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RESUMO 

 

Tendo em vista a crescente busca por materiais que possam cada vez mais melhorar a eficiência 

de isolantes térmicos e que não causem agressão ao meio ambiente, temos a utilização da palha 

da carnaúba como uma alternativa de reforço em compósitos de isolação térmica. O compósito 

é formado por fibras naturais da folha da carnaúba que possui propriedades físico-químicas 

desejáveis para ser utilizado como isolante térmico e o minério Caulim, que se caracteriza por 

ser quimicamente inerte e possuir baixa condutividade térmica. A palha de carnaúba ao ser 

adquirida encontrava-se coberta de impurezas, a mesma foi submetida a vários processos de 

lavagem para que essas impurezas não interferissem nos testes, o caulim foi utilizado sem 

nenhum tipo de tratamento para seu beneficiamento. Após limpa, essa palha foi triturada em 

um moinho de facas até encontrar-se na forma de pó, esse pó foi misturado com o caulim até 

mostrar-se mais homogêneo possível, essa mistura foi devidamente hidratada e prensada para 

que pudessem ser feitos corpos de provas para os ensaios. O compósito foi dividido em 

formulações de 10 %, 30% e 50%, esse valor indica a porcentagem de massa da fibra do pó da 

carnaúba por massa total do compósito prensado. Os corpos de prova foram submetidos a 

ensaios de condutividade, resistência, difusividade. Análises de termogravimetria, difração de 

raios X, fluorescência de raios X, ensaio de compressão para determinar se o mesmo poderia 

ser utilizado em revestimento de paredes. O compósito mostrou resultados satisfatórios em suas 

características térmicas, com uma faixa de trabalho de até 150º C e uma condutividade térmica 

média de 0,199 W/m.K, e bastante viável no quesito custo-benefício, mas um pouco limitado 

pelo seu local de aplicação. 

 

Palavras-Chave: Fibra natural; Isolate térmico; Compósito. 
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ABSTRACT 

 

Thinking about the growing search for materials than can improve the efficiency of thermal 

insulations, and that do not cause aggressions to the environment, we decided to use the leaf of 

the carnauba as an alternative reinforcement in composites of thermal insulation. The composite 

is formed by natural fibers of leaves of the carnauba, that possesses good physicochemical 

properties to work as a thermal insulation and the minerium caulim, that is characterized for 

being chemical inert and possesses low thermal conductivity. The carnauba straw acquired 

was-covered with impurities, it was subjected to various washing processes for these impurities 

do not interfere in the tests, the caulim was used without any treatment for their processing. 

After cleaning, the straw was milled in a knife mill to be in the form of powder, this powder 

was mixed with kaolin to be more homogeneous, the mixture was properly hydrated and pressed 

to make specimen for testing. The composite was divided into formulations of 10%, 30% and 

50%, this value indicates the percentage of the fiber mass of the carnauba powder per total mass 

of the composite, after that , the specimens were manufactured by the pressing method. The 

specimens have been tested to determine conductivity, resistance, diffusivity. Analyses of 

thermogravimetry, x-ray diffraction, x-ray fluorescence were done, and a compression test to 

determine whether it could be used in wall cladding. The composite showed satisfactory results 

in their thermal characteristics,the composite showed satisfactory results in their thermal 

characteristics , with an operating range of up to 150 ° C and an average thermal conductivity 

of 0.199 W /m.K  and quite feasible in the item cost-effective, but somewhat limited by their 

place of application. 

 

Keywords: Natural Fiber; Thermal insulation; Composite. 
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INTRODUÇÃO                                                         1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando um sistema está em temperatura maior ou menor que a ambiente, ocorrerão 

trocas de calor, que poderão alterar sua temperatura e ainda resultarão numa perda de energia. 

Para reduzir tais efeitos se emprega basicamente uma camada de material de baixa 

condutividade térmica sobre as superfícies de troca. O isolante térmico (como também o 

acústico) incorpora em seu interior uma grande quantidade de pequenas bolhas de gás, evitando 

sua movimentação e reduzindo assim a transferência de calor por convecção. Como a 

condutividade térmica do gás é baixa, a condutividade do isolante térmico tenderá a este valor. 

A condutividade térmica do gás e consequentemente do material isolante varia com a 

temperatura de trabalho. Os materiais utilizados para tal finalidade não tem um pensamento 

ecologicamente rentável, logo, a utilização de um material compósito que possa exercer a 

mesma função e causem um menor estrago ao meio ambiente, substituindo assim a utilização 

de materiais não-biodegradáveis (MOHANTY, 1999.). 

O foco do estudo de fibras naturais se dá pelo fato de compósitos formados por fibras 

naturais poderem substituir outros materiais sintéticos, materiais esses que são bastante 

utilizados nos mais diversos campos da indústria, seja ela automotiva, aeronáutica e até na 

construção civil (MORTENSEN, 2007). As fibras naturais possuem características que as 

fazem ser bastante propensas para a utilização em diversos campos, entre essas características 

temos baixa densidade, alta resistência, boas propriedades mecânicas e baixos custos de 

processamento (LEVY, 2006). 

Muitos estudos tem sido feitos pensando em como manter os padrões de qualidade de 

materiais sem que isso acarrete no futuro um dano ao meio ambiente. As pesquisas e a adaptação 

de técnicas para utilização de fibras vegetais em diferentes setores têm se tornado cada vez mais 
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viáveis no Brasil, por ser um país com recursos naturais disponíveis, grandes áreas de plantio e 

variadas espécies de plantas (ZINI, et al. 2007; HUDA, et al. 2008). Nas regiões Norte e 

Nordeste do país, comunidades rurais produzem e beneficiam diversos tipos de fibras vegetais. 

O Estudo sobre fibras naturais é algo bastante abrangente, a utilização da palha de 

carnaúba já foi estudada para sua aplicação em revestimento de dutos e sua aplicação como 

isolante térmico, no entanto, a utilização da palha de carnaúba aplicada a um outro material 

para que se possa então criar um compósito para a utilização como isolante térmico não teve 

ainda um estudo sistemático. Tal fato incentiva uma melhor pesquisa para somente então termos 

uma boa noção da sua aplicabilidade na área industrial. 

O material de reforço utilizado foi o Caulim, um minério encontrado no interior do 

estado e que possui características que o possibilitam ser uma boa escolha para material para se 

trabalhar com um isolante térmico natural, como é o caso da carnaúba.  

Um outro fator bastante importante dá-se pelo fato do Brasil ser um dos maiores 

produtores de caulim no mundo. Tanto o caulim como a carnaúba são materiais encontrados 

com abundância na região onde as pesquisas foram realizadas, o trabalho tem por finalidade 

então, estudar uma forma alternativa de isolante térmico que possa estimular a economia local, 

gerando assim mais renda e aproveitamento dos recursos naturais que existem em abundância 

na região do Nordeste. 

 

1.1. Objetivo Geral 

 

Fabricação de um isolante térmico formado por Caulim e fibras naturais de Carnaúba. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

  a) Avaliar as proporções que a relação fibra/matriz apresenta melhor 

aplicabilidade para a utilização; 

  b) Avaliar as propriedades mecânicas do compósito; 

  c) Avaliar por meio de microscópio eletrônico de varredura e Fluorescência de 

Raios X para se poder caracterizar e avaliar a estrutura do compósito; 

  d) Avaliar as características térmicas do compósito;  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                2 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os fundamentos teóricos para o desenvolvimento e compreensão do presente trabalho 

serão apresentados a seguir. Definição de transferência de calor, propriedades térmicas, 

isolamento térmico, assim como, compósitos e outros materiais para aplicação em isolamento 

térmico. 

 

2.1. MATERIAIS 

 

Os principais materiais para a fabricação dos compósitos foram o Caulim e a fibra da 

palha de carnaúba. O caulim foi obtido com o auxílio da mineradora Prime localizada em 

Parelhas/RN, que assegurou a qualidade do produto, atendendo plenamente os requisitos 

rigorosos da indústria. A carnaúba foi obtida nas proximidades de Assu/RN, local onde se 

encontra grande concentração do vegetal. 

