2010)  

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) 
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Um sistema de isolação térmica é composto basicamente do isolante propriamente 

dito, da proteção mecânica e do sistema de fixação. 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).  

 

As espumas de poliuretana representam uma versátil classe de materiais termofixos 

que podem ser aplicados em uma vasta gama de produtos industriais como forro para 

carpetes, mantas, painéis isolantes e refrigeradores. Na classe das poliuretanas, as espumas 

rígidas apresentam-se como excelentes materiais para isolação térmica, principalmente 

quando expandida com agentes de baixa condutividade térmica. 

 

Sousa et al (2007) avaliaram o desempenho térmico de uma tubulação industrial típica 

e isolada termicamente. Os autores levaram em consideração a faixa de temperatura 

comumente observada em tubulações de transporte de derivados pesados de petróleo (mínimo 

80°C e máximo 120 °C). Na figura 2.2 pode ser visto o segmento de tubulação analisado 

 

 

 

FIGURA 2.2 – Segmento de tubulação e seus componentes (Sousa et al, 2007). 

 

O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais é imprescindível ao projeto 

de sistemas térmicos. 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 

Tubo de aço 
 Ø 200 mm 

HDPE 

Espuma 
rígida de PU 

Termostato 
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Camada de 
anticorrosivo 

Areia 
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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 as 

características descritas, porém deve-se procurar por aquele que satisfaça ao maior número de 

propriedades.  

 

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.  

 

De acordo com Biedermann et al (2001) a transferência de calor através de espumas 

rígidas de poliuretana ocorre através de três fenômenos de transporte: condução na matriz 

polimérica, condução e radiação térmica através do gás no interior das células. 

 

Biedermann et al (2001) estudaram o mecanismo de transferência de calor em 

espumas rígidas de poliuretana. Foram analisados vários tipos de espumas: de células 

fechadas e abertas, várias densidades e tamanhos de células. Foram utilizadas cinco amostras 

com densidade comumente utilizada na indústria de refrigeração (célula fechada), quatro 

amostras usadas em tubulações aquecidas (célula fechada) e três amostras (célula aberta) 

utilizadas em isolamentos a vácuo. Observaram que com a diminuição do tamanho das células 

resulta em uma menor contribuição da radiação no mecanismo de transferência de calor e 

conseqüentemente em uma redução na condutividade térmica total. Para espumas com 

densidade em torno de 60 kg/m3, utilizadas em tubulações aquecidas, a diminuição na 

condutividade térmica total foi atribuída a uma eficiente redução no transporte por radiação 

térmica. 

 

Gibson e Ashby (1997) apud Ahern et al (2005) afirmam que a transferência de calor 

através de espumas sólidas ocorre através de dois mecanismos: condução direta através do 

sólido e do gás confinado e da transferência de calor por radiação. O processo de convecção 

pode ser ignorado se o tamanho das células for menor que 1mm.  
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Saha et al (2008) estudaram os efeitos da adição de três tipos de nanopartículas (TiO2, 

nanoargila e nanofibra de carbono (CNF) no desempenho térmico e mecânico da espuma 

rígida de PU derivada de petróleo. Observaram uma melhora significativa nas propriedades do 

material com a adição das nanopartículas. O PU/CNF apresentou os melhores resultados e o 

PU/TiO2 os piores resultados em todos os testes realizados. Com a adição de apenas 1% de 

CNF, houve um aumento de 86% no módulo de elasticidade da espuma de PU, 40% na 

resistência a compressão e 45% na flexão, além do aumento na temperatura de decomposição 

em 18◦C. 

 

Materiais alternativos com comprovada eficiência já estão sendo usados em sistemas 

de isolação térmica, como é o caso do uso de esteiras de palha de carnaúba nos dutos da 

Petrobras que transportam vapor (Figura 2.3).  

 

 

 

FIGURA 2.3 – Dutos da Petrobras sendo revestidos com esteiras de palha de carnaúba 

(Agência SEBRAE, 2010). 

 

As esteiras de palha de carnaúba impermeabilizadas estão sendo usadas em 

substituição às lâminas de alumínio que antes revestiam uma camada de perlita expandida, 

representando uma economia de aproximadamente 30% em relação ao alumínio, que além dos 

problemas de manutenção, estava sendo alvo de furtos na zona rural onde os dutos estão 

instalados. Além da substituição da proteção mecânica pela carnaúba, o sistema de fixação 

que era feito com grampos metálicos que oxidavam e se rompiam, também está sendo 

substituído por cintas do mesmo material. 

 

Gentle e Lacey (1999) desenvolveram um painel isolante térmico para a construção 

civil de copos de poliestireno reciclado, MDF e espuma de poliuretana (Figura 2.4). Os 
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ensaios mostraram que o novo material apresentou um bom isolamento térmico (k = 0.15 

W/m.K), resistência e rigidez comparável aos materiais convencionais.  

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4 – Painel isolante fabricado com copos de poliestireno reutilizados, MDF e 

espuma de poliuretana (Gentle e Lacey, 1999). 

 

 

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

o material considerado nas análises experimentais é um compósito de espuma rígida de 

poliuretana e fibras de sisal, classificado como material isolante térmico rígido.  

 

2.2.2 Propriedades dos materiais isolantes térmicos e ensaios normatizados 

 

De acordo com Silva (2003), devido à complexa microestrutura (fibra/matriz) dos 

materiais compósitos, as normas elaboradas para os mesmos são em sua maioria específicas 

para aqueles que contêm fibras de vidro ou de carbono. No caso de compósitos com fibras 

vegetais essas normas, nem sempre, podem ser diretamente aplicadas. 

 

A norma ABNT NBR 11.726 (1979) sugere as propriedades necessárias para isolantes 

térmicos de espuma rígida de poliuretana. Segundo a norma, as propriedades são: a densidade 

aparente, a condutividade térmica, a resistência mecânica em compressão e em flexão, a 

absorção de água, a permeabilidade ao vapor d’água, a estabilidade dimensional, a 

porcentagem de células fechadas, a flamabilidade e a resistência à solventes. A mesma norma 

referencia outras normas para realização dos testes citados.  

 

Copos de poliestireno expandido reutilizados 

Espuma de poliuretana Painel de fibra de média densidade (MDF) 



 12 

A densidade aparente de plásticos celulares rígidos é descrita pelo método ASTM D 

1622 (2008), de acordo com a norma as amostras deverão ter volumes facilmente calculados e 

não devem apresentar um volume menor que 16.4 cm3. A determinação da densidade aparente 

poderá ser feita com a película resultante do processo de moldagem ou com a remoção da 

mesma. 

 

A condutividade térmica (k) é considerada a mais importante dentre todas as 

propriedades físicas de um material isolante, sendo expressa em W/m.K (Btu/h.ft.F); e 

representa a  medida da capacidade do material em transferir o calor.  É expressa a partir da 

equação de Fourier-Biot. 

 
dX

dT
Akqk ..−=  (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

=
=

=

 

 

O valor de k é função da média de temperatura e do conteúdo de umidade do material. 

O conhecimento de k permite fazer uma comparação quantitativa entre diferentes materiais 

isolantes (Tsai et al, 2007). 

 

A determinação da condutividade térmica de materiais porosos pode ser realizada em 

um medidor de resistência térmica, seguindo-se procedimentos descritos na norma ISO 8301 

(1991). 

 

Para determinar a porcentagem de absorção de água de plásticos celulares rígidos o 

material deve ser mergulhado em água por um período de 96 horas, de acordo com 

recomendações da norma ASTM D 2842 (2001). 

 

As propriedades mecânicas de interesse dos materiais isolantes térmicos são a 

resistência à flexão e à compressão. A configuração de carregamento é a flexão em três 

pontos. A resistência à flexão representa a tensão máxima desenvolvida nas fibras externas de 
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uma barra sujeita a dobramento. O ensaio de flexão aplica-se a materiais plásticos reforçados 

ou não e é descrito pela norma ASTM D 790 (2003) Procedimento A. 

 

A resistência à compressão, pode ser obtida segundo a norma ABNT NBR 8082 

(1983) e é expressa pela tensão a 10% de deformação. A espessura média da amostra para 

teste deverá apresentar uma espessura mínima de 25 mm. 

 

Das normas acima citadas, algumas são específicas para materiais poliméricos e/ou 

espumas rígidas de poliuretana, outras são adaptadas. Dentro do interesse da presente 

pesquisa, foram realizados os seguintes ensaios com as amostras de compósito e de 

poliuretana pura: a densidade aparente, a condutividade térmica, a resistência em compressão 

e em flexão, porcentagem de absorção de água e ensaio de desempenho térmico.  

 

2.3 Resinas de Poliuretana 

 

2.3.1 Histórico e aplicações 

 

Desde 1930, quando Otto Bayer e co-autores descobriram e patentearam a química da 

poliuretana, este material ocupa posição de destaque entre os mais importantes polímeros 

orgânicos em uma grande variedade de aplicações tecnológicas. (Wegener et al, 2001 apud 

Rodrigues et al, 2005). 

 

As poliuretanas são polímeros de alto peso molecular obtidos da poliadição de um 

grupo hidroxila polifuncional e poliisocianatos, entre outros compostos. As propriedades da 

PU podem ser manipuladas para atender diferentes requisitos de aplicação: de flexível a 

rígido, plástico, elástico ou termofixo, compacto ou em espuma. (Demharter, 1998). 

 

De acordo com a norma ABNT NBR 11.726 (1979), espuma rígida de poliuretana, por 

definição, é um produto celular obtido pela reação de uma mistura de di-isocianatos ou poli-

isocianatos com compostos hidroxílicos em presença de agentes de expansão, catalizadores 

e/ou compostos tensoativos. Segundo a mesmo norma, a espuma rígida pode se apresentar de 

três formas: tubo, calha e placa. 
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A maior parte da produção de poliuretanas é de espumas rígidas e flexíveis, porém 

existe uma parte significante usada na área de revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros. 

O consumo mundial de PU em 2005 foi de 8.8 milhões de toneladas. De acordo com o IAL 

Consultants, a América do Norte atualmente domina a produção, com 3,7 milhões de 

toneladas, a Europa Oriental, atualmente, produz 590.000 toneladas, enquanto que o Oriente 

Médio e a África produzem 770.000 toneladas.  

 

O IAL Consultants estimam que a China ultrapasse a produção dos EUA em 2010 e 

passe a liderar a produção mundial, uma vez que é um grande consumidor de produtos à base 

de PU. (Petrović, 2008). 

