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RESUMO 

As preocupações ambientais vêm aumentando nos últimos anos, principalmente 

devido ao uso de vários produtos derivados de petróleo, os quais levam anos para 

se degradar na natureza. Para minimizar esse problema, vários estudos focam na 

utilização de materiais naturais biodegradáveis. Nesse contexto, verificou-se que a 

fécula de mandioca pode ser aproveitada como matéria prima para produção de um 

biopolímero que pode ser utilizado como isolante térmico. O biopolímero foi 

produzido por um processo de expansão térmica controlada com frações 

volumétricas de 30% de água e 70% de fécula de mandioca.  Foram analisadas as 

propriedades físicas e térmicas do material com intuito de obter dados sobre a 

viabilidade de seu uso como isolante térmico. O material apresentou uma 

condutividade térmica de 0,152 W/mK, podendo ser aplicado como isolante em 

sistemas quente de até 270 °C e um limite de resistência a temperatura de 270°C 

observado pela análise termogravimétrica. O biopolímero de fécula de mandioca 

mostrou-se eficiente quanto à isolação térmica, devido possuir propriedades 

semelhantes às de isolantes térmicos disponíveis comercialmente. Além disso, 

foram realizadas análises de inflamabilidade, a qual o material se apresentou como 

não inflamável. Além disso, analisou-se dureza caracterizando-o como um material 

duro. Diante disso, o material mostrou-se promissor a ser aplicado como isolante 

térmico. Essas análises foram fundamentadas em normas ABNT, ASTM e UL-94 e 

os resultados obtidos experimentalmente comprovam que o biopolímero de fécula de 

mandioca pode ser utilizado para fins de isolamento térmico.    

Palavras - chave: Biopolímero, fécula de mandioca, biodegradável, isolante térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Environmental concerns have been rising in recent years, mainly due to the use of 

various petroleum products, which take years to degrade in nature. To minimize this 

problem, several studies focus on the use of natural biodegradable materials. In this 

context, it has been found that manioc starch can be used as raw material for the 

production of a biopolymer that can be used as a thermal insulation. The biopolymer 

was produced by a controlled thermal expansion process with volumetric fractions of 

30% water and 70% cassava starch. The physical and thermal properties of the 

material were analyzed in order to obtain data on the feasibility of its use as thermal 

insulation. The material had a thermal conductivity of 0.152 W / mK, and can be 

applied as an insulator in hot systems up to 270 ° C and a temperature resistance 

limit of 270 ° C observed by thermogravimetric analysis. Cassava starch biopolymer 

proved to be efficient in thermal insulation, due to its properties similar to those of 

commercially available thermal insulators. In addition, flammability analyzes were 

performed, to which the material presented as non-flammable. In addition, hardness 

was analyzed by characterizing it as a hard material. In view of this, the material 

proved promising to be applied as a thermal insulation. These analyzes were based 

on ABNT, ASTM and UL-94 standards and the results obtained experimentally prove 

that the biopolymer of cassava starch can be used for thermal insulation purposes. 

Key - words: Biopolymer, cassava starch, biodegradable, thermal insulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Alguns materiais naturais eram descartados ao meio ambiente como lixo, mas 

com o avanço tecnológico foi possível utilizar esses “lixos” na criação de produtos 

aplicados a indústrias. O Brasil destaca-se nesse cenário, uma vez que é um dos 

principais responsáveis por pesquisas nas áreas, principalmente, pelo fato de ser 

dono de uma grande reserva natural. Essa tem uma vasta diversidade de materiais 

que são poucos explorados, podendo ser usados em várias aplicações 

(SATYANAYANA, 2007).  

É perceptível a degradação ambiental causada pelas indústrias, principalmente 

pelo uso de materiais impróprios (DOBIRCAU et al., 2009). Por isso, hoje há um 

estímulos às pesquisas que desenvolvam tecnologias baseadas em recursos 

naturais às quais possuam capacidade de degradação elevada sem gerar resíduos 

tóxicos. Atualmente, com essas preocupações ambientais, as indústrias têm 

buscado materiais que não degradam o meio ambiente e sejam de baixo custo. 

Diante disso, há um aumento de estudos em aplicações das fibras vegetais, as quais 

podem substituir as sintéticas, além disso, os polímeros naturais, que também 

podem substituir os polímeros sintéticos (ÁVEROUS; DIGABEL, 2006).  

Uma grande parte das aplicações que necessitam de isolamento térmico, 

principalmente, em sistemas domésticos, industriais e comerciais, está em operação 

a uma faixa de temperatura, baixa e média, até 180°C (YOUNG; FREEDMAN, 

2008). Com isso, geralmente, utilizam-se materiais agressivos ao meio ambiente, 

tais como: lã de vidro, lã de rocha, poliuretano, poliestireno, EPS entre outros. 

Alguns desses produtos têm um custo alto e demoram anos para se degradarem na 

natureza. Por isso, surge a necessidade da redução desses parâmetros, destacando 

assim, o uso dos materiais naturais.  

A fécula de mandioca, também conhecida como amido de mandioca, possui 

ampla aplicação nos setores alimentícios aonde vem sendo usado há anos. Cada 

vez mais, cresce o interesse pelo desenvolvimento de novos materiais, 

especialmente os biodegradáveis, fazendo com que aumente o número de trabalhos 

referente ao uso dessa matéria prima como principal componente na criação de 

novos materiais. Esses são mais usados com características de espuma, 

especialmente no desenvolvimento de embalagens do tipo bandejas, bastante usada 
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na área alimentícia. Porém podem ser usados em várias aplicações, tais como: 

matrizes para o desenvolvimento de compósitos, além de isolamento térmico e 

acústico.  

As embalagens biodegradáveis que usam amido de mandioca possuem 

vantagens em relação às demais, destacando, principalmente, o baixo custo e a 

questão ambiental. Os Materiais exclusivamente de fécula de mandioca possui 

comportamento de materiais usados como matrizes no desenvolvimento de 

compósitos. Por isso, tem-se inserido alguns produtos de reforço, com objetivo de 

elevar suas propriedades mecânica, como as fibras vegetais as quais tem como 

objetivo elevar essas propriedades, criando compósitos renováveis e de baixo custo 

(CHIELLINI et al., 2009; MALI et. al., 2010; SATYANARAYANA; ARIZAGA; 

WYPYCH, 2009). 

Há algumas lacunas em relação a esse material, pois tem suas propriedades 

térmicas e mecânicas pouco exploradas. Nota-se que o material desenvolvido a 

partir de fécula de mandioca e água possui características físicas de espumas, as 

quais são ótimas em isolamento térmico. Por isso, o presente trabalho é motivado 

pela possibilidade de desenvolver um isolante térmico de caráter inovador.    