 

2.1.1. Carnaúba 

 

A carnaúba (Fig. 1) é um vegetal da classe das monocotiledôneas, e caracteriza-se por 

possuir uma cera que abrange várias aplicações. A cera de carnaúba é um produto não perecível 

e de validade indeterminada. Pesquisas sobre a conservação do tomate usando cera de carnaúba 

mostrou-se bastante promissor, aumentando o tempo que a fruta podia ser guardada até o início 

do seu apodrecimento (Francisco, 2004). 
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Figura 1 - Folha de carnaúba 

 

 

Produtos naturais oriundos da palha de carnaúba vem sendo considerados para fins de 

isolação térmica, uma vez que são leves, flexíveis, de baixo custo, abundantes e apresentam 

uma estrutura “micrográfica” caracterizada por muitos vazios, o que induz maior resistência 

térmica ao fluxo de calor (SANTOS, 2005). 

A carnaúba, além da aplicação de sua cera, tem sido usada diretamente para fazer o 

isolamento térmico. Segundo Carlos Tadeu (2008), a folha de carnaúba mostrou uma boa 

eficiência quando aplicada para cobrir galpões contendo frangos de corte, mantendo a 

temperatura interna em condições confortáveis para o animal, mesmo em horários mais quentes. 

Outra aplicação que tem sido bastante estudada é a utilização de esteiras de carnaúba 

com aplicação de formulações, para garantir uma cobertura impermeabilizante, tal cobertura 

melhora o uso e aprimora as propriedades mecânicas das esteiras. As formulações foram 

preparadas utilizando-se duas resinas acrílicas/estirênicas a base de água, uma argila mineral, 

encontrada também na região, além de dois tipos de retardantes de chama (CAVALCANTE, 

2011). 

 

2.1.2. Caulim 

 

O outro material utilizado para formar o compósito foi o Caulim (Fig. 2), termo que é 

usado para denominar uma rocha que contém caulinita. O caulim é um material formado por 



5 

 
Luciano Leonardo Lopes 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

um grupo de silicatos hidratados de alumínio, pincipalmente caulinita e haloisita, seguido por 

diquita e nacrita. Além disso, o caulim sempre contém outras substâncias sob a forma de 

impurezas, desde traços até a faixa de 40-50% em volume, consistindo, de modo geral, de 

quartzo, micas, feldspatos, óxidos de ferro (LUIZ, 2000). 

 

Figura 2 – Caulim. 

 
 

O caulim é uma rocha composta por um grupo de silicatos hidratados de alumínio, 

principalmente caulinita e haloisita, apresentando em geral cor branca devido ao baixo teor de 

ferro (LIMA, 2010). O caulim é um bem mineral que apresenta um vasto campo de aplicações 

industriais, em função de suas características tecnológicas, pois é (DA LUZ & DAMASCENO 

1993): 

a) quimicamente inerte, 

b) macio e não abrasivo,  

c) branco ou quase branco (alvura), 

d) tem capacidade de cobertura quando usado como pigmento, 

e) reforçador para as aplicações de carga,  

f) apresenta baixa condutividade térmica e elétrica 

 

2.2. PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 

Entende-se por propriedade térmica dos materiais como o corpo se comporta quando 

energia térmica (calor) age sobre o mesmo. Analisando de uma perspectiva microscópica, os 

principais tipos de energias térmicas nos sólidos são a energia vibracional dos átomos e a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_t%C3%A9rmica
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energia cinética dos eletros livres dos átomos. Quanto se absorve energia térmica, a temperatura 

se eleva e a energia interna aumenta. As principais propriedades térmicas são  

(LAMAT, 2014): 

 Dilatação ou expansão térmica; 

 Condutividade térmica; 

 Calor específico; 

 Resistência ao choque térmico. 

 

Tais propriedades serão comentadas mais a frente quando na parte de Metodologia, 

serão devidamente calculadas através de ensaios experimentais para se saber os valores do 

compósito fabricado. 

 

2.3. TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

Incropera (2008) define calor como “o trânsito de energia provocado por uma diferença 

de temperatura” sendo que o sentido do fluxo de calor vai da região de maior temperatura para 

a região de menor temperatura. 

A transferência de energia entre a instalação, seus ocupantes e o ambiente, ocorre por 

condução, radiação e convecção. Os processos térmicos em seu interior dependem das 

propriedades (absortividade, refletividade, transmissividade térmica) dos materiais (MICHELS 

et al., 2008). 

A transferência de calor de um corpo devido à existência de diferentes temperaturas, 

sem mudança de estado físico, é denominada troca seca. Nestas trocas, o calor envolvido é 

denominado como calor sensível, e a transferência de calor acontece por meio da condução, 

radiação e convecção (BAÊTA, 1997). 

Outra forma de transferência de calor são as trocas úmidas que acontecem quando há 

uma mudança no estado de agregação da água, sendo o calor envolvido nestas trocas 

denominado calor latente, e os mecanismos são: evaporação e condensação (FROTA; 

SHIFFER, 1988). 
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2.3.1. Condutividade Térmica 

 

A condução é um processo que exige contato físico direto entre as superfícies ou 

substâncias cujas temperaturas são diferentes, sendo a energia transferida de uma região de 

maior temperatura para outra de menor temperatura (INCROPERA et al., 2008). Este processo 

ocorre em sólidos, líquidos e gases, mas como nos fluidos há processos convectivos, a condução 

refere-se somente aos sólidos, pois ocorre sem a movimentação das moléculas, que é a condição 

inicial para que haja o processo de condução de energia. 

A quantidade de calor que flui através de um elemento opaco é função do material que 

o constitui, da espessura do elemento e do gradiente de temperatura. A grandeza física que 

caracteriza se um material é melhor ou pior condutor de calor chama-se condutividade térmica 

(k) (INCROPERA, 2008). 

A Equação 1 da taxa de transferência de calor por condução (REYNOLDS, 1986) é 

descrita como “Lei de Fourier” que relaciona as grandezas envolvidas na transferência de calor 

por condução. 

 

𝑄 = 𝐾.
𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑖

𝐿
 (1) 

 

Em que: 

Q = densidade de fluxo de energia térmica (W/m²); 

k = condutividade térmica do material (W/m.K); 

Tse = temperatura da superfície externa (K); 

Tsi = temperatura da superfície interna(K); 

L = espessura do material (m). 

 

2.3.2. Transferência de calor por convecção 

 

Segundo Çengel (2003) a convecção é definida como uma transferência de calor de um 

local para o outro pelo movimento de fluidos, a presença de movimento de volumes do fluido 

aumenta a transferência de calor entre a superfície sólida e o fluido. 
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A transmissão da energia ocorre das porções quentes para as porções frias de um fluido 

através da ação combinada da condução de calor, armazenamento de energia e movimento de 

mistura (KREITH, 1973). 

A convecção é natural quando o movimento do fluido ocorre devido às variações de sua 

densidade, e na convecção forçada a movimentação do fluído é realizada por forças mecânicas 

externas (bombas ou ventiladores). A transferência de calor é um processo onde o material que 

flui será o agente transportador de energia (BEJAN et al., 1996) 

A grandeza física que caracteriza o processo convectivo é o coeficiente de transmissão 

de calor por convecção (hc) e seu valor depende de alguns fatores como a natureza do fluido, 

velocidade do fluido, geometria e rugosidade da superfície sólida, características da camada 

limite, se a convecção é natural ou forçada e da direção de deslocamento do fluido (KREITH 

1973). 

A Equação 2 a seguir é conhecida como “Lei de Resfriamento de Newton”, e relaciona 

as grandezas envolvidas na transferência de calor por convecção. 

 

Q= hc .( Tsup -T∞) (2) 

 

Em que: 

Q = densidade de fluxo de energia térmica, em W/m2; 

hc = coeficiente de transferência de calor por convecção, em W/m².K; 

Tsup, T∞ = temperatura da superfície e temperatura do fluido, em K. 

 

2.3.3. Transferência de calor por radiação 

 

A radiação térmica é definida como sendo “a energia emitida pela matéria que estiver 

numa temperatura finita”. A radiação pode ser transmitida tanto pelos corpos sólidos como 

pelos fluidos por meio de ondas eletromagnéticas. Dessa forma, quando um corpo recebe 

energia radiante, há um aumento de sua temperatura e também há emissão de energia para as 

superfícies adjacentes, que é proporcional à temperatura do corpo (KREITH, 1973). 