 

Espumas rígidas representam o segundo maior mercado de poliuretanas, seguido de 

espumas flexíveis. Dentre as poliuretanas, as espumas rígidas apresentam a maior taxa de 

crescimento, estimada em 4 a 5 % anual. O maior consumo é em isolamento térmico de 

contêineres e tubulações com 40% do total e em construção com cerca de 60%. Estando assim 

distribuído: 43% como placas e blocos para isolamento; painéis com 27%; aglutinante 15%; e 

15% em aplicações tipo spray, sistemas de um componente e outros. Em 2001, o consumo 

global estimado de espumas rígidas de PU na área de construção foi de 1,4 milhões de 

toneladas. 

 

2.3.2 Reação de polimerização 

 

A reação do diisocianato e do poliol leva a formação da poliuretana, invenção de Otto 

Bayer (Figura 2.5). A nomenclatura trivial uretana, que é usada para o componente etil 

carbamato (-NH-CO-O-) deu nome ao polímero poliuretana. (Demharter, 1998). 
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FIGURA 2.5 –  Esquema da reação geral da síntese da poliuretana a partir do poliol e do 

diisocianato (Dwan’isa, 2004). 

 

2.3.3 Produção de espumas rígidas de poliuretana 

 

De acordo com a norma ABNT NBR 11.726 (1979), os processos de preparação e 

aplicação da espuma rígida de poliuretana são a pulverização, a espumação no local e a pré-

expansão, descritas a seguir: 

 

PULVERIZAÇÃO “SPRAY” - é um processo de aplicação no qual os componentes da 

espuma são misturados por meio de um dispositivo atomizador para deposição da mistura em 

uma superfície.  

 

ESPUMAÇÃO NO LOCAL - processo de aplicação de uma mistura líquida contendo todos 

os componentes necessários à reação de expansão e polimerização para o preenchimento de 

uma cavidade.  

 

PRÉ-EXPANSÃO - processo para preenchimento de cavidades pelo qual os componentes 

reagem na presença de agentes de expansão que são gases na temperatura ambiente e líquidos 

DIOL DIOL DIISOCIANATO 

POLIURETANA 
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nas condições da mistura, de tal forma que a mistura sofre uma expansão parcial durante o 

preenchimento e antes do início da polimerização. 

 

Os processos de fabricação da espuma rígida de PU, segundo a ABNT NBR 11.726 

(1979), são definidos como: 

 

a) EXPANSÃO LIVRE – a mistura dos componentes reagem e expandem-se livremente. 

b) EXPANSÃO CONTROLADA – os componentes reagem dentro de moldes ou formas sob 

pressão controlada produzindo peças acabadas. 

 

Segundo Demharter (1998), o processo contínuo de produção em bloco de grandes 

dimensões é o mais econômico para a produção de espumas de alta qualidade. Comparando a 

produção de laminados com a produção de painéis ou a produção in situ, os blocos e secções 

apresentam melhor qualidade e melhores propriedades. Na figura 2.6, pode-se observar o 

esquema de uma planta de produção de espuma rígida em bloco. 

 

 

FIGURA 2.6 – Figura esquemática da produção de espuma rígida de poliuretana (Demharter, 

1998). 

 

Dependendo da formulação utilizada, ou seja, dos componentes, o tempo de creme 

varia entre 30 e 120 segundos e o tempo de gel entre 90 e 250 segundos. Uma planta pode 

atingir taxas de produção de 2 a 7 m/min, dependendo da densidade da espuma produzida.  

 

Espumas rígidas de PU com densidade variando entre 30 e 200 kg/m3 são produzidas 

de acordo com diferentes normas nacionais e/ou internacionais de segurança contra incêndio, 

isto é, dependendo do campo de aplicação utiliza-se um retardante de chama. As propriedades 
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das espumas rígidas de PU são dependentes principalmente da densidade, da formulação e do 

processo de manufatura. 

 

Hawkins et al (2005) estudaram a relação entre a morfologia das células, a densidade e 

as propriedades mecânicas da espuma rígida de poliuretana utilizando três tipos de moldes 

cilíndricos (diâmetro 28.4 mm e altura 140 mm, diâmetro 28.4 mm e altura 457 mm, diâmetro 

172 mm e altura 178 mm (referência), ver Figura 2.7.  

 

 

 

FIGURA 2.7 – Amostras confeccionadas no molde pequeno, alto e de referência (Hawkins et 

al, 2005). 

 

No molde de referência, a densidade da espuma aumentou do nível superior da 

amostra para o nível inferior, porém não mudou significativamente nos moldes pequeno e 

alto. Entretanto, as propriedades mecânicas e a morfologia das células apresentaram 

alterações nas amostras dos moldes pequeno e alto quando comparados ao molde de 

referência. Nos moldes pequeno e alto não houve alteração na densidade em relação à posição 

vertical, houve efeito nas propriedades mecânicas. Já no molde de referência, as propriedades 

mecânicas foram mais uniformes (Hawkins et al, 2005). 

 

2.3.4 Poliuretana de óleos vegetais 

 

Os óleos vegetais são compostos principalmente de triglicerídeos o que representam a 

matéria prima renovável ideal para a produção de vários produtos, incluindo polímeros. Nos 

últimos anos, polímeros derivados de óleos vegetais ganharam popularidade devido a algumas 
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propriedades específicas relacionadas à sua estrutura. A composição e o preço são fatores 

determinantes para a utilização desses óleos, bem como a preocupação ambiental e a busca 

pela sustentabilidade (Petrović, 2008).  

 

Como visto anteriormente, as poliuretanas são fabricadas a partir de uma reação de 

polimerização entre poliisocianatos e polióis. Vários tipos de óleos vegetais foram utilizados 

como poliol na preparação de poliuretanas (soja, milho, açafrão, girassol, canola, amendoim, 

oliva, mamona, entre outros (Petrović, 2008). 

 

Javni et al (2004) prepararam espuma rígida de poliuretana utilizando poliol obtido a 

partir da epoxidação do óleo das sementes de soja. Narine et al (2007) fabricaram polióis e 

espuma de poliuretana a partir de sementes de soja, canola e mamona (castor oil). 

 

O desenvolvimento de PU derivadas de óleo de mamona teve origem nos primeiros 

trabalhos propostos na década de 40. O óleo de mamona é obtido da planta Ricinus Communis 

encontrada em regiões tropicais e subtropicais, sendo muito abundante no Brasil. É um 

líquido viscoso obtido pela compressão das sementes ou por extração com solvente (Vilar, 

1993). 

 

O óleo de mamona é uma matéria prima renovável e tradicionalmente usada em 

produtos químicos industriais, como tintas, revestimentos, lubrificantes, etc. De origem 

vegetal, o óleo de mamona é composto principalmente de ésteres de ácido ricínoleico. A 

presença de grupos hidroxilas e de ligações duplas faz com que esse óleo seja adequado para 

várias reações e modificações químicas (Wang et al, 2008). A estrutura química do óleo de 

mamona pode ser observada na Figura 2.8. 

 

De acordo com Wang et al (2008), polióis de óleos vegetais são de fácil 

processamento, oferecem desempenho e custo semelhante aos polióis derivados do petróleo, 

podendo ainda ser biodegradáveis. Porém, deve-se observar que espumas de PU de óleos 

vegetais contêm uma fração de derivados de petróleo em sua formulação, uma vez que o 

poliol deve reagir com o diisocianato, geralmente em uma proporção de 1:1. Logo, de acordo 

com os autores citados, a biodegradabilidade de espumas com óleos vegetais, é ainda uma 

questão a ser estudada e avaliada. 
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FIGURA 2.8 – Estrutura do óleo de mamona (castor oil) e do ácido ricínoleico (Petrović, 

2008). 

 

Petrović (2008) afirma que freqüentemente se assume que PU´s à base de óleos 

vegetais são biodegradáveis, uma vez que os óleos vegetais são biodegradáveis. Segundo o 

mesmo autor, a biodegradabilidade é desejável em materiais de rápido consumo, por exemplo, 

embalagens; materiais de engenharia são feitos para ter longa duração. 

 

Como reportado por Shogren et al (2004) apenas uma pequena parte, de 0 a 7,5% do 

carbono de poliuretanas de óleos vegetais podem ser convertidos em CO2 durante o processo 

de biodegradação. 

 

Narine et al (2007) estudaram as propriedades físicas de três tipos de PU’s produzidos 

com poliol de canola, soja e castor oil (cru). O PU-canola mostrou melhor resistência à 

compressão que o PU-soja, porém menor que o PU-mamona que apresentou maior resistência e 

maior módulo (ver Figura 2.9). Segundo os mesmos autores, a resistência à compressão e o 

módulo não dependem somente da estrutura da espuma (material, tamanho e forma das células), 

mas do tipo de célula (aberta ou fechada). A porcentagem de células fechadas do PU-mamona e 

do PU-soja é 9%, ou seja, muito menores que o PU-canola que é de 68%. A resistência das 

células abertas é muito maior que das células fechadas porque quando estas têm suas paredes 

fraturadas não podem contribuir para suportar a carga quando a rede está sob pressão. 

 

Ainda de acordo com Narine et al (2007), curvas de TGA mostraram que o processo 

de degradação é complexo e depende de vários fatores: ligações uretanas, tipo de poliol, 

movimento das cadeias livres e do isocianato que não reagiu. 
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Figura 2.9 – Resistência à compressão versus deformação de espumas de PU de canola, soja e 

mamona (Narine et al, 2007). 

 

Husić et al (2005) compararam as propriedades mecânicas de compósitos de fibras de 

vidro  e poliuretanos de soja e de petroquímicos. O efeito do tipo de resina foi avaliado através 

de propriedades físicas e mecânicas. Os resultados mostraram que as propriedades mecânicas – 

resistência, módulo de tensão e flexão - dos compósitos de PU de soja são compatíveis com os 

compósitos produzidos com PU de petroquímicos. O PU de soja ofereceu melhor estabilidade 

térmica que os compósitos de PU derivado de petroquímicos, o que representa uma alternativa 

viável para materiais compósitos das resinas uretanas derivadas do petróleo. 

 

Dwan’isa et al (2004) avaliaram as propriedades físico-mecânicas de compósitos de 

PU de soja reforçados com fibra de vidro ( 15, 30 e 50%). Com a adição de 50 % de fibra, 

houve um aumento na resistência e no módulo de elasticidade, respectivamente, 260 e 480% 

quando comparado ao PU de soja puro. A partir das análises de MEV, observaram que a 

molhabilidade e a distribuição das fibras de vidro foram satisfatórias. Nos ensaios de TGA os 

compósitos apresentaram boa estabilidade térmica.   