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver um biopolímero que utiliza fécula de mandioca e água para ser 

aplicado em isolamentos térmicos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

  Desenvolver um processo de fabricação para o material; 

  Analisar a absorção de umidade; 

 Avaliar a dureza da espuma quando sujeita a esforços de acordo com suas 

aplicações; 

  Verificar a perda de massa do material com o aumento da temperatura, 

através da Termogravimétrica (TGA); 

  Analisar a estrutura do material através de uma microscopia de varredura 

(MEV); 
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  Executar ensaios de inflamabilidade para verificar o quão inflamável é o 

material;  

  Determinar as propriedades térmofísicas da espuma, tais como: densidade, 

condutividade térmica, calor específico, difusividade térmica, resistividade; 

  Avaliar comparativamente as propriedades dos isolantes térmicos 

convencionais disponíveis no mercado com as do material desenvolvido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. BIOPOLÍMEROS E SUAS APLICAÇÕES 

Os biopolímeros são polímeros ou copolímeros que são desenvolvidos a partir 

de uma matéria-prima de fontes renováveis, como: milho, cana-de-açúcar, celulose, 

quitina, e outras. As fontes renováveis possuem um ciclo de vida mais curto 

comparado com fontes que são derivadas do petróleo os quais requerem bastante 

tempo para se degradar. Alguns fatores ambientais e sócio-econômicos que estão 

relacionados ao crescente interesse pelos biopolímeros são: os grandes impactos 

ambientais causados pelos processos de extração e refino utilizados para produção 

dos polímeros provenientes do petróleo, a escassez do petróleo e aumento do seu 

preço (BRITO et al., 2011). 

Os polímeros biodegradáveis são os materiais que se degradam devido à ação 

de bactérias, fungos e algas. Eles podem ser consumidos em semanas, meses ou 

até anos, dependendo do ambiente ao qual o mesmo é utilizado. Esses materiais 

que tem atraído mais atenção são os desenvolvidos de fontes renováveis, pois 

causam um menos impacto ambiental. Muitos biopolímeros são produzidos 

comercialmente em escala industrial, sendo que as matérias primas principais para 

sua manufatura são as fontes de carbono renováveis provenientes de carboidratos 

derivados de plantios comerciais de larga escala como cana de açúcar, milho e 

mandioca (BRITO et al., 2011).  

O desenvolvimento de produtos a base de polímeros naturais, biopolímeros 

e/ou biodegradáveis estão oferecendo diversas alternativas em busca de um 

processo de desenvolvimento mais sustentável (Abd El-Rehin, 2006; Ma el al., 

2012). Desse modo, os biopolímeros estão firmando como uma categoria de 

materiais de destaque na redução do impacto ambiental perante as embalagens 

plásticas sintéticas provenientes de combustíveis fosseis (Mariniello et al., 2003) e o 

uso de diferentes matérias primas no preparo de materiais biodegradáveis vem 

sendo desenvolvidos (Liu et al., 2012). 

As fontes renováveis são assim conhecidas por possuírem um ciclo de vida 

mais curto comparado com fontes fósseis como o petróleo o qual leva milhares de 

anos para se formar. Alguns fatores ambientais e sócio-econômicos que estão 
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relacionados ao crescente interesse pelos biopolímeros são: os grandes impactos 

ambientais causados pelos processos de extração e refino utilizados para produção 

dos polímeros provenientes do petróleo, a escassez do petróleo e aumento do seu 

preço. Outro fator preponderante é a não biodegradabilidade da grande maioria dos 

polímeros produzidos a partir do petróleo, pois contribui para o acúmulo de lixo 

plástico sem destino apropriado que levará de dezenas a centenas de anos para ser 

novamente assimilado pela natureza. 

Apesar de todas as vantagens, os biopolímeros possuem algumas limitações 

técnicas que tornam difícil sua processabilidade e seu uso como produto final. 

Assim, muitos grupos de pesquisa vêm se dedicando ao estudo da modificação dos 

biopolímeros para viabilizar o processamento e uso dos mesmos em diversas 

aplicações (FECHINE, 2010). Para isso, blendas (BALAKRISHNAM et al., 2010; 

HUNEAULT; LI, 2007), compósitos (CHEN; WANG, 2002; WONG; SHANKS; 

HODZIC, 2004), nanocompósitos [CHIVRAC et al., 2010; RHIM; HONG; HA, 2009) 

têm sido estudados no intuito de melhorar propriedades como processabilidade, 

resistência térmica, propriedades mecânicas, propriedades geológicas, 

permeabilidade a gases e taxa de degradação. 

É notório que há um avanço de estudos sobre polímeros naturais, 

principalmente no desenvolvimento de embalagens em substituição as de polímeros 

sintéticos, pois os naturais são ecologicamente corretos, provenientes de fontes 

renováveis e sustentáveis. Dessa forma, é possível perceber que as substituições de 

materiais vindo de resíduos fósseis, como: polipropileno, polietileno dentre outros 

polímeros sintéticos, por polímeros naturais, tem como principal objetivo evitar o 

impacto causado por esses plásticos derivados de petróleo. (KUMAR; SINGH, 2008; 

KAITH et al., 2010; JOHN; TOMAS, 2008).   

O amido termoplástico pode ser usado no desenvolvimento de materiais 

naturais, chamados de biomateriais, em diferentes aplicações. Tem como elementos 

principais a biodegradação, baixo custo, e propriedades relativamente próximas as 

de resinas sintéticas (ÁVEROUS, DIGABEL, 2006).  

Segundo John e Thomas (2008), os biopolímeros podem possuir um tempo de 

vida longo, desde que suas aplicações sejam em ambientes interiores, ou seja, 

ambientes que possuam baixa umidade.   
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Os amidos, geralmente, têm sido usados no desenvolvimento de biopolímeros 

que possuem aplicações com baixa durabilidade, mas isso não impede o uso desses 

materiais em aplicações que necessitem de maior vida. Dessa forma, os materiais 

compósitos de matrizes poliméricas à base de amido termoplástico reforçado com 

fibras vegetais são responsáveis por materiais de propriedades diferenciadas. 

O amido é um recurso biodegradável, renovável, barato, oriundo de diversas 

fontes vegetal e produzido em abundância, por esses motivos é grande o interesse 

desse para fins não alimentares, substituindo os polímeros sintéticos (ANGELLIER, 

et al., 2004).  