Todos os corpos com temperatura superior a 0 K (-273 °C), consequentemente, 

possuindo movimento molecular e atômico, emitem radiação eletromagnética. 
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A troca de calor entre dois corpos, como por exemplo, entre a superfície animal e a 

superfície das telhas, depende da diferença de temperatura entre as superfícies, de suas 

emissividades e do formato do corpo, o qual representa como a superfície do animal se situa 

em relação à superfície do telhado (posição) e a forma como ocorrem as múltiplas trocas de 

calor entres elas (HOLMAN, 1983). 

A Equação 3, de acordo com a lei de Stefan-Boltzman, relaciona as grandezas 

envolvidas na transferência de calor por radiação em uma superfície à determinada temperatura. 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑  =  𝜀 𝜎 (𝑇𝑠
4-𝑇𝑣4)  (3) 

 

Em que: 

Qrad = densidade de fluxo de energia térmica, em W/m²; 

ε = emissividade da superfície; 

σ = constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 x 10-8 W/m². K4; 

Ts= temperatura da superfície, em K; 

Tv= temperatura da vizinhança , em K. 

 

A emissividade (ε) fornece uma medida da capacidade de emissão de energia de uma 

superfície em relação à de um corpo negro (radiador ideal), com valores que se encontram entre 

0 ≤ ε ≤ 1, dependendo do material utilizado e da superfície (KREITH, 1973). 

A energia radiante incidente sobre um corpo é em parte absorvida, refletida e transmitida 

(Eq. 4 e 5), sendo as propriedades físicas envolvidas nesses processos denominadas 

respectivamente de absorção (α), de reflexão (ρ) e de transmissão (τ). 

Considerando Ei a energia radiante incidente em uma determinada superfície, Eα a 

parcela de energia absorvida, Eρ a energia refletida e Eτ a energia transmitida, tem-se que: 

 

𝐸𝑖 = 𝐸𝛼+𝐸ρ+𝐸τ (4) 

 

A absortividade (α) também varia na faixa 0 ≤ α ≤ 1. As superfícies opacas absorvem 

uma parte da radiação incidente e refletem a outra parte em quantidade proporcional ao total de 

radiação incidente (HALÁSZ, 1994). A equação que define esta relação é dada por: 
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1 = α + ρ (5) 

 

2.3.4. Difusividade e Efusibilidade Térmica 

 

Segundo Bezerra (2008) a difusibilidade representa a propriedade de um material em 

propagar uma onda de temperatura, estando ligada à velocidade de variação da temperatura, 

portanto, quanto maior a difusividade térmica mais rápida será a difusão de calor no meio. E a 

efusibilidade ou poder de penetração representa a propriedade que um material tem de absorver 

ou devolver energia térmica, estando ligada às sensações térmicas que o organismo humano ou 

animal observa quando está em contato com materiais termicamente diferentes (RODRIGUES, 

1998). 

Dessa forma, a difusividade e a efusibilidade térmica dos materiais estão relacionadas 

com a velocidade de variação das temperaturas e com velocidade da onda de calor, 

representando a inércia térmica do material. A difusibilidade e a efusibilidade podem ser 

determinadas de forma direta por meio de calorímetros, ou de forma indireta, por meio das 

Equações 6 e 7 (RODRIGUES, 1998). 

 

α = 
𝑘

ρ.𝑐
        (6) 

β = √𝑘. ρ. c        (7) 

 

Em que: 

α = difusividade térmica (m²/s); 

β = efusibilidade térmica (J/°C.m².s); 

k = condutividade térmica, em W/m.ºC; 

ρ = massa específica, em kg/m³; 

c = calor específico, em J/kg. ºC. 
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Observando a equação da difusividade: 

 

α = 
𝑘

ρ𝐶
       (8) 

 

Um material com baixa difusividade tem k pequeno (conduz muito mal) e um calor 

específico volumétrico (C) alto, (é necessária muita energia térmica para aumentar a 

temperatura de determinado volume do material). Exemplo: 

 Concreto celular: 

 

k= 0,4 W/m°C; 

C= 1000 J/Kg C°; 

 Cobre: 

k= 390W/m °C; 

C= 3382 J/Kg °C. 

 

Considerando-se a mesma área e a mesma espessura, uma parede de cobre aquecida em 

uma das faces se aquecerá mais rapidamente na outra face do que uma parede de concreto 

celular (PROTOLAB, 2015). 

 

2.4. ISOLAMENTO TÉRMICO 

 

É o processo pelo qual, utilizando materiais adequados, se dificulta a dissipação de calor 

de um corpo ou de um ambiente. O calor é a energia térmica em transito de um corpo para o 

outro devido às diferenças de temperatura. 

A transferência de calor é uma ciência que estuda a forma como o calor se movimenta 

entre fontes e receptores, apresentando um gradiente de temperatura. Esse processo está 

relacionado a diversos fatores, como taxa de troca de calor, a fase e características naturais da 

substância que está sendo analisada (KERN, 1977). 

O isolamento térmico consiste em proteger as superfícies aquecidas, como a parede de 

um forno, ou resfriadas, como a parede de um refrigerador, através da aplicação de materiais 
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de baixa condutividade térmica (k). Sendo seu principal objetivo minimizar os fluxos de calor, 

quer por problemas técnicos (segurança, evitar condensação), quer por problemas econômicos 

(economizar energia), ou ainda por critério de conforto térmico.  

Normalmente, os materiais isolantes são porosos, e aprisionam o ar (k=0,02 Kcal/h.m.ºC 

quando parado) nas pequenas cavidades do material sólido, evitando sua movimentação, e 

impedindo a convecção. Por isto, materiais porosos com poros pequenos e paredes finas de 

materiais de baixo valor de k, resultam em bons isolantes térmicos. 

O que caracteriza um bom isolante térmico é: 

• Baixo valor de k. Quanto menor o k, menor será a espessura necessária para 

uma mesma capacidade isolante.  

• Baixa capacidade higroscópica. Capacidade higroscópica é a propriedade do 

material relacionada à absorção de água. Água, ao penetrar nos poros, substitui o ar, 

aumentando o valor de k. Além disto, quando se tratar de isolamento de ambientes cuja 

temperatura seja inferior a 10ºC, existe a possibilidade da água absorvida passar para o 

estado sólido com consequente aumento de volume, o que causará ruptura das paredes 

isolantes.  

• Baixa massa específica. Em certas aplicações, um bom isolante precisa ser leve, 

de modo a não sobrecarregar desnecessariamente o aparelho isolado.  

• Resistência mecânica compatível com o uso. De maneira geral, quanto maior a 

resistência mecânica do material isolante, maior será o número de casos que ele poderá 

resolver, além do que apresentará menor fragilidade, o que é conveniente nos processos 

de transportes. 
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METODOLOGIA                                                      3 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa, o método de obtenção e todo o processo de fabricação dos corpos de prova. Serão 

vistos os ensaios realizados e em seguida, uma breve descrição dos métodos empregados nas 

técnicas de análises do material.  

 

3.1. MÉTODOS 

 

Os procedimentos experimentais foram executados conforme o fluxograma apresentado 

na Figura 3. 

 
Figura 3 – Esquema de procedimento experimental. 

 

 

Materias-primas

Caulim

Secagem

Caracterização

FRX

DRX

TG/DSC

Carnaúba

Moagem

Caracterização

FRX

DRX

TG/DSC
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Figura 3 – (Continua)  

 

 

 

3.2. OBTENÇÂO DAS AMOSTRAS. 

 

Primeiramente foi feita análise visual, a mesma encontrava-se com um grande acúmulo 

de impurezas e uma grande quantidade de pó de carnaúba. No interior do estado a palha é 

utilizada artesanalmente e o pó é extraído por meio de um simples processo de secagem através 

de secadores solares ou simplesmente deixando a palha em repouso sob o sol por um período 

de 8 a 10 dias, sendo depois retirado o pó por um processo denominado batição. Para o nosso 

estudo a intenção era de se trabalhar com a carnaúba no seu estado mais limpo possível. 

Foi-se discutido junto um processo de lavagem em que a carnaúba era colocada dentro 

de uma panela com água fervendo e deixada submersa por um tempo de 10-15 minutos (Fig. 4), 

onde ocorreria a remoção do pó sem danificar a estrutura do material. O teste, no entanto, 

mostrou-se pouco favorável para uma grande quantidade de palhas, ao passar de um certo 

tempo, o pó contido nas palhas acabava endurecendo e aderindo ainda mais na folha de 

carnaúba. 