 

2.4 Fibras Naturais 

2.4.1 Introdução 

 
O uso das fibras naturais data da própria origem do homem. Eram cultivadas ou 

extraídas para a produção de fibras e foram desenvolvidas através da reprodução e 

selecionadas de acordo com os valores e as necessidades humanas 
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As fibras naturais tiveram grande importância para a produção de têxteis até o século 

XIX. A partir daí, com a produção das fibras sintéticas mais baratas, a produção das fibras 

naturais ficou prejudicada (Bismarck et al, 2005). 

 

Atualmente, de acordo com vários estudos, percebe-se um resgate da produção 

tradicional dessas fibras e seu uso em várias aplicações tecnológicas. Principalmente, devido 

ao apelo ambiental e a busca por materiais de fontes renováveis. 

 

Existe uma grande variedade de fibras naturais, podendo ser classificadas de acordo 

com a origem. O fluxograma da Figura 2.10 apresenta uma classificação proposta por Mueller 

e Krobjilowski (2003) e adaptada. As fibras naturais podem ser extraídas de vegetais 

(plantas), animais ou de mineral. Como reforço de materiais compósitos poliméricos, 

geralmente, utilizam-se fibras vegetais, cujo uso está crescendo rapidamente, uma das maiores 

áreas de aplicação é na indústria automobilística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 2.10 – Classificação das fibras naturais (adaptado de Mueller e Krobjilowski, 2003) 

 

Dentre as principais fibras utilizadas na fabricação de materiais compósitos, destacam-

se as fibras de juta, coco, sisal, kenaf, linho, rami e cânhamo. A fibra de juta é originária da 

Índia. A fibra de coco é produzida em países tropicais, sendo que a Índia responde por 20% da 

produção mundial, o sisal também é produzido em países tropicais da África e na Índia, sendo 

o Brasil e a Tanzânia os maiores produtores.  
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O kenaf (Hibiscus cannabinus) é produzido comercialmente nos Estados Unidos, já o 

linho é produzido em países da União Européia como também no Canadá, Argentina, Índia e 

Rússia. O cânhamo (Cannabis sativa) é originário da Ásia Central, e daí espalhou-se para a 

China. O rami é cultivado no Brasil, China, Japão e Malásia. O preço das fibras vegetais 

depende da economia do país onde é produzida (Mohanty et al, 2005). 

 

Nas últimas décadas, vários estudos foram realizados utilizando fibras vegetais no 

desenvolvimento de materiais compósitos para aplicações tecnológicas. Uma das grandes 

limitações no uso dessas fibras é a variação de propriedades, uma vez que estas são 

influenciadas por diversos fatores como o clima, tipo de solo, lugar do plantio, tipo de 

colheita, extração e beneficiamento, entre outros.  

 
As fibras vegetais mais usadas para fins tecnológicos são as fibras de folha (Exemplo: 

sisal, abacaxi, curauá), caule (Exemplo: cânhamo, linho, rami) e fruto (Exemplo: coco). Essas 

fibras representam uma alternativa de reforço para os materiais compósitos uma vez que 

apresentam algumas vantagens em relação às fibras sintéticas, i.e., baixo custo, menor 

desgaste de ferramentas durante o processamento, baixa densidade e biodegradabilidade. 

 

De acordo com Mohanty et al (2005) todas as fibras vegetais são celulósicas por 

natureza, sendo constituídas principalmente de celulose e lignina, com exceção do algodão. O 

conteúdo de celulose, nos sistemas lignocelulósicos, pode variar de acordo com a espécie ou a 

idade da planta. A celulose é um polímero hidrofílico constituído de uma cadeia linear de 

unidades de β 1,4-anidroglicose e grupos hidroxilas (ver Figura 2.11). 

 

 

 

FIGURA 2.11 – Estrutura da celulose (Mohanty et al, 2005). 
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Os grupos hidroxilas formam ligações de hidrogênio intermoleculares e 

intramoleculares com outras macromoléculas de celulose e moléculas polares. Todas as fibras 

vegetais são hidrofílicas e a estrutura química da celulose em diferentes tipos de fibras é a 

mesma, já o grau de polimerização varia. Durante a síntese biológica das células das paredes 

da fibra são produzidos polissacarídeos, como a celulose e a hemicelulose e, simultaneamente, 

a lignina vai preenchendo os espaços entre as fibras de polissacarídeos, i. e., cimentando os 

espaços, com exceção da fibra de algodão.  

 

O processo de “lignificação” causa a dureza da parede celular da fibra e o carboidrato 

fica protegido de danos físicos e químicos. A lignina é um polímero bioquímico que funciona 

como suporte estrutural das plantas, é um composto fenólico de alto peso molecular, 

geralmente resistente a degradação microbiana.  

 

O conteúdo de celulose, lignina e hemicelulose influenciam as propriedades das fibras. 

Vários estudos foram realizados na tentativa de relacionar a quantidade de um ou de outro 

componente na melhora ou piora de algumas propriedades. Na Tabela 2.1, pode-se observar 

os componentes químicos de algumas fibras. 

 

TABELA 2.1 – Componentes químicos das fibras (Wang et al, 2008 e Li et al, 2007). 

FIBRA CELULOSE (%) HEMICELULOSE (%) LIGNINA (%) 

Sisal 73,80 11,00 9,70 

Juta 65,44 17,61 14,35 

Canhâmo 58,70 14,20 6,00 

Kenaf 31,00 – 57,00 21,50 – 23,00 15,00 – 19,00 

Rami 68,60 – 91,00 5,00 – 16,70 0,60 – 0,70 

 
 

2.4.2 A fibra de sisal 

 

A fibra de sisal é uma fibra dura extraída das folhas da planta Agave sisalana (Figura 

2.12), nativa do México.  
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FIGURA 2.12 – Sisal. (a) Planta e (b) Folhas (Natural Fibres, 2009). 
 

 

A planta de sisal é robusta e se desenvolve bem em uma grande variedade de climas 

quentes, incluindo áreas não utilizáveis para outras culturas. A colheita se dá com o corte das 

folhas que são amassadas para separar a polpa das fibras. A média de rendimento de fibras 

secas é cerca de uma tonelada por hectare, embora no Leste Africano esse rendimento pode 

alcançar duas toneladas e meia (Natural Fibres, 2009). 

 

 A fibra de sisal é brilhante e tem aspecto branco cremoso, mede cerca de 1 (um) 

metro de comprimento, com diâmetro de 200 a 400 µm. É uma fibra dura e inadequada para a 

produção de tecidos, porém é forte e durável e não absorve umidade facilmente, além de ser 

resistente a água salgada. É muito usada na fabricação de cordas, porém a concorrência com o 

polipropileno debilitou a demanda, mas outros mercados estão emergindo, atualmente, o sisal 

é usado em papéis especiais, filtros, geotêxteis, colchões, almofadas, etc (Natural Fibres, 

2009). 

 

A fibra também é usada como reforço de materiais compósitos poliméricos, 

especialmente em componentes automotivos (bancos, painéis, etc). Os subprodutos da 

extração da fibra podem ser usados na fabricação de biogás, ingredientes farmacêuticos e 

materiais de construção. 

 

A produção mundial de sisal esta estimada em 300.000 toneladas. Os maiores 

produtores são o Brasil (120.000 toneladas), a Tanzânia (30.000 toneladas) e o Kênia (25.000 

toneladas). O Brasil exporta cerca de 100.000 toneladas de fibra bruta e produtos 

manufaturados (Natural Fibres, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

Em conformidade com os objetivos propostos na pesquisa, adotou-se uma 

metodologia que permitiu obter dados quantitativos sobre a caracterização do material 

compósito desenvolvido. Os ensaios realizados foram baseados na norma ABNT NBR 11.726 

(1979) que estabelece as características exigíveis da espuma rígida de poliuretana para fins de 

isolamento térmico. Realizou-se um estudo comparativo entre a espuma rígida de PU pura e 

os compósitos produzidos com PU e mantas de fibras de sisal com gramatura (peso por área 

unitária) entre 1100 e 1200 g/m2 e entre 1300 e 1400 g/m2. Os detalhes da metodologia 

utilizada são descritos a seguir. 

 

3.1 Materiais 

3.1.1 Sistema: poliuretana 

 

A resina de poliuretana foi fornecida pela empresa PROQUINOR - Produtos Químicos do 

Nordeste Ltda, localizada na cidade de Parnamirim-RN. O produto é denominado comercialmente 

pelo fornecedor de RESPAN D40, sendo constituído por dois componentes: o componente A (pré-

polímero) e o componente B (poliol de mamona) (Figura 3.1). A indicação “D40” refere-se à 

densidade obtida de 40kg/m3 quando a reação ocorre em expansão livre. Neste trabalho, a resina 

reage em um molde fechado e a expansão é controlada.  

 

 

 

FIGURA 3.1 – Componentes A e B e espuma rígida de poliuretana de óleo de mamona. 
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De acordo com especificações do fabricante, os componentes devem ser misturados na 

proporção A:B de 1:1,6 em massa; e antes da mistura ambos devem ser vigorosamente agitados.  

Considerando que a densidade em expansão livre é de 40 kg/m3, faz-se uma regra de três 

utilizando o valor do volume do molde, obtendo assim a quantidade (massa) de cada componente 

(A e B). Em escala de laboratório, foi verificado que se levar em consideração na regra de três o 

valor de 40 kg/m3, não era obtido, após a expansão o preenchimento total do molde. Portanto, 

após várias tentativas, verificou-se que o valor a ser considerado nos cálculos era 160kg/m3. 

 

 A pesagem de cada componente foi realizada em balança Digimed KN 4000 

(capacidade máxima de 4000 g e mínima de 0,5 g). Após a mistura dos componentes, a resina 

apresentou um tempo de creme de 15 segundos e tempo de gel de 50 segundos. De acordo com 

recomendações de Narine et al (2007), a pós-cura da espuma rígida de poliuretana de mamona 

deve ser realizada em temperatura ambiente por 4 (quatro) dias. 

 

3.1.2 Fibra de sisal 

 

As fibras de sisal foram utilizadas na forma de mantas fabricadas pelo processo de 

agulhagem e fornecidas pela empresa TECSAL – Tecelagem de Sisal da Bahia, localizada na 

cidade de Salvador-BA. A técnica de agulhagem consiste na interligação da manta fibrosa por 

mechas fibrosas perpendiculares ao plano da manta (Figura 3.2).  