2.2. MANDIOCA 

De acordo com a Embrapa (2017), a mandioca é conhecida em muitas regiões 

do Brasil como macaxeira, aipim, castelinha e macamba. Tem o seu nome científico 

(botânico) de Manihot esculenta Crantz. Ela é originada da América do Sul e é um 

dos principais alimentos, principalmente nos países em desenvolvimento. A 

mandioca está mostrada na Figura. 1. 

Figura 1. Mandioca 

 
Fonte: EMBRAPA, 2017. 

Segundo Abam (2017), o Brasil é o segundo maior produtor de mandioca do 

mundo. O Brasil é o responsável pela produção de 22,2 milhões de toneladas 

(11,6% da produção mundial). Isso mostra a importância do país usar essa matéria 

prima além da área de alimentos, podendo usá-la no desenvolvimento de novos 

produtos.  
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Essencialmente as raízes das macaxeiras são compostas por uma película 

parda, entrecasca e polpa. Todas as variedades têm a sua própria particularidade, 

diferenciando a quantidade de componentes, sendo o teor de amido o mais variável 

em suas composições. Essa variação é devido ao tipo de clima, época do plantio, 

sistema de cultivo e o momento da colheita (CEREDA, 1994; EMBRAPA, 2017). As 

composições das raízes estão apresentadas na Tabela 1.  

Figura 2. Composições das raízes de mandioca. 

 

Fonte: CEREDA, 1994. 

 Em média 60% de toda a produção dessas raízes vão para o consumo 

humano, em segundo lugar para alimentação animal com cerca de 33%, seguidos 

das indústrias têxteis, de papel e química, entre outras que consomem em média 7% 

desse material (PANDEY et al., 2000). 

A industrialização da mandioca é vista como uma ótima alternativa para a 

valorização dessa matéria, podendo desenvolver o mercado de trabalho na área, 

gerando emprego e retorno financeiro. Os subprodutos mais utilizados da mandioca 

são a fécula (amido), a farinha e o polvilho (MOORE, 2001).  

2.2.1. Obtenção da Fécula 

No processo de retirada da fécula o primeiro passo é retirar a raiz, lavar, 

descascar e ralar, de modo que os grânulos sejam liberados e separados das fibras 

e dos componentes solúveis. Depois disso, seguem para a etapa de extração, 

realizadas no interior de peneiras cônicas rotativas as quais são chamadas de GLs, 

feitas de aço. Após isso é adicionada água nessas GLs em contracorrente com o 

objetivo de separar a fécula de material fibroso. A fécula carregada de água segue 
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para a purificação. A fécula é concentrada e passa pelo filtro rotativo a vácuo, 

ocorrendo a retirada da umidade. Após isso, o material é conduzido a um secador, 

em tempo bastante curto, onde é desidratada a teores de umidade entre 12 e 13%. 

Já na forma de pó, ela segue para ser resfriada, estocada temporariamente e 

ensacada (LEONEL; CEREDA, 2000; VILELA; FERREIRA, 1987).  A Figura 3 

apresenta um fluxograma do processo de obtenção da fécula.  

Figura 3. Fluxograma do processo de produção da fécula. 

 
Fonte: MATSUI et al., 2004. 

2.2.2. Composições Físicas e Químicas da fécula de mandioca 

A fécula de mandioca vem sendo bastante estudada na produção de materiais 

biodegradáveis, que também pode ser conhecida como amido de mandioca, polvilho 

doce ou goma de mandioca. Ela é caracterizada por possuir um pó fino, branco, 

inodoro e insípido. Esse produto pode ser adquirido através das raízes da mandioca, 

depois de seu descascamento, trituração, desintegração, purificação, peneiramento, 

centrifugação, concentração e secagem. O Brasil possui uma produção desse 

material em larga escala, tendo o Pará como maior produtor brasileiro, contribuindo 

cerda de 70,5 % da produção nacional. (DEBIAGI et al., 2013).   
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A compreensão da estrutura dos grânulos de amido é importante no 

entendimento de suas propriedades físico-químicas, as quais determinam o 

comportamento do amido natural ou modificado, nos mais diversos processos 

industriais aos quais eles normalmente são submetidos. Em termos da organização 

dos grânulos e da estrutura de seus constituintes poliméricos, cada amido é único. 

Grupos de plantas (cereais, raízes, leguminosas e tubérculos) e mesmo plantas da 

mesma espécie, apresentam amidos com características e propriedades diferentes 

(RATNAYAKE; JACKSON, 2007).  

O amido trata-se de um polímero natural (Biopolimero) formado por dois 

polissacarídeos, a amilose e a amilopectina, ambos contendo somente unidades de 

anidroglicose (C6H10O5). 

O amido é constituído por dois tipos de polímeros de glicose, a amilose e a 

amilopectina, as quais possuem estruturas diferentes. A amilose trata-se de um 

polímero linear, já a amilopectina é um polímero que possui uma alta ramificação. 

Esses componentes podem variar suas composições e propriedades, podendo 

resultar em grãos de amido com propriedades físico-químicos e funcionais 

diferentes, fazendo com que suas aplicações industriais sejam variadas (ELLIS et 

al., 1998).  

A fécula de mandioca tem uma proporção de amilose entre 16-20%, enquanto 

a amilopectina entre 80-84%. Essa amilose, que são polímeros mais simples, com 

composição linear, podem criar fitas, fibras ou formar uma malha que pode ser muito 

forte e resiste. Já os amilopectin são polímeros ramificados de cadeias longas, Esse 

ainda pode ser classificado pela forma como eles se ramificam a partir da cadeia 

principal. Polímeros com muitas ramificações são conhecidos como dendrímeros, 

moléculas que podem formar redes quando resfriadas. Isso pode tornar o polímero 

forte em uma faixa de temperatura ideal. No entanto, quando aquecidos, tanto 

polímeros lineares quanto ramificados amolecem quando a variação de temperatura 

ultrapassa as forças atrativas entre as moléculas (VICTÓRIA; GROSSMANN; 

YAMASHITA, 2010).   

Na criação de um material termoplástico a base de fécula, precisa-se que sua 

estrutura granular semicristalina seja destruída para se tornar uma matriz polimérica 

homogênea e essencialmente amorfa.  A destruição da organização dos grãos do 
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amido é causada pela gelatinização e a fusão.  A gelatinizacão é uma transformação 

que ocorre de forma irreversível da fécula em uma pasta viscoelástica, isso ocorre 

na presença de excesso de água, levando á uma distribuição da cristalinidade e da 

ordem molecular dos grãos, devido à quebra das ligações de hidrogênio. Ao 

contrário disso, quando o material é aquecido como uma menor concentração de 

água, esse fenômeno é conhecido como fusão, pois exige temperaturas mais 

elevadas para ocorrer (VAN SOEST; VLIEGENTHART, 1997; LIU, 2005).    