Passou-se então para o método utilizado pelos extratores de pó de Assu/RN, a palha foi 

posta em repouso sobre o solo, até serem ressecadas pelo sol. A Figura 5 demonstra o estado 

da palha após um período de dois dias sob o sol. 

 

Compósito

Densidade Características
térmicas 

Ensaio de 
Compressão

Ensaio de umidade

Caracterização 
(FRX , DRX)
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Figura 4 – Palha de Carnaúba após processo de fervura. 

 

 

Figura 5 – Palha ressecada. 

 

 

A palha foi batida em ambiente aberto para que ocorresse a liberação do pó, no entanto, 

ainda eram encontradas grandes quantidades de pó entre as folhas da palha, para se evitar que 

mesmo essa quantidade ínfima de material continuasse depositado na palha, uma lavagem foi 

feita em água corrente sem adição de qualquer produto químico, para que não ocorresse danos 

à estrutura da palha. 
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Essa lavagem consistia no uso de escovas para retirar o pó de locais em que somente 

água corrente não funcionava, mas a remoção de cera que foi alcançada nesse processe, foi 

bastante favorável como demonstrada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Aspecto melhorado da palha livre da cera. 

 
 

3.3. PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA. 

 

A Palha de carnaúba foi moída em um moinho de facas (Fig. 7) até se encontrar na 

forma de pó (Fig. 8). 

 

Figura 7 – Moinhos de facas utilizados. 
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Figura 8 – Aspecto físico da palha após ser moída. 

 

 

Após essa forma de pó adquirida os materiais foram separados e pesados para que 

pudessem se feitos os corpos de prova com as proporções desejadas. O caulim por ser um 

material não perecível não sofreu qualquer tipo de alteração, e foi utilizado diretamente. 

O material foi misturado em proporções em relação à massa total: 

o 90% Caulim e 10% Fibra de pó de carnaúba. 

o 70% Caulim e 30% Fibra de pó de carnaúba. 

o 50% Caulim e 50% Fibra de pó de carnaúba. 

 

As proporções foram feitas para saber exatamente a partir de qual ponto o compósito 

passa a não sofrer mudanças significativas em sua condutividade térmica, e como isso poderia 

afetar a aplicabilidade para a situação desejada. Os materiais foram então levados para um 

misturador (Fig. 9 e 10) no laboratório de Engenharia Têxtil – UFRN, para que pudessem ser 

homogeneizados da melhor forma possível, permitindo assim uma distribuição uniforme no 

compósito. 
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Figura 9 – Misturador Voges. 

 

 

Figura 10 – Extensão do misturador. 

 

 

A rotação do misturador foi de 6.6 rpm, por um tempo médio de 20 minutos, até 

apresentar uma aparência homogênea. O material ligante utilizado foi a água, que foi adicionada 

à mistura até que houvesse um acréscimo de 6% na massa total do compósito, essa especificação 

foi dada pelos técnicos do laboratório de CERÂMICAS – UFRN, após a hidratação as 

proporções foram lacradas em sacos com vedação para aumentar a eficiência do material ligante 

(H2O). O compósito foi deixado em repouso por pelo menos 24 horas para que então pudesse 

ser utilizado no processo de prensagem. 
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Por recomendação dos responsáveis pelo laboratório de Cerâmicas – UFRN, após o 

período de espera de 24 horas, os corpos de prova foram fabricados no menor espaço de tempo 

possível, uma demora acentuada poderia causar uma perda de água do material misturado, 

aumentando as chances de ter um corpo de prova defeituoso após a prensagem. 

As Figuras 11,12 e 13 a seguir mostram o aspecto do material após ser devidamente 

misturado em relação a porcentagem de caulim por massa total. 

 

Figura 11 – Compósito misturado 10% 

 
 

Figura 12 – Compósito misturado 30% 
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Figura 13 – Compósito misturado 50% 

 
 

Para o tipo de processo de fabricação foi escolhido a prensagem, o material foi levado 

ao laboratório de Cerâmicas da UFRN. A Figura 14 demonstra a prensa utilizada.  

 

Figura 14 – Prensa utilizada para fabricação dos corpos-de-prova. 

 
 

Para utilizações em ensaios foram feitos primeiramente corpos de prova menores, 

utilizando um molde fornecido pelo laboratório de Cerâmicas – UFRN. O molde fornecido pelo 

laboratório é demonstrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Molde corpo-de-prova do laboratório Cerâmicas. 

 

 

Os corpos de prova produzidos foram elaborados para serem futuramente usados em 

ensaios mais simples como o de avaliação de densidade, as Figuras 16 e 17 demonstram a 

estrutura do corpo-de-prova. 

 

Figura 16 – Corpo-de-prova produzido por molde do laboratório. 

 
 

Figura 17 – Corpo de prova produzido por molde do laboratório. 

 
 

6 cm 

2 cm 

0,25 cm 
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Os ensaios para determinação das características térmicas exigiam dimensões de corpos 

de prova que não seriam possíveis de ser fabricadas com o material do laboratório, logo, o 

dimensionamento e fabricação de um novo molde foi posto em prática para atender as 

necessidades exigidas 

Tais corpos-de-prova foram fabricados após preencher o molde e serem prensados 

usando-se uma carga de 3 toneladas e deixando-se a carga agir sobre o molde por um minuto, 

decorrido esse tempo a carga era retirada e o corpo de prova estava pronto. 

Para os ensaios que determinariam as características térmicas do compósito, um corpo 

de prova cúbico com dimensões mínimas de 27 cm³ era requerido pelo manual de 

funcionamento do aparelho “KD2 PRO” utilizado. Como o molde disponível no Laboratório 

de Cerâmicas – UFRN, não possuía tais dimensões, foi-se discutido uma alternativa para como 

seriam feitos esses corpos de prova, após conversas com o orientador, chegou-se à ideia de se 

fabricar um molde para atender tais necessidades, o molde foi construído de uma chapa de ferro 

que posteriormente foi soldada para que servisse de molde para o compósito. A Figura 18 

mostra os componentes do molde para fabricação do corpo-de-prova. 

 

Figura 18 –Molde fabricado. 

 
 

Tomando-se como base o molde do Laboratório de Cerâmicas – UFRN, a razão de 

compressão era de aproximadamente 5x1, ou seja, para cada 5 cm de compósito que era 

depositado dentro do molde, após o processo de prensagem o corpo de prova teria apenas 1 cm 

de altura. O corpo do molde teria então que ter uma altura mínima de pelo menos 20 cm, o que 

ocasionou sua altura tão elevada e o grande gasto de material para fabricar os corpos-de-prova.  
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Técnicas de compactação e um melhor preenchimento do molde, diminuíram a altura 

necessária de compósito em até 7cm, gerando uma economia de aproximadamente 252 cm³ de 

material compósito para cada corpo de prova, como também diminuíram o número de fraturas 

nos corpos de prova após sua remoção do molde.  

Utilizando o molde fabricado foi possível fabricar os corpos de prova com as dimensões 

requeridas pelo aparelho “KD2 PRO”, pequenas variações na altura do compósito eram 

esperadas, mas essas variações não interferiram nos testes que seriam realizados. A Figura 19 

demonstra a estrutura do corpo de prova formado. 

 
Figura 19 – Corpo-de-prova. 

 

 

Foram fabricados um total de 9 corpos de prova para as três formulações desejadas, os 

corpos de prova possuem uma dimensão média de 4 cm de altura, 6 cm de comprimento e 6cm 

de largura. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. 

 

3.4.1. Análise Química Por FRX 

 

O objetivo da caracterização química é determinar a composição e quais elementos 

químicos estão presentes nas matérias-primas utilizadas. As amostras foram previamente secas 

em uma estufa por 5 horas a uma temperatura de 110º C. A composição química é determinada 

através de fluorescência de raios X por energia dispersa (FRX), e executada por um 

6 cm 

6 cm 

4 cm 
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equipamento denominado espectrômetro de marca Shimadzu EDX-720/800 HS em atmosfera 

de ar sintético 

A radiação era proveniente de um tubo ródio, com leitura através do canal sódio a 

urânio. Os difratogramas de Raio – X foram obtidos no equipamento Shimatzu, modelo XRD-

7000, a partir da radiação Cu kα (1,542 Å), com varredura angular de 2θ realizada nas regiões 

de 5° a 120° e velocidade correspondente a 1,20°/min. 

O ensaio foi realizado no laboratório de caracterização de materiais por raios X do 

Departamento de Engenharia de Materiais – UFRN. 