 

        

(a)           (b) 

FIGURA 3.2 – Mantas de fibras de sisal e detalhe do processo de agulhagem (a) seção 

transversal (b) superfície agulhada. 
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A interligação é conseguida por intermédio de um sistema de agulhas de bico que, ao 

penetrarem na manta apanham uma mecha de fibras (10 a 20 fibras) puxando-as através da manta. 

O material resultante da fabricação pelo processo de agulhagem é também denominado de não-

tecido. Neste trabalho, as mantas foram utilizadas na condição in natura. 

 

3.2 Procedimento experimental 

3.2.1 Ensaio para verificação da gramatura das mantas de sisal 

 

A empresa TECSAL/BA forneceu as mantas de sisal com gramaturas médias de 1150 e 

1350 g/m2. Para verificação desses valores, realizou-se um ensaio para determinar a gramatura 

das amostras fornecidas.  

 

Foram retiradas, aleatoriamente, ao longo de cada manta 10 amostras com dimensões 10 

x 10 cm (área superficial 0,01m2). Estas foram condicionadas por 24 horas no ambiente com 

temperatura de 25ºC ± 2ºC e umidade relativa de 65% ± 2%. 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 de massa e área superficial, foi determinada a gramatura 

(G) por meio da Equação (3.1): 

 

A

m
G =   (3.1) 

3.2.2 Determinação da porcentagem de umidade das fibras de sisal 

 

Na produção de compósitos com fibra vegetal e matriz polimérica de PU faz-se 

necessário o conhecimento da porcentagem de umidade das fibras, uma vez que o poliol, 

componente B, reage com a água.  

 

Para determinar a porcentagem de umidade (U) das fibras de sisal seguiu-se 

recomendações de Silva e Beltrão (1999). Para tanto, 3 (três) amostras foram colocadas em um 

Becker, pesadas e levadas para secagem em estufa TECNAL modelo TE–394/1, com circulação 

e renovação de ar, por um período de 8 (oito) horas a 105 ºC. Após a secagem, as amostras 
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foram pesadas em uma balança Quimis BG 400, com capacidade máxima de 404 g, mínima de 

0,020 g e resolução de 0,001 g. 

 

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

diferença de massa foi calculada, por meio da equação 3.2, determinando-se a porcentagem de 

umidade (U). 

 

100]/)[( 121 xmmmU −=  (3.2) 

 

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

m2= massa da amostra de sisal seco (g) 

 

3.2.3 Moldagem dos corpos de prova 

 

Durante o processo de manufatura dos compósitos verificou-se que para se obter uma 

melhor relação fibra/matriz (porcentagem de fibras em relação à porcentagem de PU), o 

compósito deveria ser fabricado de acordo com a espessura média das mantas.  

 

De acordo com o fabricante (TECSAL/BA), a espessura média aproximada das amostras 

de sisal foi de 10 mm. A relação espessura da manta/espessura do compósito a ser moldado 

deverá ser obedecida na moldagem de placas (com 1 manta) ou de placas laminadas (duas ou 

mais mantas sobrepostas). 

 

Foram utilizados na preparação das amostras dois tipos de molde: retangular e tipo 

calha (Figura 3.3). O molde retangular foi feito de madeira MDF com dimensões de 200 x 

200 x 10 mm e utilizado na fabricação dos compósitos em forma de placa. Já o molde usado 

na fabricação das amostras em forma de calha foi feito em alumínio e madeira. Segundo a 

norma ABNT NBR 11.726 (1979), calha define-se como cada uma das peças que constituem 

um tubo. 

 

Todos os moldes foram confeccionados com espessura de aproximadamente 10 mm. 

Antes da utilização do molde, este era recoberto com plástico (polipropileno ou polietileno), 
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material que, para a poliuretana, funciona como desmoldante. Cada componente (A e B) da 

resina foi agitado vigorosamente em um agitador mecânico antes da pesagem.  

 

             
                                       (a)                                                            (b) 

 
FIGURA 3.3 – Moldes tipo (a) placa e (b) calha. 

 

Após a pesagem de A e de B, estes foram misturados e novamente agitados por 

aproximadamente 15 segundos em um agitador mecânico, neste caso uma furadeira de 

bancada adaptada, como mostrado na Figura 3.4. Em seguida, para a moldagem dos 

compósitos, uma parte da mistura é colocada no molde, seguida da acomodação da manta 

(previamente seca em estufa) e colocação do restante da mistura, o molde é então fechado 

com sargentos tipo C. O tempo necessário para desmolde era de aproximadamente 120 

minutos. O processo descrito anteriormente está ilustrado nas Figuras 3.5 e 3.6.  

 

 

 
FIGURA 3.4 – Processo de agitação: preparação dos componentes A e B. 

280 

60 

70 
35 
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(a) (b) 

 

FIGURA 3.5 – Preparação da uretana: (a) mistura dos componentes A e B e (b) agitação. 

 

Na moldagem das amostras de espuma rígida de poliuretana, foi seguido o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 

 

Os corpos de prova utilizados nos ensaios de densidade aparente, resistência à 

compressão e flexão, absorção de água e condutividade térmica foram retirados de placas 

retangulares moldadas na espessura de 10 mm.  

 

Já para os ensaios de desempenho térmico, utilizaram-se corpos de prova moldados na 

forma de calha com espessura de 10 mm.  

 

Na Figura 3.7, pode-se observar as placas de compósito produzidas com a espuma 

rígida de poliuretana de mamona e fibras de sisal na espessura de 10 mm. 

 

O procedimento para a moldagem dos corpos de prova em forma de calha foi o mesmo 

utilizado na moldagem de placas e está ilustrado na Figura 3.8.  
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(a)                      (b) 

                

(c)                                                                                  (d) 

 

               

(e) (f) 

 

FIGURA 3.6 – Moldagem de placas de compósito (a) primeira parte da resina sendo colocada 

no molde (b) acomodação da manta (c) restante da resina sendo depositada sobre a manta (d) 

colocação da tampa no molde (e) fechamento com grampo sargento e (f) compósitos PU/sisal. 
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FIGURA 3.7 – Compósito de espuma rígida de poliuretana de mamona  e fibras de sisal. 

 

Para identificar as amostras utilizadas nos ensaios foi adotada a seguinte notação: 

 

• R40 – amostras produzidas com a poliuretana pura, obtendo-se a espuma rígida de 

poliuretana de óleo de mamona. 

• RS12 – compósito de espuma rígida de poliuretana de óleo de mamona e manta de 

fibras de sisal com gramatura de 1150g/m2. 

• RS34 - compósito de espuma rígida de poliuretana de óleo de mamona e manta de 

fibras de sisal com gramatura de 1350g/m2. 

 

 

150 mm 
cm 
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(a)        (b) 

           

(c)        (d) 

            

(e)        (f) 

 

FIGURA 3.8 – Moldagem do compósito em forma de calha (a) mistura dos componentes A e 

B, (b) primeira parte da resina sendo colocada no molde, (c) acomodação da manta, (d)  

restante da resina sendo depositada sobre a manta, (e) colocação da tampa no molde  (f) 

fechamento do molde. 
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3.2.4 Sensores de temperatura – fabricação e calibração 

 

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. Para criar o meio inerte (não 

oxidante), injetou-se gás argônio na câmara de solda. Os equipamentos utilizados na fabricação 

dos termopares são mostrados na Figura 3.9. 

 

 

 
FIGURA 3.9 – 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 

 

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 (Figura 3.10).  

 

Foram calibrados oito pontos de temperatura, de 30 a 170 ºC, variando de 20 em 20 ºC, 

cada ponto foi medido três vezes. A partir dos resultados obtidos foi calculada a incerteza de 

cada termopar de acordo com recomendações de Link (1997). Os valores estão apresentados na 

Tabela 3.1. A incerteza é calculada para cada ponto calibrado; porém, a incerteza do termopar é 

o maior valor obtido das incertezas de cada ponto (ver Apêndice A). 
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FIGURA 3.10 – Bancada de Calibração de Termopares – LTC/NTI/UFRN 

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

(d) calibrador PRESYS, (e) termohigrômetro; 

 

TABELA 3.1 – 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 

 

3.2.5 Sistema de medição, acompanhamento e registro de temperaturas 

 

Na análise de desempenho térmico das amostras, utilizou-se um aparato experimental 

constituído de um sistema de medição de temperatura o qual é composto por um 

(e) 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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microcomputador equipado com placa de aquisição de dados (Strawberry Tree: DynaRes; 

Software: WorkBench) de 8 (oito) canais, para termopar, dotada de sistema de compensação 

automática de junta fria e um aparato constituído de um tubo de aço inoxidável (diâmetro de 60 

mm, comprimento de 230 mm e espessura de 5 mm) fixado sobre uma base metálica. No interior 

do tubo (Figura 3.11), foi instalada uma resistência elétrica (40Ω) 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.  

 

         

(a)       (b) 

FIGURA 3.11 – Resistor, (a) no interior da seção tubular e (b) externo a seção tubular. 

 

Após a montagem do aparato experimental, avaliou-se a estabilidade térmica da seção 

tubular, ou seja, a uniformidade e estabilidade de temperatura ao longo da sua superfície. Para 

tanto, foram fixados oito termopares em pequenas sedes, feitas com a finalidade de melhorar 

o contato dos mesmos com a superfície do tubo (Figura 3.12). A uniformidade de temperatura 

na superfície da seção tubular foi avaliada em duas potências: 22,5 e 40,0 W e os perfis de 

temperatura em cada ponto de medição foram analisados. 

    
 
FIGURA 3.12 – Distribuição dos termopares na superfície do tubo (Dimensões em milímetros). 

30 230 

5 

70 70 30 30 30 
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3.2.6 Ensaio de desempenho térmico 

 

Para a fixação das amostras na seção tubular do aparato experimental descrito no item 

3.2.5 e mostrado na Figura 3.13, foram seguidas recomendações da norma Petrobrás 

CONTEC/N-250e (1995) que normatiza a aplicação e montagem de materiais isolantes 

térmicos rígidos. A fixação das amostras (em cada ensaio) foi feita com arame de cobre. Cada 

arame era posicionado a 50 mm da extremidade do tubo. 

 

 
 

FIGURA 3.13 – 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, (g) sistema de aquisição de dados.  