2.3. ESTADO DA ARTE      

2.3.1. Propriedades mecânica e térmica da fécula de mandioca 

O amido de mandioca tem sido aplicado industrialmente na produção de 

espumas (expandidos), filmes, sacolas e ainda itens de higiene pessoal. Esse 

material tem sido usado, principalmente, no desenvolvimento de embalagens 

biodegradáveis, com objetivo de substituir as embalagens sintéticas por produtos 

que são ambientalmente corretos (BRITO et al., 2011).  

De acordo com Parra et al. (2004), Foi adicionado alguns elementos a um filme 

plástico biodegradável, que utiliza fécula de mandioca e água, com o intuito de 

melhorar suas propriedades mecânicas e sua absorção a água. O filme plástico 

desenvolvido com apenas fécula de mandioca e água obteve resultado de 

aproximadamente 0,1 Mpa para resistência à tração e de 11% de deformação. 

Essas propriedades são influenciadas diretamente pela espessura do material, por 

isso, o mesmo se mostrou com essas propriedades, as quais são relativamente 

baixas.    

Foram desenvolvidos compósitos que utilizaram como matriz a espuma de 

fécula de mandioca, as quais são obtidas por extrusão e termoprensagem, com 

frações volumétrica de 80% de amido, 19% água e 1% de plastificante (glicerina). 

Além disso, foram usadas algumas fibras naturais como reforço com intuito de 

analisar comparativamente a influência das propriedades do compósito com o 

aumento da fração volumétrica de fibra. O material que não incorpora fibra (espuma 

de fécula de mandioca) apresentou uma maior resistência a compressão, 35 N e 

flexibilidade de 5 mm, aproximadamente. Essas propriedades desse material são de 

extrema importância no desenvolvimento de compósitos, pois ele pode ser usado 

como matriz (NAIME et al., 2012). 
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Carr et al. (2006) desenvolveu uma espuma de amido de mandioca, em 

seguida analisou as influencias das quantidades de fibras em suas propriedades. As 

propriedades mecânicas da espuma de mandioca sem adição de fibras se mostrou 

da seguinte forma: suporta uma força de compressão de 21 N, uma flexibilidade de 6 

mm e uma densidade de 0,2 g/cm³, aproximadamente. Esses valores mostram as 

propriedades mecânicas da fécula de mandioca que pode ser utilizada em varias 

aplicações, mais especificamente na fabricação de embalagens biodegradáveis.  

Foi desenvolvido um compósito que usa fécula de mandioca como matriz e 

fibra da casca do coco como reforço, percebendo-se que com o aumento da fação 

volumétrica da fibra está relacionado diretamente com a elevação da resistência 

mecânica do material. Além disso, foram realizados estudos das propriedades 

mecânicas, apenas da matriz de fécula de mandioca, a qual obteve como resultados 

curvas típicas de matrizes (com e sem tratamento térmico), observando que a fécula 

de mandioca apresenta grandes deformações e baixa resistência (RAMÍREZ et al., 

2011).  

Ainda segundo Ramízez et al. (2011), Pode ser visto que o compósito apenas 

de matriz, ou seja, sem adição de reforço,  O material tratada termicamente 

apresentou resistência à tração, módulo de Young e a carga máxima de 3,24 Mpa, 

59,81 Mpa e 112,68 N, respectivamente. Já o material que não foi tratado 

termicamente 1,56 Mpa, 14,56 Mpa e 50,77 N, respectivamente. Esses valores das 

féculas de mandioca são importantes, pois com base neles, pode-se perceber que 

ao adicionar fibras naturais suas propriedades tendem a se elevar. As propriedades 

mecânicas desses materiais são mostradas na Fig. 4.  

Esses reforços são importantes para elevar a resistência mecânica do material, 

uma vez que sem ele o material se mostra dúctil. Pode-se observar na Figura 4 que 

com a inclusão das fibras (a partir de 5%) a deformação do material cai, 

permanecendo aproximadamente constante, fazendo com que o mesmo se 

comporte como um material rígido. Dessa forma, pode-se comprovar a viabilidade do 

uso da fécula de mandioca como matriz no desenvolvimento de compósitos 

biodegradáveis e de baixo custo. 
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Figura 4. Propriedades mecânicas do compósito de fécula de mandioca e fibra da 
casca do coco: (a) curva tensão versus fração volumétrica de fibra (%). (b) módulo 

de elasticidade versus % da fibra. (c) carga máxima versus % da fibra. (d) 
Deformação versus % da fibra. 

 
Fonte: RAMÍREZ et al., 2011. 

Ramírez et al. (2014) realizou uma análise termogravimétrica (TGA) no 

compósito de fécula de mandioca e fibra da casca do coco, a qual é mostrada na 

Figura 5. O estudo mostra que a variação da fração volumétrica dos constituintes 

não possui influência direta nesse resultado, pois independentemente da quantidade 

de fibra, o compósito começa a se degradação a 300◦C (temperatura de 

degradação). Esses resultados são de extrema importância, pois orienta o uso desse 

material em uma gama de aplicações, inclusive em isolamentos térmicos. Porém 

com algumas restrições, principalmente em situações de altas temperaturas a qual o 

mesmo não se mostra eficiente, podendo se usado em ocasiões onde a temperatura 

permaneça abaixo de 300°C.   
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Figura 5. Análise Termogravimétrica (TGA) do compósito que utiliza fécula de 
mandioca como matriz e fibra da casca do coco como reforço. 

 

Fonte: Ramírez et al., 2014 

A Figura 5 mostra TGA do material, a qual consiste em uma técnica destrutiva 

na área de análises térmicas, na qual se monitora a variação da massa de uma 

amostra em função da temperatura ou do tempo em um ambiente de temperatura e 

atmosfera controladas. Seu princípio de funcionamento é simples: analisar a perda 

ou a agregação de massa à amostra em temperaturas variadas. Dessa forma, pode-

se notar que o material suporta uma temperatura até 300°C.   

A Tabela 1 apresenta os valores das propriedades mecânicas da fécula de 

mandioca. Esses valores faz com que esse material possa ser usado como matriz 

em conjunto com um reforço no desenvolvimento de um compósito, fazendo com 

que a resistência à tração da matriz, amido de mandioca, aumente com a inclusão 

de fibras. Dessa forma, a fécula de mandioca se mostra como um material leve, com 

propriedades mecânicas semelhantes a de produtos que são usados como matrizes. 