 

3.4.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

A técnica da difração de raios X (DRX) permite determinar parâmetros cristalográficos 

e os arranjos atômicos na rede cristalina dos materiais. A identificação das fases cristalinas das 

amostras será realizada pelo método DRX, obtidos a partir da radiação Cu kα (1,542 Å). Uma 

varredura angular de 2θ será realizada a uma velocidade de 1,20 °/min. 

O princípio da técnica se baseia no fenômeno de interação entre o feixe de raios X 

incidente e os elétrons dos átomos componentes de um material, relacionado ao espalhamento 

coerente. Segundo Jenkins (1996), a difração de raios X consiste em uma das principais técnicas 

de identificação/caracterização de fases cristalinas.  

As análises foram executada por um equipamento denominado difratômetro modelo 

XRD-7000 Shimadzu, radiação CuKα, tubo de alvo de cobre, com tensão de 40 kV e corrente 

de 30 mA no laboratório de caracterização de materiais por raios X do Departamento de 

Engenharia de Materiais (DEMAT/ UFRN). 

 

3.4.3. Análises Térmicas (TG/ DSC) 

 

Termogravimetria é uma técnica que analisa a mudança da massa de uma substância em 

função da temperatura, enquanto submetida a uma programação controlada. Definição adotada 

pela sociedade Americana de Testes de Materiais (ASTM). 

Segundo Almeida et al. (2011) este ensaio identifica as temperaturas que ocorrem as 

reações químicas que envolvem perda de peso em massas e matérias-primas cerâmicas. A 
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amostra consiste no aquecimento progressivo da amostra em velocidade constante, ligada a uma 

balança, que realiza a variação de massa como consequência do aumento da temperatura. Pode 

ser também utilizado para identificar matéria orgânica e qualquer tipo de material que apresente 

uma variação de peso durante o seu aquecimento. 

As análises térmicas foram feitas em um analisador termogravimétrico modelo Netzsch 

STA 449F3 no Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de Engenharia de Materiais 

(DEMAT-UFRN).  Foi utilizada para desenvolver a análise 15mg de massa e uma taxa de 

aquecimento 10°C/ min, até uma temperatura de 800º C. 

 

3.4.4. Determinação das Propriedades Térmicas 

 

Para determinação das propriedades térmicas foi utilizado um analisador de 

propriedades térmicas KD2 PRO, as análises foram feitas no Laboratório de Mecânica dos 

Fluidos – UFRN em um ambiente com temperatura controlada de 20º C, os corpos de prova 

estavam em cima de uma folha de papel, sobre uma mesa de madeira, afim de diminuir ao 

máximo transferências de calor que pudessem alterar os resultados.  

  O sensor consiste de um par de agulhas que foram inseridos em furos previamente feitos 

nos corpos de prova, mantendo uma distância de no mínimo 1,5 cm de cada face do cubo, como 

regulamenta o manual de instruções do aparelho. Após cada medição esperou-se um tempo 

aproximado de dois minutos para se iniciar a medição em outras faces, tal espera se justifica 

para dar o tempo das agulhas do sensor esfriarem e não interferir nas próximas medições, por 

estarem a uma temperatura elevada. 

 

3.4.5. Determinação da Densidade. 

 

Para determinar a densidade do compósito foi utilizado um densímetro digital gehaka 

dsl 910, localizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos – UFRN. Cinco pedaços de 

comprimentos iguais para cada proporção de fibra por massa total (10%, 30%, 50%) foram 

usados, essas amostras foram colocadas em cestos côncavos e submersos em água destilada 

(fluidos de referência) para se determinar sua densidade. 

A Figura 20 mostra o comprimento dos corpos-de-prova usados e a Figura 21, o 

aparelho em funcionamento. 
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Figura 20- Corpo-de-prova serrado para testes. 

 
 

Figura 21 – Densímetro digital Gehaka. 

 

 

3.5. ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos (LABMEN) da 

UFRN, foi utilizada uma máquina de ensaio AG-X Plus (Fig. 22) e utilizada a norma NBR 

5739/1994. Foram utilizados 4 corpos-de-prova de cada proporção para a realização do ensaio. 
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Figura 22 – Máquina de ensaio AG-X Plus. 

 
 

3.6. MEDIÇÃO DA VARIAÇÂO DA TEMPERATURA EM TUBOS 

 

Com intuito de se fazer um experimento foi montada a seguinte situação. Dois tubos de 

pvc com diâmetros distintos (Fig. 23) com comprimento de 19 cm (Fig. 24) foram utilizados, 

colocando-se o de menor diâmetro dentro do de maior diâmetro, e preenchendo-se essa 

espessura em vazio entre as paredes do canos, de aproximadamente 1 cm, com um isolante 

térmico bastante conhecido, a espuma elastomérica, e em outro modelo essa espessura foi 

preenchida com o pó da mistura utilizada para fabricar os corpos-de-prova na proporção de 

fibra/matriz de 30%. A escolha dessa proporção fibra/matriz se deu pelo fato que as alterações 

em sua condutividade térmica de 30% a 50% não sofrem alterações consideráveis, logo, os 

resultados obtidos não apresentariam grandes diferenças caso fosse usada a proporção de 50%. 

 
Figura 23 – Tubos para ensaio – visão superior 

 
 

4 cm 2cm 
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Figura 24 – Tubos para ensaio – visão lateral 

 

 

Os testes foram realizados em ambiente com temperatura controlada e com as medições 

feitas em espaços de tempo iguais. Preenchendo-se o tubo interno com agua a 100º C e com um 

termopar localizado na parte externa do isolante térmico usado, observou-se a variação de 

temperatura através de um termômetro digital em intervalos de 30 segundos. A temperatura 

inicial T0 informa a temperatura inicial do isolante lida pelo termômetro. 

Por estarmos trabalhando sem um fluxo contínuo de água, as medições tiveram que 

ocorrer em intervalos curtos de tempo, para que a água não resfriasse, atrapalhando assim os 

resultados. 

Ao se fazer a medição utilizando o pó do compósito na proporção 30%, teve-se o 

cuidado de distribuir o pó o mais uniformemente possível para se preencher a espessura entre 

os tubos. Esse pó foi então compactado e o termopar foi inserido o mais afastado possível da 

fonte quente, para se medir como a temperatura na camada externa do isolante se modificava 

com o tempo.  

 

3.7. ENSAIO DE ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

Para se determinar o quanto de umidade os blocos absorvem, foi-se feito um simples 

teste em que três blocos, cada um com uma proporção fibra/matriz, foi deixado em meio 

ambiente, apenas protegido da ação direta da chuva. Esses blocos foram pesados antes e depois 

para saber a variação de sua massa ao passar de quatro dias. 

19 cm 
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3.8. CUSTO DA MATERIA PRIMA. 

 

Para se ter uma ideia do custo benefício do compósito, uma pesquisa para adquirir os 

preços dos matérias foi feita e explicada na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Preços dos materiais. 

Material Preço/Kg 

CAULIM BRANCO M-325 1,10 

CAULIM BRANCO M-400 1,40 

CAULIM BRANCO MICRONIZADO (M-550) 1,84 

CAULIM BRANCO MICRONIZADO (M-635) 2,24 

Fonte: Mineração Prime, Parelhas –RN. 

 

Os custos do caulim acima foram adquiridos pela empresa de mineração PRIME em 

Parelhas-RN, que cedeu a tabela de preços para os tipos de caulim que possui, mas se negou a 

cobrar pelo material devido a sua utilização para pesquisa científica na UFRN. 

A palha de carnaúba teve custo zero, o material encontra-se abundantemente nas 

proximidades do município de Assu /RN para ser adquirido, existe no entanto um preço caso o 

consumidor esteja interessado em comprar produtos artesanais do material. O fornecedor da 

palha alegou ainda que lhe é favorável essa distribuição, pois muitas vezes ocorre um acúmulo 

desse material que acaba apenas sujando as redondezas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO                            4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no 

capítulo anterior. Será apresentada uma sequência coerente de análises de resultados e 

discussão. 