 

Durante os ensaios, os termopares foram distribuídos de acordo com a seguinte 

notação: 

 

a) TsupT – Média da temperatura de 2 (dois) termopares (T1 e T8) alojados na superfície da 

seção tubular, em sede com 1mm de profundidade. 

b)  T intA  – Média da temperatura de 2 (dois) termopares (T2 e T5) fixados no interior das 

amostras (aproximadamente na metade da espessura). 

c) TsupA – Média da temperatura de 2 (dois) termopares (T3 e T6) fixados na superfície das 

amostras. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

(g) 
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d) Tamb – Média da temperatura de 2 (dois) termopares (T4 e T7) próximo ao aparato 

experimental. 

 

Na Figura 3.14 está ilustrada a distribuição dos termopares ao longo da seção tubular e 

na amostra conforme a descrição anteriormente citada. Cada amostra foi analisada em duas 

potências: 22,5 (30 V) e 40,0 W (40 V). 

 

 

 

FIGURA 3. 14 – Esquema da distribuição dos termopares ao longo da seção tubular e na 

amostra (Dimensões em milímetros). 

 

3.2.7 Ensaio para determinar a densidade aparente das amostras 

 

A densidade aparente das amostras foi determinada seguindo recomendações do 

método ASTM D-1622 (2008) e referenciada por Hawkins et al (2005) e Narine et al (2007).  

Utilizando-se a equação: 

 

             (3.2) 

 

onde, 

d – densidade aparente (kg/m3) 

m – massa da amostra (kg) 

V – volume da amostra (m3) 

 

230 
30 

5 

70 70 30 30 30 

- TsupT 

- TintA 

- TsupA 

- Tamb 

 

Amostra 

V

m
d =
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As amostras foram preparadas por lixamento em todas as suas faces (lixas para 

madeira número 80, 150 e 180), ou seja, a película resultante da moldagem foi removida. Um 

paquímetro digital foi utilizado para averiguar as dimensões das amostras (Figura 3.15). 

 

Amostras com dimensões de 50 x 40 x 10 mm foram condicionadas a temperatura de 

23 ± 2ºC e 50 ± 5% de umidade relativa por 24 horas. Após esse período, foi realizada a 

pesagem (Figura 3.16) das amostras em ambiente com as mesmas condições de temperatura e 

umidade. Para tanto, utilizou-se uma balança CC 1201 Sartorious. 

 

                
(a)                 (b) 

 
FIGURA 3.15 – Preparação das amostras. (a) Lixamento e (b) medição. 

 

                      
 (a)        (b) 

 
FIGURA 3.16 – Preparação das amostras. (a) Condicionamento e (b) pesagem. 
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3.2.8 Análise termogravimétrica (TGA/DTGA) 

 
A análise termogravimétrica (TGA/DTGA) foi realizada no equipamento “Diferential 

Thermal Analyzer”  DTA-50 da Shimadzu do Laboratório de Ensaio de Materiais do Centro 

de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER/Natal-RN. Aproximadamente 

10mg de cada amostra foi colocada em um recipiente de platina e analisada em atmosfera de 

nitrogênio com fluxo de 50 ml/min e com taxa de aquecimento de 5°C/min  de 25°C a 600°C. 

 

Levando-se em consideração a quantidade de material necessário para o ensaio de TG 

(~10mg), optou-se por realizar somente um ensaio para o compósito, uma vez que a diferença 

na relação fibra/matriz dos compósitos RS12 e RS34 é praticamente desprezível em 10 mg. 

 

3.2.9 Ensaio para determinar a condutividade térmica 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Meios Porosos e Propriedades 

Termofísicas do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Foi utilizado um equipamento que mede o fluxo de calor, esquematicamente 

mostrado na Figura 3.17, seguindo os procedimentos da norma ISO 8301 (1991). 

 

isolante térmico

aquecedor

fluxímetro superior

anel de guarda

dissipador
fluxímetro inferior

diferença de 
temperatura

 

 
FIGURA 3.17 – Princípio do método de medição da resistência térmica. 

 

A resistência térmica é determinada a partir da lei de Fourier (Equação 3.3): 

 

                                                              (3.3) 
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onde R é a resistência térmica (m2. K/W),  q1 e q2 o fluxo de calor medido pelos fluxímetros 1 e 

2 (W/m2 ) e T1 e T2 as temperaturas superficiais da amostra medidas por termopares tipo T 

dispostos em arranjo diferencial. Considerando que a amostra é homogênea, é possível calcular 

a condutividade térmica do material (k) a partir da Equação 3.4.  

R

L
k =

 
(3.4) 

 

onde, k é a condutividade térmica (W/m.K) e L é a espessura da amostra (m). Foram 

ensaiadas 5 (cinco) amostras de cada material com dimensões de 100x100x10 mm. 

 

3.2.10 Ensaio de resistência à compressão 

 
A propriedade mecânica das amostras em compressão a 10% de deformação foi 

caracterizada através das curvas de tensão-deformação. Os valores da força (F) e 

deslocamento (∆L) obtidos durante o ensaio, permitiram calcular a tensão (σ) e a deformação 

(ε) através das Equações 3.5 e 3.6: 

 

 
L

L∆=ε                                                   (3.5) 

  

 
A

F=σ                                      (3.6) 

onde, 

ε – deformação (%) 

∆L – Altura inicial menos a altura final 

L – Altura inicial (mm) 

σ – tensão (MPa) 

F – força (N) 

A – área (mm2) 

 

Os ensaios para determinar a resistência à compressão das amostras foram baseados 

no método NBR 8082 (1983) em uma Máquina Universal de Ensaios Shimadzu Autograph 

Modelo AG – I (Figura 3. 18). A força de contato foi de 5 N e a velocidade de ensaio de 0,25 

cm/min. De acordo com a norma, a altura mínima do corpo de prova deve ser de 2,5 cm.  
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Porém, quando a espessura não for suficiente, esta pode ser obtida por empilhamento do 

mesmo material sem a utilização de adesivo, até obter uma espessura mínima de 2,5 cm. Neste 

trabalho, foram empilhadas 3 (três) amostras de aproximadamente 10 mm cada, obtendo-se uma 

espessura total de 3,0 cm. As dimensões e a geometria dos corpos de prova utilizados são 

apresentadas na Figura 3.19.  Foram ensaiados 5 (cinco) corpos de prova. Os ensaios foram 

realizados a no Laboratório de Cimentos/UFRN a temperatura ambiente (~ 25 °C).  

 

Na preparação das amostras para o ensaio, a película resultante da moldagem foi 

removida por lixamento. Este procedimento foi necessário para melhorar o contato das 

amostras, uma vez que estas foram empilhadas durante o ensaio. O lixamento também 

favoreceu a obtenção de uma maior uniformidade na espessura das amostras. 

 

 
 

FIGURA 3.18 – Máquina de ensaio de resistência a compressão. 

 

 

FIGURA 3.19 – Dimensões e geometria dos corpos de prova nos ensaios de compressão. (Em 

milímetros). 
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3.2.11 Ensaio de resistência à flexão  

 

A propriedade mecânica das amostras em flexão a 5% de deformação,  foi 

caracterizada através de curvas de tensão-deformação. Os valores da força (F) e deslocamento 

(∆L) obtidos durante o ensaio, permitiram calcular a tensão (σ) e a deformação (ε) através das 

Equações 3.7 e 3.8: 

 

                                                                 
2..2

..3

hb

LF=σ                                                          (3.7) 

 

    
2

..6

L

hL∆=ε                                                              (3.8) 

 

onde, 

ε – deformação (%) 

∆L – deslocamento  

b – largura (mm) 

L – distância entre os apoios (mm) 

h – espessura (mm) 

σ – tensão (MPa) 

F – força (N) 

 

Os ensaios de resistência à flexão dos compósitos e da espuma de PU pura foram 

determinados de acordo com o método ASTM D 790 (Procedimento A) em uma Máquina 

Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG - I. (Figura 3.22). A velocidade de 

ensaio foi de 4 mm/min. A razão entre a distância entre os apoios e a espessura do corpo de 

prova foi 16.    

 

As dimensões e a geometria dos corpos de prova utilizados são apresentadas na Figura 

3.20. A preparação dos corpos de prova está ilustrada na figura 3.21. Foram ensaiados um 

mínimo de 5 (cinco) corpos de prova. Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente (~ 

25 °C). 

 



 44 

 

FIGURA 3.20 – Dimensões e geometria dos corpos de prova nos ensaios de flexão. (Em 

milímetros). 

 

 
 

FIGURA 3.21 – Preparação dos corpos de prova. 
 

 

 
 

FIGURA 3.22 – Corpo de prova sendo ensaiado em flexão. 
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3.2.12 Ensaio de absorção de água 

 

De acordo com Saikia (2010), a absorção de umidade de compósitos poliméricos com 

fibras naturais é uma das maiores preocupações quando esses materiais são aplicados sujeitos 

a intempéries (outdoor). A umidade absorvida prejudica o desempenho térmico e mecânico 

desses compósitos. Logo, o conhecimento da difusão, permeabilidade e solubilidade a água 

são essenciais quando se utilizam fibras naturais como reforço de polímeros. 

 

O percentual de absorção de água das amostras foram baseados no método ASTM D 

2842 (2001) - Procedimento B, o qual é específico para materiais que não absorvem água 

rapidamente e que não alteram seu volume em função da absorção de água.  

 

Foram preparadas 3 (três) amostras de cada material para serem ensaiadas, com 

dimensões de 150 x 150 x 10 mm. As bordas laterais das amostras foram lixadas e escovadas.  

Um aparato experimental (Figura 3.23) foi preparado e composto por: um reservatório com 

água destilada, uma gaiola porta amostras (150,2 X 150,2 X 150,2 mm) e um suporte para a 

balança TECNAL (máx. 2200 g e mín. 200mg) com pesagem inferior. 

 

 

 
FIGURA 3.23 – Ensaio de absorção de água: aparato experimental. 

 

Após os procedimentos de pesagem e secagem, de acordo com a norma citada, as 

amostras foram mergulhadas e o reservatório foi coberto com um filme plástico (Figura 3.24). 

Após 96 horas de imersão, o porta amostras vazio foi pesado, em seguida, amostra e porta 
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amostras foram pesados. Com os valores de massa obtidos calculou-se o verdadeiro volume 

das amostras e a porcentagem de água absorvida por volume. 

 

 

 

FIGURA 3.24 – Ensaio de absorção de água: amostras submersas. 