Com isso, o mesmo pode ser aplicado em varias situações, desde embalagens a 

materiais que suportam cargas relativamente altas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_t%C3%A9rmica
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Tabela 1. Propriedades mecânicas dos materiais. 

 

Fonte: RAMÍREZ et al., 2011; RAMÍREZ et al, 2014; CARR et al., 2006. 

2.3.2. Aplicações da fécula de mandioca 

Materiais poliméricos são considerados indispensáveis na vida moderna, 

porém, divido ao desenvolvimento de novas tecnologias é cada vez mais dificil 

encontrar um polimero que satisfaça plenamente todas as necessidades para 

determinada aplicação, seja por questões de propriedades mecânicas, 

caracteristicas, formas de obtenção ou custo. Por isso, os polímeros são cada vez 

mais utilizados como matrizes no desenvolvimento de compósitos, ou até mesmo 

usado em uma determinada aplicação, como isolante térmico e acústico.   

A utilização de amido puro como um material não se torna recomendado, uma 

vez que o mesmo é bastante quebradiço e sensível à água, assim, faz se necessário 

realizar tratamentos térmicos para que o material possua uma maior força, 

flexibilidade e resistência à água, essas são necessárias para aplicações comerciais 

de espumas. A resistência à água pode ser melhorada com revestimento de 

poliéster e para elevar as propriedades mecânicas do amido, podem ser utilizadas 

fibras naturais (CARR et al., 2006). 

Segundo Curvelo, Carvalho e Agnelli (2001) utilizaram fibras de Eucalipto como 

reforço para o amido termoplástico, com isso, o compósito desenvolvido mostrou um 

aumento de 100% da resistência à tração e mais do que 50% no módulo de 

elasticidade em relação ao termoplástico não reforçado.  

De acordo com Lawton, Shogren e Tiefenbacher (2004), se desenvolveu um 

compósito de espuma de amido com 2,5-45% de teor de fibras, os resultados 

mostraram que a resistência da espuma aumentou à medida que o conteúdo de fibra 

aumentava até atingir cerca de 20%. 
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Segundo Stoffel et al. (2015), desenvolveu bandejas de espuma de amido de 

mandioca por meio de expansão térmica, mostrado na Figura 6. Foram realizadas 

análises de suas morfologias, propriedades físico-químicas e mecânicas. Além 

disso, foi analisada a diferença de bandejas com e sem microcelulose. Em relação a 

densidade as duas obtiveram praticamente os mesmo resultados (em média 0,25 

g/cm³). Enquanto a absorção de água foi visível que é proporcional ao tempo e que 

após 60 minutos ambos os materiais obtiveram a mesma absorção, cerca de 300%. 

Já as propriedades mecânicas também não foram influenciadas significativamente 

com a adição de 1% de microcelulose, obtendo como resultado médio: resistência à 

tração de 0,61 Mpa e um alongamento de 0,45%.  

Figura 6. Bandejas de fécula de mandioca. 

 

Fonte: STOFFEL et al., 2015. 

Ramírez et al. (2011) desenvolveu compósitos que usam a fécula de mandioca 

como matriz e a fibra de coco verde como reforço, esses foram preparados com 

diferentes quantidades das fibras do coco, chegando até 30 %. Em seguida foram 

analisados a influencia da fração volumétrica da fibra em função de suas 

propriedades mecânicas e absorção de água. As propriedades mecânicas do amido 

foram melhoradas com a inclusão das fibras e tratamentos térmicos. Os resultados 

mostraram que a resistência à tração, módulo de elasticidade e cargas máximas 

suportada aumentaram com a quantidade de fibras usadas, porém o alongamento 

diminui. Já a absorção de água, de humidade e dilatação linear do compósito 

tendem a diminuir com o aumento do teor de fibra de coco. 
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Santos et al. (2013) desenvolveu filmes com o objetivo de substituir as 

embalagens que são feitas de polietileno. Para a fabricação do material foi usados o 

amido de mandioca, glicerina bidestilada, peróxido de hidrogênio e água. O 

processo de fabricação usado foi à prensagem da mistura do material e após isso, 

deixado secar numa estufa de circulação a ar. Verificou-se que o plastificante é 

fundamental para a mistura, pois determina o comportamento viscoelástico do 

material, produzindo um produto de bom aspecto.   

2.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.4.1. Isolantes térmicos 

A busca por métodos adequados para economia de energia é uma importante 

preocupação dos cientistas em relação à existência humana. Uma grande 

contribuição para o uso eficiente da energia e consequente redução do custo é isolar 

os sistemas térmicos (TSAI, et al., 2007). Com isto, partes dos sistemas térmicos 

devem ser revestidas com material que possua propriedades e espessuras tais que 

a temperatura se mantenha dentro de um determinado intervalo (TORREIRA, 1980). 

Os isolantes térmicos são bastante diversificados podendo ser aplicado em 

tubulações industriais, que transportam fluidos quentes ou frios, e em paredes de 

fornos. Esse procedimento tem, geralmente, como objetivo evitar os riscos de 

queimaduras e o aquecimento dos ambientes vizinhos a essas estruturas, bem 

como reduzir a transferência de calor. A aplicação de isolantes em paredes, também 

ocorre frequentemente como função evitar a insalubridade térmica ou evitar a  perda 

de energia na manutenção do conforto térmico do ambiente. (COUTINHO, 2005).  

A condutividade térmica de alguns materiais isolantes varia em função da sua 

estrutura porosa, cujas pequenas cavidades detêm gases de baixa condutividade 

térmica confinados nas células fechadas. O principal fator que afeta a condutividade 

térmica dos isolantes térmicos é a espessura  desse material; outros fatores a serem  

considerados  incluem  a massa específica e tamanho das células do material, 

umidade e temperatura ambiente (MENDES, 2002). 

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 principal função do isolante térmico é reduzia a taxa de transferência 
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de calor entre um sistema e um meio, de modo que a energia possa ser conservada. 

(INCROPERA; DEWITT, 2008). 

A capacidade do material em retardar o fluxo de calor entre dois meios é o 

principal parâmetro que o caracterizará como um material isolante térmico. No 

entanto, para que o mesmo seja classificado, faz-se necessário um estudo mais 

detalhado de suas principais propriedades mecânicas e térmicas (KREITH, 2008). 