 

4.1. ANÁLISE QUÍMICA (FRX) 

 

Os resultados da análise química das matérias-primas obtidas por fluorescência de raios 

x (FRX) estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise química semi-quantitativa obtida por FRX das matérias-primas 

 

Óxidos 

Presentes 

Concentração em Peso (%)  

Caulim Fibra do pó da 

Carnaúba 

Compósito – 

10% 

Compósito -30% Compósito-

50% 

SiO2 48.529 62.254 48.765 48.539 49.003 

Al2O3 45.492 0.836 44.775 42.441 39.002 

Fe2O3 3.474 2.785 3.371 3.763 4.392 

K2O 1.924 2.744 1.886 2.195 2.618 

BaO 0.315 - - - - 

MnO 0.144 1.757 - - - 

CeO2 0.080 - - - - 

SO3 0.042 6.080 - 0.468 - 

CaO - 23.096 0.407 1.417 3.201 

IR2O3 - - - 0.408 - 

P2O5 - 0.448 - - - 
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Os resultados apresentados pelo caulim, como um tipo de argila de natureza plástica, 

com grandes percentuais de sílica (SiO2 =48,529%), e alumina (Al2O3=45,492%), tendo 

também uma presença pouco significativa de óxido de potássio (K2O=1,924%), óxido de bário 

(BaO =0,315%) e óxido de ferro (F2O3 = 3,474%). 

Essa grande concentração de alumina (Al2O3) e sílica (SIO2), constituem a composição 

da chamada ‘fibra-cerâmica”, que atualmente vem substituindo nos fornos antigos os concretos 

refratários, já que esses materiais refratários armazenavam muito calor dificultado reparos e 

manutenções. Essa fibra-cerâmica tem uma massa menor e fácil aplicação, bem como fácil 

reparo e não armazena muito calor, suportando temperaturas de até 1460º C (LUÍS, 2014). 

O óxido de Bário e potássio são conhecidos como agentes fundentes, que diminuem a 

temperatura de fusão de massas cerâmicas, sendo agentes que atuam no processo de sinterização 

do preenchimento dos poros nos corpos cerâmicos. 

Esse caulim utilizado não foi tratado ou beneficiado em tratamento algum, para que 

pudessem ser apresentadas as características do material da mesma forma de quando foi obtido. 

Os resultados apresentados pela carnaúba, apresentam também grandes percentuais de 

sílica (SiO2 =62,254%) e óxido de cálcio (CaO=23,096%), tendo também uma presença pouco 

significativa de óxido de potássio (K2O=2,744%) e óxido de ferro (Fe2O3=2,785%). 

 

4.2. ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

Os resultados da difração de raios x (DRX) das matérias-primas do Caulim e da Fibra 

do pó de carnaúba e do compósito formado por proporções de massa de fibra da carnaúba por 

massa total (10%, 30% e 50%), estão representados nas Figuras 25 a 29. 

Observa-se através do difratograma de raios X do caulim na Figura 25, a presença dos 

minerais muscovita [KAl2Si3Alo10(OH)2] e caulinita (Al2Si2O5(OH)4) apresentando os mesmos 

elementos de composição com os apresentados nos resultados da FRX. 

A caulinita e o óxido de ferro estão comumente relacionados como fatores que 

influenciam a estrutura, a consistência, a cor, a retenção de água e reações de troca iônica dos 

solos. A muscovita caracteriza-se pela clivagem basal bem definida, e de acordo com as 

impurezas presentes e pode ser incolor, marrom ou rósea. 
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Figura 25 – Difratograma do Caulim 

 

 

Figura 26 – Difratograma da Palha 
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Observa-se através do difratograma de raios X da palha na Figura 26, a presença de 

dióxidos de silício (SiO2) e peróxido de cálcio(CaO2) apresentando os mesmos elementos de 

composição com os apresentados nos resultados da fluorescência de raios x (FRX). Pelo 

diagrama formado nota-se uma menor intensidade do tamanho dos picos, caracterizando um 

material menos cristalino do que o caulim. A Figura 26 mostra o pico principal da palha de 

carnaúba em 21,10º relacionado ao dióxido de silício e uma zona amorfa até aproximadamente 

20º. 

A Figura 27 mostra o diagrama de raios x do compósito formado por 10% de fibra de 

carnaúba e 90% caulim, mostrando uma composição química aparentemente idêntica ao do 

caulim em seu estado bruto. 

 

Figura 27 – Compósito 10% 

 

 

Os picos encontrados pelo programa mostraram novamente uma presença predominante 

dos elementos muscovita [KAl2Si3Alo10(OH)2] e caulinita (Al2Si2O5(OH)4), deixando claro que 

uma adição tão pequena de massa de carnaúba foi insuficiente para acusar mudanças drásticas 

na identificação dos seus picos (Fig. 27). 

No difratograma de raios x (Fig. 28) o compósito é formado por 30% de fibra de 

carnaúba e 70% caulim; esta segunda caracterização mostra um difratograma ainda bastante 

semelhante com o caulim bruto com as mesmas fases cristalinas que a amostra anterior, no 

entanto, possui intensidades de pico consideravelmente menores. 
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Figura 28 - Compósito 30% 

 

 

A Figura 29 mostra o diagrama de raios x do compósito formado por 50% de fibra de 

carnaúba e 50% caulim, esta terceira caracterização mostra que a medida que se aumenta a 

porcentagem de massa da carnaúba, o número de picos encontrados diminui, ou seja, o 

compósito está se tornando gradativamente menos cristalino ao se aproximar do difratograma 

da palha que possui diversas zonas amorfas. 

 
Figura 29 – Compósito 50%. 
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4.3. ANÁLISES TÉRMICAS (TG/ DSC) 

 

As curvas de termogravimetria (TG) das formulações das matérias primas, mostradas 

nas figuras 30 e 31, apresentando em seus gráficos informações sobre a perda de massa e as 

variações de energia durante o aquecimento das amostras, bem como o fornecimento de 

informações sobre eventuais reações e transformações de fase do material. 

A Figura 30 representa as curvas das análises termogravimétrica (TG) e Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC) do caulim bruto. A perda de massa é de aproximadamente 11% 

até a temperatura de 610º C, a partir daí, tem um decrescimento de massa constante, mas 

bastante desacelerado em relação à curva anterior. 

 

Figura 30 – Curva de análise térmica de termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) do Caulim. 

 
 

O estudo realizado por SANTOS (1989) indica que na temperatura de 700 °C a 900°C 

existe a formação de metacaulinita e que a perda de massa do caulim puro até a temperatura de 

650º C é de 13,96%, Indicando que o material usado não é completamente puro. 



36 

 
Luciano Leonardo Lopes 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

Nascimento (2009) fez as mesmas análises com a carnaúba e os resultados obtidos são 

coerentes com o presente trabalho. 

Observando a Figura 31 da análise termogravimétrica da fibra do pó da carnaúba, nota-

se uma redução inicial de aproximadamente 8,045% de massa num intervalo de temperatura até 

os 144,93º C, e pode ser atribuído à desidratação do sólido, ou a perda de água adsorvida na 

superfície do material. O pico de valor 404,15º C está na faixa de temperatura onde ocorre perda 

aproximada de 68% de massa da palha da carnaúba, e pode ser atribuída à eliminação de água 

da constituição, degradação da hemicelulose e celulose (TSERKI et al., 2005). 

 

Figura 31 – Curva de análise térmica de termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

da Carnaúba. 

 
 

O terceiro pico, com perda aproximada de 90%, representa a combustão final da lignina 

e celulose (TSERKI et al., 2005). O restante de massa encontrado se deve a presença de sólidos 

formados, como as cinzas. Os resultados apresentados mostraram-se coerentes com outros 

trabalhos pesquisados (CARVALHO, 2013). 
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4.4. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 

As Figuras 32 e 33 mostram as faces do cubo. Para evitar danos irreparáveis na estrutura 

física do corpo de prova, impedindo assim que pudessem ser medidas as informações 

necessárias, uma das faces do cubo não foi perfurada para a inserção do sensor, tendo então os 

valores de 5 faces para cada cubo. 

 

Figura 32 – Corpo-de-prova visão superior 

 
 

Figura 33 – Corpo-de-prova visão lateral 

 
 

As Tabelas 3 a 11 apresentam os resultados obtidos das análises feitas nos compósitos 

em forma de cubos, seguindo a norma exigida pelo equipamento, para cada formulação do 

compósito, incluindo os resultados das seguintes propriedades: 
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 Difusividade térmica; 

 Temperatura do ensaio; 

 Condutividade térmica; 

 Resistência Térmica; 

 Capacidade térmica. 