 

3.2.13 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

A estrutura micrográfica das fibras de sisal e das amostras de espuma rígida de PU e 

dos compósitos foi analisada em um Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV: SSX 550 

Superscan – Shimadzu, do Laboratório de Ensaio de Materiais do Centro de Tecnologias do 

Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER/Natal/RN. Para as análises no MEV, as amostras 

foram recobertas com ouro em um equipamento metalizador de ouro Íon Coater IC-50 – 

Shimadzu. A fibra de sisal foi analisada na condição in natura (Neira, 2005). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Como descrito na introdução, a presente pesquisa teve por objetivo o desenvolvimento 

e a caracterização de compósitos de espuma rígida de PU de mamona e sisal, e o estudo da 

viabilidade do seu uso como material de isolação térmica aplicado em tubulações industriais, 

comparando-se a espuma pura e os compósitos. 

 

 

4.1 Gramatura das mantas de sisal 

 

 A partir dos valores de massa e área superficial, foi determinada a gramatura (G). As 

mantas 1150 g/m2 e 1350 g/m2 apresentaram gramaturas médias de 1197,80 ± 0,67 g/m2 e 

1358,30 ± 1,78 g/m2, respectivamente (Ver Apêndice B). 

 

4.2 Porcentagem de umidade das fibras de sisal 

 

De acordo com o método descrito por Silva e Beltrão (1999), verificou-se que a 

porcentagem de umidade contida nas fibras de sisal foi de 13,19 ± 0,27 %. Para que a umidade 

contida nas fibras de sisal não influenciasse o balanço estequiométrico dos componentes da 

poliuretana, optou-se por secar as mantas por um período de 8 (oito) horas a 105°C, antes da 

preparação dos compósitos. 

 

4.3 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A estrutura micrográfica da fibra de sisal in natura foi analisada através de ensaios de 

microscopia eletrônica de varredura (Neira, 2005). A morfologia da superfície da fibra de 

sisal apresenta uma estrutura rugosa contendo pequenas partículas, possivelmente graxas e 

gorduras, e pequenas fibrilas aderidas à superfície (Figura 4.1). 

 

Na análise da seção transversal da fibra de sisal, com aumento de 300X (Figura 4.2), 

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 
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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.  

 

   

  (a)                                                                            (b) 

FIGURA 4.1 – Fibra de sisal in natura (a) 150X  e (b) 300X  (Neira, 2005). 

 

 

 

FIGURA 4.2  – Seção transversal da fibra de sisal (300X) (Neira, 2005). 

 

A estrutura morfológica das amostras de espuma rígida e dos compósitos produzidos 

com sisal, também foram avaliadas no MEV. 

 

De acordo com a norma ASTM D 6226 (2005), plásticos celulares são compostos de 

membranas ou paredes de polímeros separando pequenas cavidades ou células. Estas células 

podem estar interconectadas (célula aberta) ou não conectadas (célula fechada) ou ainda, 

combinadas. 

Poros 
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A partir da definição supracitada e analisando as microscopias das amostras de PU 

(R40) da Figura 4.3, pode-se observar que a espuma rígida de poliuretana de mamona possui 

pequenos poros ou células, distribuídos e separados por uma pequena parede.  

 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 4.3 - Microscopia eletrônica da espuma de poliuretana (R40) (a) 50X e (b) 150X. 
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As microscopias também sugerem que o PU de mamona apresenta 

predominantemente células fechadas, característica esta que favorece o processo de isolação 

térmica de um sistema, uma vez que o ar confinado em pequenos vazios é isolante térmico. 

 

Nas microscopias das Figuras 4.4 e 4.5 observam-se as fibras de sisal na matriz de PU 

de mamona. Pode-se notar que há uma boa interface fibra/matriz, e que apesar da gramatura 

das mantas de sisal serem altas, houve uma boa molhabilidade das fibras. Fato esse que se 

deve a rápida e forte força de expansão da resina de PU, sobretudo quando a reação de 

polimerização ocorre em molde fechado. 

 

 

 

FIGURA 4.4 - Compósito PU/sisal - seção transversal da fibra de sisal na matriz de PU. 
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FIGURA 4.5 - Compósito PU/sisal - seção longitudinal da fibra de sisal na matriz de PU. 

 

4.4 Densidade aparente 

 

Os resultados da densidade aparente são apresentados na Tabela 4.1. Observa-se que, 

como era esperado, a densidade da espuma pura (R40) foi menor que as densidades dos 

compósitos RS12 e RS34. Comparando os compósitos RS12 e RS34, como era esperado, a 

densidade de RS12 foi menor devido a gramatura da manta também ser menor.   

 

TABELA 4.1 – Densidade aparente das amostras. 

Amostras Média da densidade aparente (kg/m3) 

R40 131,31 

RS12 236,70 

RS34 269,89 

 

Os valores de densidade obtidos não estão discrepantes dos valores encontrados na 

literatura. Por exemplo, Chen at al (2002) estudaram espumas de poliuretana com diferentes 
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valores de densidade (78, 154, 299 e 445 kg/m3) e Narine et al (2007) desenvolveram PU de 

canola com densidade de 160 kg/m3. 

 

4.5 Condutividade térmica 

 

Os ensaios foram realizados baseando-se na norma ISO 8301 (1991). A temperatura 

média do ensaio foi de 25 ºC e a incerteza da condutividade térmica é 4 %. A média dos 

resultados são mostrados na Tabela 4.2. 

 

TABELA 4.2 – Valores de condutividade térmica das amostras. 

Amostra Espessura (mm) Condutividade Térmica (W/m.K) 

R40 10,2 0,044 

RS12 10,3 0,049 

RS34 10,9 0,051 

          

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 4.2, verifica-se uma pequena variação 

entre os valores de k da poliuretana pura (R40) e dos compósitos RS12 e RS34. A espuma 

pura apresentou menor valor de condutividade térmica em relação aos compósitos. As 

pequenas diferenças observadas nos resultados de k entre as amostras podem ser explicadas 

pelo grau de compactação dos materiais. A adição das mantas de sisal a poliuretana fez com 

que os compósitos ficassem mais compactos, principalmente quando fabricado com a manta 

de maior gramatura (RS34), o que pode ser observado nos resultados de densidade aparente e, 

pelo fato de que transferência de calor por condução é mais eficiente em materiais sólidos e 

compactos. Os valores de k dos compósitos atestam seu poder isolante térmico, 

principalmente quando esses valores são comparados a de materiais como a lã de rocha (0,046 

W/m.K).  
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4.6 Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

A seguir, são apresentados os gráficos referentes à análise termogravimétrica 

(TG/DTG) das amostras de espuma rígida de PU de óleo de mamona e dos compósitos de 

espuma rígida de PU e fibras de sisal. 

 

A análise térmica da amostra de poliuretana (Figura 4.6), apresenta uma perda de 

massa entre a temperatura ambiente e a temperatura de 100 ºC correspondente a 1,3 % da 

massa da amostra a qual pode ser atribuída à água de hidratação. A partir de 100ºC até 320ºC 

há uma considerável perda de massa em torno de 15%. De acordo com Daw’isa (2004), a 

decomposição das ligações uretânicas começa em torno de 200ºC. O poliol contribui para a 

degradação em temperaturas maiores. 

 

 

 

FIGURA 4.6 - Curvas de TG/DTG da poliuretana de óleo de mamona (R40). 

 

 

As curvas de DTG apresentam picos nas faixas de temperaturas em que ocorre 

variação da perda de massa, sendo que o ponto de máximo do pico corresponde à taxa 

máxima de variação de massa. Logo, analisando a curva de DTG da PU (Figura 4.6), pode-se 

observar que a poliuretana apresentou um pico endotérmico em 354ºC e outro em 503ºC. De 
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acordo com observações de Silva (2008), esses picos correspondem à decomposição 

(fundicão) das paredes celulares e em seguida a oxidação (queima) da espuma. 

 

Melo e Pasa (2004) encontraram picos de degradação do MDI polimérico à 480ºC em 

poliuretanas sintetizadas a partir de óleo de mamona e o estudo de Javni (2004) em 

poliuretanas sintetizadas com polióis à base de óleos vegetais, também correlaciona os picos 

de degradação por volta de 500ºC à degradação do isocianato (MDI modificado). 

 

Martin et al (2010) estudaram as propriedades térmicas da fibra de sisal e seus 

componentes (celulose, holocelulose, lignina) através de análises DSC e TG. Concluíram que 

para produzir materiais compósitos poliméricos reforçados com sisal a temperatura de 

processamento deve ser menor que 185 °C devido à degradação térmica dos componentes 

químicos da fibra, que começa em 186 °C. 

 

Na Figura 4.7, apresenta-se a análise térmica da amostra de compósito de espuma 

rígida de PU de mamona e fibras de sisal, pode-se observar que há uma perda de massa entre 

a temperatura ambiente e a temperatura de 100 ºC correspondendo a 2,4% da massa da 

amostra a qual pode ser atribuída à água de hidratação. Nessa etapa, a perda de massa do 

compósito foi maior em relação à espuma de PU pura que foi de 1,3%. Esse fato pode ser 

explicado pela presença das fibras de sisal que são higroscópicas e contém mais água, ou seja, 

o maior porcentual de perda de massa do compósito correspondeu à perda de água das fibras.  

 

A partir de 100ºC até 350ºC há uma considerável perda de massa em torno de 27,4%. 

Correspondendo a decomposição das ligações uretânicas e a degradação da celulose e de seus 

derivados, que acorre entre 240ºC e 340ºC. De acordo com 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 200ºC, a degradação polimérica induz a uma 

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

 

Analisando a curva de DTG do compósito PU/sisal (Figura 4.2), pode-se observar que 

o compósito apresentou um pico endotérmico em 340ºC e outro em 506ºC, que correspondem 

à decomposição (fundição) das paredes celulares do polímero e em seguida a oxidação 

(queima) da espuma. 
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FIGURA 4.7 – Curvas de TG/DTG do compósito de espuma rígida de PU e fibras de sisal. 

 

 

A partir das análises térmicas da espuma de PU e do compósito de PU/sisal, observa-

se que o porcentual de resíduos - a quantidade de material inicial menos o somatório das 

perdas da degradação térmica -, foi de 38% para o polímero poliuretana e de 35% para o 

compósito. Pode-se concluir que a adição das fibras de sisal diminuiu a resistência à 

degradação térmica do compósito. 