De acordo com Torreira (1980), as propriedades que um material deve possuir 

para ser considerado como um bom isolante térmico é: baixa condutividade térmica, 

alto calor especifico, baixa difusividade térmica, baixa massa específica, estabilidade 

química e física, facilidade de aplicação, baixa absorção de umidade, ausência de 

odor, baixo custo, economia e facilidade de aplicação.  

Na prática pode-se perceber que não existem isolantes térmicos ideais, mas é 

possível minimizar as perdas e atingir um isolamento o qual tem como objetivo. De 

acordo com as necessidades, podem-se determinar diferentes tipos de isolantes, 

dependendo da aplicação.  

Para escolha de um material isolante adequado para uma determinada 

aplicação, é importante verificar várias propriedades do material a ser usado, sendo 

as suas principais, para isolamento térmico: condutividade térmica, calor específico, 

difusividade térmica e sua resistência ao esforço ao qual será submetido.   

2.4.2. Tipos de isolantes térmicos 

Hoje em dia há uma vasta quantidade de materiais que podem ser usado em 

isolamentos térmicos, onde cada isolante possui uma determinada aplicação, os 

seus usos depende desde gradiente de temperatura a qual se deseja, até o clima 

onde o mesmo será empregado.   

2.4.2.1.  Isolantes naturais 

São vários os isolantes naturais ou basicamente naturais, eles podem ser de 

origem mineral (lã de vidro, lã de rocha, vidro celular, argila expandida, dentre 

outros), vegetal (aglomerados de cortiças expandidas, fibra celulósicas, aglomerados 

de fibras de madeiras, coco, sisal) ou até mesmo de origem animal, como: lã de 
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ovelha. Esses materiais naturais possuem vantagens ambientais em relação aos 

produtos sintéticos, derivados de petróleo. 

As fibras naturais estão sendo usadas como isolante térmico devido possuir 

estruturas compostas, por: espaços vazios, que reduz a condutividade térmica do 

material, além de possuir um baixo custo. Dessa forma, melhorando o seu emprego 

como isolante térmico (NEIRA; MARINHO, 2005).  

Vários materiais também podem ser usados como isolante na forma in natura, 

sem passar por algum tratamento, devido os mesmos possuírem baixo valor de 

condutividade térmica, como é o caso das fibras que são classificadas como: fibras 

de sementes (algodão), de folha (sisal, curauá), as de caule (junta, linho), de fruto 

(coco) e as fibras de raízes (zacatão) (BORGES, 2009). 

Uma das principais vantagens na utilização de materiais naturais para 

isolamento térmico é o baixo custo, quando comparado aos materiais sintéticos. Foi 

desenvolvido um compósito que utiliza como matriz o látex e a fibra do coco como 

reforço visando utiliza-lo para aplicações em isolamento térmico, em pequenas e 

médias faixas de temperaturas. Diante disso, foram-se quantificadas as 

propriedades térmicas do compósito e visto que o mesmo pode ser classificado 

como isolante térmico. Dessa forma, a fibra do coco se mostra um excelente isolante 

térmico (MENDES, et al., 2012).  

Portanto, as fibras naturais apresentam enorme vantagem em relação às fibras 

sintéticas, como por exemplo: a sua densidade e abrasividade baixa, consumo de 

energia e custos baixos, biodegradável, reciclável, altas propriedades de resistência 

mecânica especifica e  excelentes propriedades termo acústicas.  

2.4.2.2.  Isolantes sintéticos  

Os isolantes sintéticos são classificados como termoplásticos (plásticos), 

termofixos, borrachas e fibras. Os termoplásticos são moldáveis a quente e possuem 

baixa condutividade densidade, são resistentes ao impacto, possuem baixo custo e 

são bons como isolantes térmicos e elétricos (BORGES, 2009). 

 Ainda segundo Borges (2009), O poliestireno expandido (EPS), também 

conhecido como isopor, é o isolante térmico sintético mais utilizado comercialmente. 

É empregado em sistemas de refrigeração e trocadores de calor. A sua maior parte 
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vem sendo usada na construção civil, agregando ao concreto, lajes e outros 

sistemas construtivos vinculados a esse setor, com o principal objetivo de melhorar o 

desempenho térmico das estruturas, isolando pisos, tetos e paredes. 

2.4.3. Transferência de calor 

Quando existe uma diferença de temperatura entre regiões, ou quando dois 

corpos com diferentes temperaturas são colocados em contato, acorre um fenômeno 

chamado transferência de energia. Quando um material permite facilmente a 

transferência de energia por diferença de temperatura, este é chamado de condutor 

térmico, e quando um material dificulta essa transmissão, chamamos o mesmo de 

isolante térmico (YOUNG; FREEDMAN, 2008). 

Segundo Incropera e Dewitt (2008), o fluxo térmico de calor é a taxa de 

transferência de calor por unidade de área perpendicular a direção da transferência 

e ele é proporcional ao gradiente de temperatura, nesta direção. O fluxo pode 

acontecer de duas maneiras: fluxo térmico estacionário e fluxo térmico transiente. 

Ainda segundo Incropera e Dewitt (2008), o qual descreve a primeira lei da 

termodinâmica (lei da conservação da energia) como sendo o aumento da 

quantidade de energia acumulada (armazenada) em um volume de controle deve 

ser igual à quantidade de energia que entra no volume de controle menos a 

quantidade de energia que deixa o volume de controle.    

As definições de regime estacionário e regime transitório se dão em termos do 

fluxo de calor. Quando o fluxo no interior da parede é constante, o regime é 

estacionário (permanente), ou seja, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Já no 

regime transitório ocorre uma variação de fluxo de calor nas diferentes seções da 

parede, logo o fluxo de entrada é diferente de saída. (INCROPERA; DEWITT, 2008). 

A condução em regime estacionário é a forma de condução que ocorre quando 

a diferença de temperatura é constante de modo que após um tempo de equilíbrio, a 

distribuição espacial das temperaturas no objeto condutor não se altera. Já para o 

caso transiente, o qual o fluxo de calor e as temperaturas no interior dos objetos 

mudam com o tempo, até um novo estado estacionário de gradiente térmico, ou 

então quando um estado de temperatura uniforme é alcançado (o que sempre 
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acontece, eventualmente, se as temperaturas externas e as fontes de calor e seus 

sumidouros não são alterados). 

É possível quantificar o processo de transferência de calor, em termos da 

equação para o fluxo de calor por condução. Esta equação é conhecida como a lei 

de Fourier.  

2.4.4. Lei de Fourier 

A lei de Fourier é uma lei fenomenológica, isto é, uma lei desenvolvida a partir 

de fenômenos observados e não deduzidos a partir de princípios fundamentais. Por 

isso, encaramos a equação para o fluxo de calor por condução como uma 

generalização baseada numa grande soma de evidencias experimental. 