As análises referentes as propriedades termofísicas apresentadas das tabelas 3 a 11, são 

utilizadas para que se possa ao fim ter um valor médio de cada proporção, e trabalhar-se em 

cima dessas médias.  

As Tabelas 3, 4, e 5 mostram os valores para a formulação inicial de 10% Fibra do pó 

da carnaúba e 90% caulim. 

Tabela 3 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (10%). 

Corpo 

de 

Prova 1 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,152 27,31 0,235 425,8 1,473 0,0025 

Face 2 0,182 27,93 0,221 453,0 1,213 0,0023 

Face 3 0,161 28,06 0,305 327,5 1,898 0,0018 

Face 4 0,155 27,99 0,289 345,8 1,871 0,0021 

Face 5 0,187 27,75 0,239 417,7 1,280 0,0038 

Média 0,167 27,80 0,257 393,3 1,540  

 

Tabela 4 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (10%). 

Corpo 

de 

Prova 2 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,160 24,31 0,240 416,7 1,500 0,0010 

Face 2 0,166 25,11 0,241 415,3 1,453 0,0018 

Face 3 0,157 25,59 0,229 436,3 1,461 0,0018 

Face 4 0,207 26,41 0,184 539,5 0,897 0,0038 

Face 5 0,166 26,17 0,240 417,3 1,447 0,0030 

Média 0,171 25,51 0,226 445,0 1,351  

 

Tabela 5 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (10%). 

Corpo 

de 

Prova 3 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,147 23,22 0,221 453,4 1,505 0,0008 

Face 2 0,139 23,93 0,204 489,0 1,474 0,0020 

Face 3 0,155 24,34 0,233 428,5 1,501 0,0018 

Face 4 0,156 24,61 0,252 397,5 1,612 0,0018 

Face 5 0,180 24,84 0,281 356,4 1,554 0,0023 

Média 0,155 24,18 0,238 424,9 1,529  
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As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados para a formulação de 30% de fibra do pó 

da carnaúba e 70% de caulim. 

 

Tabela 6 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (30%). 

Corpo 

de 

Prova 1 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,133 26,62 0,166 601,6 1,250 0,0019 

Face 2 0,144 26,82 0,201 496,4 1,339 0,0065 

Face 3 0,143 26,78 0,234 428,1 1,635 0,0042 

Face 4 0,129 26,90 0,176 569,7 1,360 0,0022 

Face 5 0,136 27,53 0,217 461,9 1,590 0,0016 

Média 0,137 26,93 0,198 511,5 1,434  

 

Tabela 7 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (30%). 

Corpo 

de 

Prova 2 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,147 25,37 0,151 663,2 1,026 0,0022 

Face 2 0,165 26,81 0,259 386,5 1,569 0,0010 

Face 3 0,152 25,45 0,188 531,0 1,237 0,0030 

Face 4 0,136 25,31 0,143 699,0 1,052 0,0021 

Face 5 0,149 25,83 0,167 597,1 1,125 0,0025 

Média 0,149 25,75 0,181 575,36 1,201  

 

Tabela 8 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (30%). 

Corpo 

de 

Prova 3 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,153 22,80 0,130 767,5 0,852 0,0026 

Face 2 0,132 23,25 0,187 534,5 1,423 0,0018 

Face 3 0,145 23,47 0,139 717,6 0,961 0,0035 

Face 4 0,141 23,77 0,154 648,0 1,091 0,0027 

Face 5 0,135 24,53 0,186 536,8 1,379 0,0018 

Média 0,141 23,564 0,159 640,8 1,141  

 

As Tabelas 9, 10 e 11 exibem os resultados para a formulação de 50% de fibra do pó da 

carnaúba e 50% de caulim. 
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Tabela 9 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (50%). 

Corpo 

de 

Prova 1 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,146 23,45 0,128 778,7 0,877 0,0020 

Face 2 0,140 23,60 0,132 754,8 0,946 0,0024 

Face 3 0,199 23,62 0,210 476,0 1,056 0,0015 

Face 4 0,132 23,89 0,132 760,2 0,998 0,0018 

Face 5 0,372 23,83 0,244 410,1 0,655 0,0077 

Média 0,197 23,67 0,169 635,9 0,906  

 

Tabela 10 – Dados obtidos nos ensaios térmicos (50%). 

Corpo 

de 

Prova 2 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,166 23,59 0,199 502,0 1,198 0,0011 

Face 2 0,141 23,83 0,130 771,5 0,920 0,0015 

Face 3 0,135 23,94 0,123 810,0 0,912 0,0015 

Face 4 0,134 23,98 0,156 642,7 1,159 0,0011 

Face 5 0,134 24,09 0,148 677,7 1,104 0,0035 

Média 0,142 23,88 0,151 680,78 1,058  

 
Tabela 11– Dados obtidos nos ensaios térmicos (50%). 

Corpo 

de 

Prova 3 

Difusividade 

térmica 

𝑚𝑚²
𝑠⁄  

Temperatura º 

Celsius 

Condutividade 

Térmica 𝑊 𝑚. 𝐾⁄  

Resistência 

térmica 
K. cm

𝑊⁄  

Capacidade 

térmica 
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄  

Erro 

Face 1 0,132 23,82 0,124 806,1 0,938 0,0025 

Face 2 0,227 23,67 0,197 508,2 0,868 0,0020 

Face 3 0,150 23,55 0,201 498,3 1,342 0,0012 

Face 4 0,137 23,77 0,130 768,0 0,954 0,0021 

Face 5 0,135 24,06 0,138 724,0 1,020 0,0022 

Média 0,156 23,77 0,158 660,9 1,020  

 

Considerando os resultados acima e calculando uma média geral de condutividade 

térmica e difusividade para os compósitos apresentados na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Valores médios de difusividade e condutividade térmica. 

 10% 30% 50% 

Condutividade 

térmica(𝑊
𝑚. 𝐾⁄ ) 

0,240 0,179 0,159 

Difusividade 

Térmica(𝑚𝑚²
𝑠⁄ ) 

0,164 0,142 0,165 
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A condutividade térmica do compósito sofreu uma queda considerável quando se 

aumentou a quantidade de fibra de carnaúba, tal fato reforça a literatura da condutividade 

térmica da palha ser menor que do caulim. Após aumentar-se ainda mais a proporção da palha, 

de 30% para 50%, a condutividade térmica do compósito não sofre um decréscimo tão 

acentuado, apenas um terço do valor anterior. 

A difusividade não teve um comportamento linear devido à sua dependência das 

grandezas de K (condutividade térmica), ρ (massa específica), e C (capacidade térmica), ao se 

aumentar a quantidade de pó de carnaúba no compósito, o valor de K diminui, no entanto, os 

valores de ρ e C também diminuem, o que contribuiu para um aumento da difusividade térmica. 

Utilizando valores mais exatos, do compósito de 90% caulim para o de 50% caulim, o 

valor da massa específica cai em 37%, enquanto que sua condutividade térmica caiu em 33%, 

a capacidade térmica por sua vez caiu 32%, e pela equação da difusividade comprova-se que a 

mesma iria aumentar. 

Na Tabela 13 temos os valores de materiais utilizados para isolamentos térmicos de 

materiais de construção. 

 
Tabela 13 – Condutividade térmica materiais de construção. 

Grupo Material Condutividade térmica (w/m.k) 

Orgânico Borracha 0,17 – 0,3 

Orgânico Cortiça (expandida) 0,004 – 0,0045 

Inorgânico Lã de Vidro 0,04 

Inorgânico Telhas 1,2 

Inorgânico Vidro 0,8 

Sintético Poliéster (GPV) 0,17 

Sintético Polietileno 0,17 

Fonte: Laboratório de Propriedades Termofísicas e Prototipação- PROTOLAB 2015. 

 

O compósito na proporção de melhor isolante, encontra-se nas proximidades de matérias 

como o poliéster e o polietileno. O resultados mostrados encontram-se num intervalo até melhor 

que o esperado. 
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4.5. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DOS COMPÓSITOS. 

 

A Tabela 14 demonstra os resultados obtidos para determinar a densidade dos 

compósitos para cada formulação (10%, 30% e 50%), de massa de carnaúba por massa total. 

Todos os testes foram realizados a uma temperatura aproximada de 25º C. 

 
Tabela 14- Resultados das medidas de densidade dos compósitos. 