 

 

4.7 Análise da distribuição de temperatura ao longo da seção tubular – 

ensaio de desempenho térmico 

 

Antes da realização dos ensaios de desempenho térmico das amostras, foi verificado se 

havia uma uniformidade na distribuição de temperatura ao longo da seção tubular. Após os 

ensaios nas potências de 22,5 e 40,0 W, foram observadas variações de temperatura ao longo 

da superfície, como pode ser constatado nas Figuras 4.8 e 4.9. 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 (ver 

esquema da distribuição dos termopares na Figura 3.11 do item 3.2.5). 
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FIGURA 4.8 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 22,5W (30V) 
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FIGURA 4.9 – Perfis de temperatura na superfície do tubo para potência de 40,0 W (40 V) 
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Com base nas correlações sugeridas por Churchill e Chu (1975) apud Incropera e 

DeWitt (1998) para um cilindro horizontal longo e isotérmico em uma ampla faixa de valores 

de número de Rayleigh (RaD), a seguinte correlação para o número de Nusselt médio ( DNu ) 

ao longo de toda circunferência de um cilindro isotérmico é dada pela Equação 4.1:  
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Conforme representado na Figura 4.10, 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. 

  

 

FIGURA 4.10 – Desenvolvimento da camada limite e distribuição dos números de Nusselt 

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

 

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

variações devido à disposição da resistência elétrica no interior do tubo. 

 

4.8 Análise do desempenho térmico das amostras 

 

Nos ensaios de desempenho térmico cada amostra foi testada em duas potências 

22.5W (30 V) e 40.0 W (40 V) por um período de aproximadamente 8 horas.  

 

Para a espuma de poliuretana pura (Figura 4.11), observa-se que a temperatura 

máxima na superfície do tubo foi 96.0 ºC e 143.3 ºC e na superfície da amostra foi de 34.9ºC 

e 33.3ºC, respectivamente, para as potências de 22.5 W e 40.0 W. Apesar da grande diferença 

entre as temperaturas, a PU apresentou baixa estabilidade térmica dimensional em 

temperaturas acima de 100 ºC, ou seja, houve deformação nas amostras de PU durante os 

experimentos. Esse comportamento explica alguns pontos de variação de T nas curvas do 

gráfico da Figura 4.11. As alterações estruturais das amostras testadas podem ser observadas 

na Figura 4.12. 
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         (a)                        (b) 
 
FIGURA 4.11 – Desempenho térmico da poliuretana pura (R40) (a) submetida a 22.5 W e 

(b) submetida a 40.0 W. 
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 (a)              (b)            (c) 
 

FIGURA 4.12 – PU (R40) durante e após experimentos (a) pequena expansão durante o 

aquecimento (b) amostra após ensaio em potência de 22.5 W (c) amostra após ensaio em 

potência de 40.0 W. 

 

Na Figura 4.13 são mostradas as curvas de temperatura em função do tempo das 

amostras de compósito PU/sisal (RS34) submetidas as condições de aquecimento de 22.5 e 

40.0 W. Pode-se observar que a diferença de temperatura entre a superfície da seção tubular e 

a do compósito (∆T máximo) foi de 74 e 104 °C, respectivamente, para as potências de 22.5 e 

40.0 W, ou seja, existe uma significante diferença entre as temperaturas da superfície do tubo 

(TsupT) e da superfície da amostra (TsupA).  As diferenças de T observadas atestam o poder de 

isolação do compósito RS34, considerando a espessura total da amostra de 10 mm. 
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(a)    (b) 

 
FIGURA 4.13 – Desempenho térmico do compósito PU/sisal (RS34) (a) submetido a 22.5 

W e (b) submetido a 40.0 W. 
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As curvas de temperatura x tempo do compósito RS34 foram mais estáveis que as da 

espuma pura R40 devido a maior estabilidade dimensional e térmica do compósito, isto é, o 

compósito não sofreu deformação estrutural com o aquecimento. 

 

Na Figura 4.14, pode-se observar que o comportamento térmico das amostras de 

compósito RS12 foi próximo ao compósito RS34. A diferença de temperatura entre as 

superfícies da seção tubular e do compósito foi de 63,6 e 113,10 °C, respectivamente, para as 

potências de 22.5 e 40.0 W. Já as diferenças de temperatura observadas entre TintA e TsupA 

foram menores em relação as diferenças de TintA e TsupA do compósito RS34. Para o 

compósito RS12, a diferença foi de aproximadamente 7 e 8 °C, respectivamente, para a menor 

e maior potência de aquecimento.  

 

Analisando os valores de temperatura obtidos, pode se dizer que, neste caso, a 

gramatura da manta de sisal influenciou o grau de isolamento térmico, isto é, uma maior 

densidade de fibras do compósito RS34 ajudou na retenção do calor. 
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FIGURA 4.14 – Desempenho térmico do compósito RS12 (a) submetido a 22.5 W e (b) 

submetido a 40.0 W. 

 

Os resultados previamente discutidos estão resumidos e apresentados nas Figuras 4.15 e 

4.16. Na Figura 4.16, observa-se que as amostras submetidas a 22.5 W mantiveram, 

aproximadamente, a mesma temperatura na superfície das amostras (TsupA). Já a temperatura 

na superfície do tubo (TsupT) foi maior para o compósito RS34, seguido do compósito RS12 e 
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da poliuretana (R40). O material compósito RS34 teve maior poder de isolação térmica, com 

isso houve maior retenção de calor no tubo e, neste caso, também se observou um maior ∆T. 
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FIGURA 4.15 – Desempenho térmico das amostras submetidas a 22.5 W. 

 

147,10 150,20
143,20

42,90
37,10

33,30

104,20
113,10 109,90

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

RS34 RS12 R40

40.0 Watt TsupT (ºC) TsupA (ºC) ∆T  (ºC)
 

 

FIGURA 4.16 – Desempenho térmico das amostras submetidas a 40.0 W (40V). 
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Para a potência de 40.0 W (Figura 4.16), vale salientar que as amostras sofreram 

carbonização da área interna em contato com a seção tubular aquecida, o que pode influenciar 

na resistência térmica e nas características isolantes de cada material testado. 

 

Um ponto importante a ser considerado é que a espuma de PU pura não foi resistente 

às potências de 22.5 e de 40.0 W, ou seja, apresentou baixa estabilidade térmica dimensional 

em temperaturas acima de 100 °C. Já os compósitos RS12 e RS34 apresentaram maior 

estabilidade térmica dimensional para as duas potências analisadas (Figura 4.17). 

 

             
 

             (a)        (b) 
 

FIGURA 4.17 – Amostras de PU/sisal após experimentos (a) compósito submetido a 22.5 

W (b) compósito submetido a 40.0 W. 

 

A partir dos resultados analisados, pode-se concluir que a espuma pura de PU não 

apresentou estabilidade térmica a 96.0ºC nem a 143.2ºC, respectivamente, para as potências 

de 22.5 W e 40.0 W. Enquanto que ambos os compósitos foram termicamente estáveis para as 

duas potências, isto é, não sofreram deformação estrutural com o aquecimento. Porém, os 

compósitos submetidos a 22.5 W tiveram melhor desempenho térmico em temperaturas em 

torno de 100 ºC do que quando submetidos à temperaturas em torno de 150 ºC (40.0 W), neste 

caso, a superfície das amostras de compósito em contato com tubo aquecido começaram a 

carbonizar (Figura 4.17) durante aproximadamente 8 horas de análise. 
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4.9 Absorção de água 

 

Na Tabela 4.4 são apresentados os valores da porcentagem de absorção de água das 

amostras ensaiadas. As amostras de PU puro apresentaram a menor taxa de absorção de água 

em relação aos compósitos RS12 e RS34.  

 

Durante o processo de preparação das amostras, as bordas laterais foram lixadas, uma 

vez que essas eram retiradas de placas retangulares. Porém, as faces superior e inferior 

ficaram protegidas com a película resultante do processo de moldagem. No caso dos 

compósitos PU/sisal, o processo de lixamento expôs as fibras de sisal e devido a hidrofilidade 

natural das fibras foi observada uma maior porcentagem de absorção de água dos compósitos 

em relação ao PU puro. 

 

TABELA 4.3 – Média dos resultados de porcentagem de absorção de água das amostras. 

Amostra % absorção de água / volume 

R40 0.19 

RS12 1.34 

RS34 1.93 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.3, também se observa que houve uma 

maior absorção de água nas amostras RS34 em relação aos compósitos RS12. Esse fato pode 

ser explicado também pela hidrofilidade natural do sisal porque no caso do compósito RS34, 

este contém uma maior quantidade de fibras, já que foram fabricados com uma manta de 

gramatura maior. Portanto, quanto mais fibras de sisal expostas mais será a absorção de água. 

 

No geral, as porcentagens de absorção de água por volume das amostras foram 

aceitáveis. De acordo com a norma ASTM D 2842 a porcentagem de absorção do poliestireno 

extrudado é de 0.17.  

 

Vale salientar que no caso das amostras de compósitos, quanto mais as fibras de sisal 

estiverem protegidas menor será o ganho de umidade e conseqüentemente maior eficiência de 

isolamento térmico sob condições de trabalho.  
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4.10 Resistência à compressão 

 

Para o cálculo da média dos valores de tensão-deformação, utilizou-se uma rotina que 

foi implementada no MATLAB (Anexo A). Os resultados da média para as três amostras 

analisadas estão apresentados no gráfico da Figura 4.18. 
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FIGURA 4.18 – Média dos valores de tensão-deformação em compressão das amostras PU 

(R40) e dos compósitos (RS12 e RS34). 

 

A partir do gráfico da Figura 4.18, pode-se observar que a resistência em compressão 

a 10% de deformação da amostra de PU (R40) foi 0,78 MPa, da amostra de compósito RS12 

foi 0,79 MPa e do compósito RS34 foi 0,86 MPa.  

 

A introdução das fibras de sisal no preparo dos compósitos levou a um acréscimo da 

resistência mecânica em compressão em relação à espuma de PU. O aumento da resistência 

em aproximadamente 10% para o compósito RS34, de acordo com Silva (2008), está 

sugerindo um aumento da rigidez da fase sólida da espuma, que pode estar associado a uma 

maior presença de domínios rígidos formados por uretanos oriundas das reações de grupos 

OH da fibra de sisal com o isocianato.  

 

Ou ainda pode estar relacionado ao aumento da densidade das espumas, que representa 

um aumento de massa do polímero para um mesmo volume da amostra e conseqüentemente o 

aumento de grupos uretanos que podem contribuir para maior reticulação do material. 
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De acordo com Narine et al (2007) a resistência à compressão não depende somente 

da estrutura celular da espuma, i. e. do material da parede das células e do tamanho e formato 

das células, mas também do tipo de célula (aberta ou fechada). A espuma de poliuretana de 

óleo de mamona (R40), em análise, apresenta predominantemente células fechadas.  