(INCROPERA; DEWITT, 2008). 

Ainda segundo Incropera e Dewitt (2008), Essa lei também é conhecida como 

lei da condução térmica, mostra que a taxa da transferência de calor através do 

material é proporcional ao gradiente negativo de temperatura e na área transversal 

ao gradiente através do qual o calor está fluindo, mostrada na Equação 1. 

     
  

  
          (1) 

Quando a expressão acima se aplica ao caso unidimensional, quando há um 

gradiente de temperatura na direção x. De maneira que as temperaturas das 

superfícies são conhecidas, integra-se a equação acima, para se transforma na 

seguinte equação: 

                
     

 
        (2) 

 Onde: 

 q = Taxa de calor (W); 

  L = Espessura da parede (m); 

 𝛥T = Variação da temperatura no intervalo considerado (°C); 

 k = Constante de proporcionalidade denominada de condutividade térmica (W 

/m°C); 

 A razão 
  

  
 é denominada gradiente de temperatura; 
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O sinal negativo é devido o calor ser transferido na direção das temperaturas 

decrescentes. (INCROPERA; DEWITT, 2008). 

2.4.5. Condutividade térmica 

A condutividade térmica é considerada a mais importante dentre todas as 

propriedades térmicas de um isolante, a qual define a capacidade de um material 

conduzir uma maior ou menor quantidade de calor. Pode ser expressa pela equação 

de Eq. 1 (INCROPERA; DEWITT, 2008). 

A maior parte dos isolantes térmicos é de naturezas porosas, incluindo matéria 

solida e espaços vazios. Nos espaços vazios, ficam confinados gases que possuem 

baixa condutividade térmica, deixando o isolante com um menor valor de 

condutividade. As condições que podem influenciar nessa propriedade são: 

umidade, a orientação da fibra do isolante em relação à direção do fluxo. (KREITH, 

2008). 

A Figura 7 mostra diversas faixas de condutividade térmica de vários estados 

de matéria a temperaturas e pressões normais.  

Figura 7. Condutividade térmica de materiais. 

 

Fonte: DEWITT & INCROPERA, 2008. 

A condutividade térmica também é afetada pela densidade do material. Para 

cada tipo de isolante, fibroso ou celular, existe um valor mínimo de condutividade 

para uma densidade particular a partir da qual a condutividade aumenta se a 

densidade for aumentada ou diminuída. No caso de isolantes fibrosos, uma 
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diminuição do diâmetro das fibras diminui a condutividade para uma mesma 

densidade. Materiais fibrosos de baixa densidade permitem uma alta porcentagem 

de transmissão de calor por radiação e apresentam uma maior variação de 

condutividade térmica em função de alterações na temperatura e emissividade das 

superfícies circundantes (KREITH, 2008). 

 Segundo Incropera e Dewitt (2008), a umidade existe uma condição crítica, 

quando a temperatura do isolante é menor que a temperatura do ponto de orvalho 

do ar circundante, ocasionando condensação do vapor de água atmosférico da 

isolação. O efeito da umidade na condutividade da isolação não é tão preocupante, 

enquanto ela está na fase vapor. Porém a condutividade é afetada e aumentada 

pela presença de umidade condensada no material.  

 Existe uma analogia entre difusão de calor e de carga elétrica, como a 

resistência elétrica está associada à condução elétrica. A resistência térmica é 

associada à condução de calor. Definindo a resistência térmica para a condução em 

uma parede plana como: “razão entre um percentual motriz e a correspondente taxa 

de transferência”. (INCROPERA; DEWITT, 2008), ela é definida pela Equação 3.  

                                      
 

  
        (3) 

Os valores da condutividade térmica são fornecidos pela literatura 

especializada em função da densidade, geometria e temperatura média de trabalho. 

Esses valores de “k” são quantificados por equipamentos específicos, de acordo 

com a norma padrão ASTM-C177 (1997). 

2.4.6. Calor específico  

De acordo com Çengel e Boles (2006), calor específico é definido como: “a 

energia necessária para elevar em um grau a temperatura de uma massa unitária de 

uma substancia”. Tanto o calor específico à pressão como a volume constante, 

representam a mesma definição. Pode ser medido por um calorímetro. 

 Para líquidos e sólidos, o valor do cp e cv são aproximadamente iguais. Os 

mesmo variam apenas para fluidos gasosos. O calor especifico em termos da 

entalpia é mostrado na Equação 4. 
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               (4) 

Onde: 

    = Calor específico à pressão constante (J/kg.K); 

 h = Entalpia específica (J/kg); 

 T = Temperature (K); 

Ou definido em termos da energia interna, pela Equação 5. 

   
  

  
             (5) 

Onde: 

    = Calor específico à volume constante (J/kg.K); 

 u = Energia interna do sistema (J/kg); 

A capacidade térmica de um material (C) é definida pela relação de calor 

fornecido ou retirado do material e a variação da temperatura. É expressa pela Eq. 6 

(INCROPERA; DEWITT, 2008). 

   
  

  
         (6) 

Onde: 

 dQ = Energia requerida para produzir uma variação de temperatura (J); 

 dT = Variação de temperatura (K); 

 C = capacidade térmica (J/K); 

Mesmo que a energia do material aumente com a temperatura, a quantidade 

necessária para produzir a variação de um grau de temperatura é a mesma.  

2.4.7. Difusividade térmica 

A razão entre a condutividade térmica e a capacidade calorífica volumétrica é 

uma importante propriedade chamada difusividade térmica, essa é definida pela 

Equação 7 (INCROPERA; DEWITT, 2008). 

    
 

   
          (7) 
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Onde: 

 k = condutividade térmica (W/mK); 

 ρ = massa específica (kg/m³); 

    = calor específico (J/kgK); 

 α = difusividade térmica (m²/s);  

É uma propriedade que caracteriza a quantidade de energia térmica que o 

mesmo pode conduzir em relação à capacidade de absorvê-la. Quanto maior a 

difusividade do material, menor será o tempo para entrar em equilíbrio térmico 

(INCROPERA; DEWITT, 2008). 

Segundo Santos et al. (2004), a difusividade térmica é uma medida com qual o 

calor se propaga no matéria. É uma propriedade importante em todos os problemas 

envolvendo a condução de calor no estado estacionário. 