 Compósito 10% Compósito 30% Compósito 50% 

Densidade 1 (g/cm3) 2,160 1,580 1,350 

Densidade 2 (g/cm3) 2,134 1,560 1,373 

Densidade 3 (g/cm3) 2,110 1,578 1,361 

Densidade 4 (g/cm3) 2,197 1,582 1,355 

Densidade 5 (g/cm3) 2,185 1,571 1,357 

Média 2,157 1,574 1,359 

 

O ensaio demonstra uma diminuição progressiva da densidade ao se aumentar a 

quantidade de carnaúba, reforçando o trabalho de SANTOS, 2005, que estudou a carnaúba e a 

caracterizou com muitos vazios em sua estrutura. 

 Sendo então a carnaúba muito volumosa e pouco densa. 

 

4.6. ENSAIO DE COMPRESSÂO. 

Os valores dos gráficos nas Figuras 34, 35 e 36 mostram como se comportaram os 

corpos de prova no ensaio de compressão, variando-se as proporções do compósito (10%, 30% 

e 50% de fibra de carnaúba por massa total do compósito). Os eixos representam os valores em 

Kpa (eixo y) e a deformação específica “ε” (eixo x) de cada proporção de compósito até atingir 

seu ponto de ruptura.  Um total de três corpos-de-prova por proporção foi utilizado para fazer 

as análises a seguir, os gráficos que seguem representam uma média dos valores obtidos dos 

ensaios. 

A Figura 34 apresenta os valores para os corpos-de-prova com 10% de fibra de carnaúba 

em sua composição. 
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Figura 34 – Diagrama do ponto de ruptura do material 10% carnaúba 

 

Como sua maior porcentagem é composta por caulim, o compósito apresentou 

comportamento semelhante ao minério puro, deformando até o ponto em que foi registrado sua 

ruptura. 

Os resultados mostrados na Figura 35 são para os corpos de proporção 30% de fibra de 

carnaúba por massa total. 

 

Figura 35 – Diagrama do material 30% carnaúba 

 

 

Com o decorrer do ensaio, observou-se (Fig. 35) que o corpo-de-prova não fraturava 

independente da força estar em valores extremamente elevados, com isso o ensaio foi parado e 

um novo corpo de prova foi inserido para testes, no entanto, o mesmo resultado foi obtido. 
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Notou-se também que, a partir da relação fibra/matriz de 30 %, o material passava a ter as 

qualidades de um material esponjoso, devido à sua composição conter mais carnaúba que os 

corpos anteriores, embora uma deformação em sua estrutura estivesse visivelmente presente, 

mas a fratura nunca fosse realmente alcançada. 

Os resultados mostrados na Figura 36 são para os corpos-de-proporção 50% de fibra de 

carnaúba por massa total. 

Figura 36 - Diagrama do material 50% carnaúba 

 

 

Os resultados para os corpos de prova com 50% de fibra de pó de carnaúba mostraram-

se semelhantes aos dos corpos de prova de composição de 30%, o que reforça a explicação do 

material adquirir características esponjosas e tornar o ensaio de compressão inviável.  

4.7. MEDIÇÃO DA UMIDADE 

A Tabela 15 mostra os valores antes e depois dos blocos, após o termino do ensaio. 

 

Tabela 15 – Valores de absorção de umidade 

Proporção Massa inicial (gramas) Massa final (gramas) 

10% 172,8 174,4 

30% 154,6 157,6 

50% 152,0 156,4 

 

A proporção de 10 % apresentou um aumentou de massa de aproximadamente 1% de 

seu valor inicial, a proporção de 30% apresentou um aumento em torno de 2 %, e por fim, a 

proporção de 50% foi a que apresentou o maior aumento em relação à sua massa inicial, com 

um valor de aumento de quase 3 %. 
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4.8. MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA NOS TUBOS 

 

A Tabela 16 mostra como se deu a variação da temperatura ao longo de intervalos de 30 

segundos, sendo T0 a temperatura inicial do isolante térmico medida pelo termômetro digital e 

T6 a temperatura medida ao passar de 3 minutos. Este ensaio não tinha por finalidade 

quantificar a quantidade de calor que era transferida para fora do isolante, mas sim observar em 

comparação com um isolante térmico conhecido, a eficiência da fibra do compósito como 

isolamento. 

 

Tabela 16 – Medições usando espuma elastomérica 

Tempo  Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

T0 25,7 24,8 27,2 26,3 27,8 

T1 25,8 24,9 29,7 26,7 29,0 

T2 26,0 25,0 31,5 27,9 30,2 

T3 26,2 25,3 33,1 29,0 31,6 

T4 26,4 25,3 34,1 30,0 32,8 

T5 26,7 25,4 34,5 31,0 33,8 

T6 27,0 25,6 35,0 31,7 34,7 

Média 1,3 0,8 7,8 5,4 6,8 
 

 

Pelos valores obtidos é capaz de observar como a espuma elastomérica possui uma alta 

eficiência, garantindo que ocorra pequena variação de temperatura entre a T0 e T6.  

A Tabela 17 mostra os valores obtidos pelo mesmo procedimento, sendo que desta vez 

a espessura em vazio entre as tubulações foi preenchida pelo pó do compósito na proporção 

fibra/matriz 30%. 

 

Tabela 17 – Medições usando pó do compósito. 

 

Tempo Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

Temperatura º 

Celsius 

T0 22.4 28,8 29,6 29,3 29,3 

T1 29,0 29,6 31,8 30,7 30,0 

T2 33.2 30,8 34,3 33,1 31,4 

T3 35,5 31,9 36,7 34,7 32,6 

T4 37,0 32,3 38,1 36,1 33,8 

T5 38,9 33,0 39,4 36,7 34,9 

T6 39,8 35,5 40,4 39,7 37,8 

Média 17,4 6,7 10,8 10,4 8,5 
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Os valores obtidos mostram que o compósito de fato funcionou como um isolante 

térmico, os valores obtidos apresentam uma variação de temperatura maior que a da espuma 

elastomérica, o que já era esperado. 

As medições mostram uma variação média de temperatura como segue: 

 Espuma elastomérica = 4,42º C; 

 Pó do compósito = 10,76º C. 

  



47 

 
Luciano Leonardo Lopes 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

 

CONCLUSÃO                                                          5 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho pode-se chegar as seguintes 

conclusões: 

 Os compósitos formados apresentam um intervalo de condutividade térmica médio de, 

0,159 – 0,240 (𝑊 𝑚. 𝐾⁄ ). 

 Os compósitos nas diferentes proporções podem ser usados em aplicações térmicas até 

uma temperatura de 150º C, sem danos à sua estrutura.  

 Notou-se que o compósito absorve bastante agua e não deve ser utilizado em locais 

abertos ou sem uma proteção adequada, tal fato limita a aplicabilidade quanto ao seu 

local, uma vez que ao pretender-se usar o compósito na forma sólida, a aplicação de 

água danificará rapidamente sua integridade física. 

 Estabelecer a relação caulim/carnaúba foi bastante importante para se saber as 

influências em suas propriedades térmicas, possibilitando assim estabelecer o melhor 

intervalo de proporções que se deseja usar, de cada matéria prima, para definir a melhor 

aplicabilidade do compósito. 

 A partir da proporção 30% de carnaúba, o compósito adquire características esponjosas 

devido à palha, não se rompendo com facilidade. 

 Dentre os compósitos estudados, o de 30% possui as características que abrangem maior 

diversidade de aplicações, já que possui uma baixa condutividade térmica, e absorve 

menos umidade em relação aos compósito de 50%. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Analisar o custo para se produzir o compósito em aplicação industrial. O compósito 

formado foi desenvolvido e todos os componentes necessários para seu 

desenvolvimento foram fornecidos pela UFRN, logo, uma análise de custo para 

fabricação no setor industrial não foi feita. 

 Estudar a junção do compósito com outros componentes. Os materiais utilizados foram 

escolhidos com base em suas propriedades e disponibilidade na região, no entanto, 

outras junções podem ser feitas afim de se melhorar suas propriedades mecânica e 

térmicas, expandindo cada vez mais as aplicações que o compósito pode alcançar. 

 Avaliar o impacto ambiental que o compósito pode causar quando descartado no meio 

ambiente. Uma das maiores preocupações atuais é a utilização de materiais que causem 

cada vez menos dano ao meio ambiente e mantenham eficiência de trabalho, logo, um 

estudo do impacto ambiental causado pelo compósito é de grande importância. 
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