 
A partir dos resultados obtidos, pode se concluir que os compósitos foram mais 

resistentes à compressão que as amostras de PU de óleo de mamona. A diferença nos valores 

mostra que os compósitos apresentaram maior rigidez devido à introdução das mantas de 

sisal. E o melhor desempenho mecânico em compressão do compósito RS34, está relacionado 

ao maior conteúdo de fibras, isto é, possui manta de sisal com a maior gramatura em relação a 

RS12. 

 

4.11 Resistência à flexão 

 
Para o cálculo da média dos valores de tensão-deformação, utilizou-se uma rotina que 

foi implementada no MATLAB (Anexo A). Os resultados da média para os (03) três materiais 

analisados  estão apresentados nos gráficos da Figura 4.19. 
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FIGURA 4.19 – Média dos valores de tensão-deformação em flexão das amostras de espuma 

de PU e dos compósitos RS12 e RS34. 

 

A partir do gráfico, pode-se observar que a tensão em flexão a 5% de deformação da 

espuma de PU de óleo de mamona foi de 2,13 MPa. Já para os compósitos de espuma de PU e 

fibras e sisal foi de 4,96 e 8,59 MPa, respectivamente, para as amostras RS12 e RS34.  
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Houve um aumento da resistência à flexão de aproximadamente 132% e de 300%, 

respectivamente, dos compósitos RS12 e RS34 em relação à espuma de PU (R40). Entre os 

compósitos RS12 e RS34 o aumento da resistência a 5% de deformação foi de 73%. 

 

Comparando os resultados das amostras analisadas, observa-se que os compósitos 

foram mais resistentes à flexão que a espuma de poliuretana. A adesão superficial entre a fibra 

e a matriz desempenha um importante papel na transmissão da força da matriz (poliuretana) 

para o reforço (fibras de sisal) o que contribui para um melhor desempenho dos compósitos 

(Husic et al (2005). 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
5.1 CONCLUSÕES 

 

Condutividade térmica 

 

A adição das mantas de sisal induziu um maior grau de compactação da espuma, 

reduzindo os espaços vazios (células) da poliuretana, induzindo elevação do k. 

Apesar do aumento no valor de k dos compósitos em relação ao PU, a condutividade térmica 

dos compósitos ainda foi baixa, ou seja, os compósitos desenvolvidos podem ser considerados 

bons isolantes térmicos.  

 

Densidade aparente 

 

Apesar dos valores de densidade aparente dos compósitos serem maiores que os da 

espuma de PU pura, pode-se encontrar um conteúdo ideal e uma distribuição mais uniforme 

da resina no molde e os valores de ρ  podem ser reduzidos. 

 

Absorção de água 

 

O aumento de absorção de água para o compósito RS34 em relação ao RS12 está 

associado ao aumento da gramatura. A maior porcentagem de absorção de água dos 

compósitos em relação à poliuretana R40 está relacionada com a presença das fibras de sisal, 

que são higroscópicas. 

 

Análise Termogravimétrica 

 

A adição das fibras de sisal diminuiu a resistência à degradação térmica dos 

compósitos. Houve uma maior perda de massa do compósito na faixa de temperatura entre 

200 e 340°C, relacionada à decomposição das ligações uretânicas e a degradação da celulose e 

seus derivados. 

 

Ensaios mecânicos em flexão e compressão 
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Nos resultados de resistência mecânica em compressão e flexão, os compósitos 

apresentaram melhor desempenho mecânico que a espuma rígida de poliuretana. O aumento 

do conteúdo de fibras induziu um aumento na rigidez dos compósitos. 

 

Desempenho térmico 

 

O material compósito desenvolvido pode ser usado como material de isolamento 

térmico em sistemas na faixa de temperatura entre 60 e 110°C, pois apresenta desempenho 

térmico e mecânico semelhante ou melhor que alguns materiais comumente utilizados para 

fins de isolação térmica. 

 

A gramatura da manta de sisal influenciou o grau de isolamento térmico, isto é, uma 

maior densidade de fibras do compósito RS34 ajudou na retenção do calor. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Desenvolver um compósito de espuma rígida de PU de óleo de mamona e fibras de 

sisal com retardante de chama. 

 

Otimização do processo de moldagem dos compósitos a fim de reduzir a densidade 

aparente dos mesmos. 

 

Realizar novos estudos mecânicos para desenvolver uma aplicação estrutural do 

material compósito desenvolvido, bem como utilizar outras gramaturas de manta de sisal 

disponíveis. 

 

Utilizar outros tipos de fibras vegetais em forma de manta para a produção de 

compósitos isolantes térmicos. 
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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   
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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   
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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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ANEXO A 

 

Anexo A1- Programa para calcular a média dos gráficos tensão x deformação utilizando 

o MATLAB. 

 

Programador: Raimundo Carlos Silvério Freire Júnior 

 

clear all 

Copia o diretório corrente 

diretorio_corrente=cd; 

Entrando com o número de arquivos 

mensagem={' Digite o numero de arquivos que serão utilizados para fazer a media: '}; 

titulo=' Quantidade de arquivos utilizados para obtenção da media'; 

num_de_linhas=[1]'; 

valor_predefinido={''}; 

valores=inputdlg(mensagem,titulo,num_de_linhas,valor_predefinido); 

if (isempty(valores)) 

    warndlg('Nao se forneceu nenhum valor.'); 

    break 

end 

valores=str2double(valores); 

 

% Criando matrizes multidimensionais 

if (valores==1) 

    dados=zeros(100000,2); 

    dado=zeros(3000,2); 

elseif (valores==2) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==3) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 
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elseif (valores==4) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==5) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2)); 

elseif (valores==6) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==7) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==8) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==9) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2)); 

elseif (valores==10) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        

zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(10

0000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 
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zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2))

; 

elseif (valores==11) 

    dados=cat(valores,zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),zeros(100000,2),... 

        zeros(100000,2),zeros(100000,2)); 

    dado=cat(valores,zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),zeros(10000,2),... 

        zeros(10000,2),zeros(100000,2)); 

end 

 

% Obtendo os arquivos 

mensagem=[' Escolha o arquivo que vai ser utilizado para fazer a media']; 

[arq, Caminho] = uigetfile({'*.dat';'*.txt'},mensagem); 

tamanho_menor=0; 

% Verifica se algum dado foi fornecido 

if ~ischar(arq) 

    warndlg('Nome de arquivo nao fornecido.'); 

    return 

end 

 

for i=1:valores 

  

% Carregando o arquivo 

    cd (Caminho) 

    c=dlmread(arq); 

    existe=min(find(c(50:length(c),i*2)==0)); 

    if isempty(existe) 

        fim(i)=length(c(:,i*2-1:i*2)); 

    else 

        fim(i)=existe-1; 

    end 

    dados(1:fim(i),:,i)=c(1:fim(i),i*2-1:i*2); 
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% Encontrando o gráfico de menor numero de pontos 

    if (fim(i)<=tamanho_menor | tamanho_menor==0) 

        tamanho_menor=fim(i); 

    end 

end 

         

% O numero total de pontos do grafico medio tera 1/10 do grafico de 

% menor numero de pontos 

tamanho_menor=round(tamanho_menor/10); 

 

% Ajuste dos graficos 

for i=1:valores 

    % round serve para retirar numeros depois da virgula 

    divisao(i)=(fim(i)-2)/(tamanho_menor-2); 

    % O tamanho_menor define o numero total de pontos que o grafico medio tera 

     

    % Ajustando o gráfico para poder calcular média 

    for (j=1:tamanho_menor-2) 

        soma1=0; 

        soma2=0; 

        inicio=round(divisao(i)*(j-1)+2); 

        final=round(divisao(i)*j+1); 

        numero_de_pontos=1+final-inicio; % Conta o ponto inicial, por isso se acrescenta 1 

        for (k=inicio:final) 

            soma1=soma1+dados(k,1,i); 

            soma2=soma2+dados(k,2,i); 

        end 

        dado(j+1,1,i)=soma1/numero_de_pontos; 

        dado(j+1,2,i)=soma2/numero_de_pontos; 

    end 

    dado(tamanho_menor,1,i)=dados(fim(i),1,i); 

    dado(tamanho_menor,2,i)=dados(fim(i),2,i); 
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    % Plotando o gráfico 

    figure(i) 

    plot(dado(:,1,i),dado(:,2,i),'ro') 

    hold on 

    plot(dados(:,1,i),dados(:,2,i),'b') 

end 

 

% Cálculo da média 

Media=zeros(tamanho_menor,2); 

for i=1:valores 

    Media=Media+dado(1:tamanho_menor,:,i); 

end 

Media=Media/valores; 

 

% Plotando o gráfico 

figure(valores+1) 

plot(Media(:,1),Media(:,2),'ro') 

if (valores==1) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1)) 

elseif (valores==2) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2)) 

elseif (valores==3) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3)) 

elseif (valores==4) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4)) 

elseif (valores==5) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5)) 
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elseif (valores==6) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6)) 

elseif (valores==7) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6),... 

        dados(:,1,7),dados(:,2,7)) 

elseif (valores==8) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6),... 

        dados(:,1,7),dados(:,2,7),dados(:,1,8),dados(:,2,8)) 

elseif (valores==9) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6),... 

        dados(:,1,7),dados(:,2,7),dados(:,1,8),dados(:,2,8),dados(:,1,9),dados(:,2,9)) 

elseif (valores==10) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6),... 

        dados(:,1,7),dados(:,2,7),dados(:,1,8),dados(:,2,8),dados(:,1,9),dados(:,2,9),... 

        dados(:,1,10),dados(:,2,10)) 

elseif (valores==11) 

    hold on 

    plot(dados(:,1,1),dados(:,2,1),dados(:,1,2),dados(:,2,2),dados(:,1,3),dados(:,2,3),... 

        dados(:,1,4),dados(:,2,4),dados(:,1,5),dados(:,2,5),dados(:,1,6),dados(:,2,6),... 

        dados(:,1,7),dados(:,2,7),dados(:,1,8),dados(:,2,8),dados(:,1,9),dados(:,2,9),... 

        dados(:,1,10),dados(:,2,10),dados(:,1,11),dados(:,2,11)) 

end 

 

% Salvando dados em arquivo 
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tipo={'*.dat'; '*.txt'}; 

titulo=' Arquivando os dados'; 

[nome,Caminho]=uiputfile(tipo,titulo); 

if ~ischar(nome) 

    warndlg('Nome de arquivo nao fornecido.'); 

     

else 

   % Criando o arquivo 

    cd (Caminho) 

    dlmwrite(nome,Media,'\t') 

end 

% Volta para o diretório corrente 

cd (diretorio_corrente) 