A difusividade térmica é uma variável importante para o controle térmico, pois 

mostra a velocidade com que o corpo se ajusta, no seu interior, a temperatura a seu 

entorno. Materiais com baixa difusividade térmica retardam a transferência de calor, 

ou seja, leva-se mais tempo para se conseguir o regime permanente. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. FABRICAÇÃO DO BIOPOLÍMERO 

Na fabricação do biopolímero foi usada como matéria prima a fécula de 

mandioca e água. A fécula de mandioca (Figura 8a) foi adquirida em feiras livres na 

cidade de Natal/RN, enquanto a água usada foi destilada no Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos – NTI/UFRN. Além desses materiais, foi necessário o uso de 

um antidesmoldante (Figura 8b) com objetivo de facilitar a retirada do material do 

molde, esse foi adquirido na loja Hidro Glass localizada em Natal/RN.    

Figura 8. Materiais usados na fabricação: (a) fécula de mandioca; (b) 
antidesmoldante. 

 

Figura 9. Destilador 
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Com o objetivo de evitar impurezas que possam interferir nas propriedades do 

biopolímero, foi usada água destilada a qual foi adquirido através de um destilador, 

mostrado na Figura 9. 

O processo de fabricação definido para o desenvolvimento do biopolímero de 

fécula de mandioca (espuma de fécula de mandioca) é o de expansão térmica, o 

qual é realizado da seguinte forma, os dois materiais (fécula e água) são misturados 

manualmente em um béquer em seguida vertido no molde. Após isso, é levado ao 

forno com temperatura controlada de forma que ocorra a expansão espontânea do 

material, deixando-o na forma de uma espuma natural.  

Porém, para o desenvolvimento do material, percebe-se que necessita do 

controle algumas variáveis, tais como: frações volumétricas dos constituintes, 

temperatura e tempo de permanência no forno. Diante disso, foi necessário um 

processo de tentativa, onde se variou esses parâmetros com objetivo de chegar aos 

parâmetros ideais. 

 Dessa forma, foi necessário variar as frações volumétricas da fécula de 90 a 

70%, da água de 10 a 30%, da temperatura do forno de 150 a 300°C e o tempo de 

permanência no forno tempo de 5 a 90 minutos. Essas variações foram 

fundamentais para encontrar as variáveis de referência às quais o material pudesse 

obter um resultado satisfatório.  

A proporção ideal encontrada para o material foi de 70% de fécula e 30% de 

água, além de uma temperatura de 250°C. Essas variáveis apresentaram um melhor 

resultado, sendo possível desenvolver uma espuma bem distribuída, compacta e 

leve, como mostrado na Figura 10. Enquanto que os materiais com proporções 

menores de água tiveram seu manuseio dificultado devido à alta viscosidade da 

mistura, além de apresentarem uma baixa expansão, já os de maiores proporção, 

apresentaram grande quantidade de vazios e paredes muito fina. Esses problemas 

dificultaria uma possível quantificação de suas propriedades. Portanto, definiu-se a 

proporção ideal de 70% de fécula e 30% de água.  

Após a fabricação em molde aberto do biopolímero de fécula de mandioca e 

água, é possível perceber que o mesmo apresentou um vazio em seu centro o qual 

não é desejado, como mostrado na Figura 10. Diante disso, foi necessário 
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desenvolver moldes fechados com objetivo de conter essa expansão, o qual evitaria 

esse vazio em seu centro. 

Figura 10. Espuma com 70% de fécula e 30% de água. 

 

 

Por isso, os experimentos foram realizados em molde fechado de aço 

inoxidável 304, projetado no SOLIDWORK e fabricado no laboratório de energia – 

NTI / UFRN. O desenho do molde está apresentado na Figura 11a, enquanto o 

molde real na Figura 11b. 

Figura 11. Molde: (a) desenho; (b) real. 

 

Além desse molde, também foi usado um molde cilíndrico com rosca em sua 

parte inferior e parafusos prisioneiros em seu superior (Figura 12a). Mais uma vez o 

resultado não foi satisfatório, uma vez que o material ao expandir-se nesses 

ambientes há uma elevação da pressão interna, acarretando um vazamento do 
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mesmo por folgas, por isso, quando retirado do molde, o material apresentou um 

vazio em seu centro, principalmente, devido ao seu vazamento (Figura 12b).  

Figura 12. Fabricação em molde fechado: (a) molde cilíndrico; (b) material com vazio 
no centro. 

 

Diante desse problema, o método usado na fabricação do material foi o de 

controle de expansão. O molde usado para essa finalidade foi de alumínio, com 

dimensões de 200x100x50 milímetros com objetivo de, junto com o antidesmoldante, 

facilitar a retirada do material.  

O método de controle de expansão consiste em levar o material ao forno, após 

30 minutos retira-lo e inserir uma chapa de aço (com massa de 1,9 kg) em sua 

superfície. Depois disso, o material é levado novamente ao forno durante o tempo 

necessário. Dessa forma, pode-se evitar o surgimento desse vazio no centro do 

material.  

Com a mudança dos moldes na fabricação do material, foi necessário variar o 

tempo de permanência dele no forno, devido à variação de sua massa, 

principalmente pelo fato dos moldes possuírem dimensões diferentes. Com isso, foi 

indispensável verificar o tempo necessário que o material leva para se expandir, 

diante disso, foram usados 60 minutos, mas o material não chegou a se expandir 

completamente, como mostrado na Figura 13a. Já com 90 minutos, foi perceptível 

que o material se expandiu completamente de forma homogênea, mostrado na 

Figura 13b.   
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Figura 13. Biopolímero de fécula de mandioca: (a) expansão incompleta; (b) 
expansão completa 

 

Dessa forma, foi possível definir todas as variáveis necessárias para a 

fabricação do biopolímero de fécula de mandioca. Os parâmetros para a produção 

do material foram: 500 ml (70%) de fécula de mandioca, 150 ml (30%) de água 

destilada, temperatura de expansão de 250°C e o tempo de permanência no forno 

de 90 min; 

O novo foi material foi desenvolvido realizando-se uma mistura de forma 

manual da fécula de mandioca e água em um béquer. Após isso, essa mistura foi 

vertida no molde e levada ao forno a temperatura controlada por um tempo de 90 

minutos. O forno usado na fabricação do biopolímero é do fabricante Zezimaq, 

modelo 2000, com limite de temperatura de trabalho de até 1300°C com variações 

de 1°C, observado na Figura 14a, enquanto a Figura 14b apresenta o material 

levado ao forno para que seja expandido.     

Figura 14. Fabricação do material: (a) forno usado; (b) material no forno. 
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Após o tempo de permanência no forno, ocorre à expansão controlada do 

material. Após esse procedimento, a espuma de fécula de mandioca é esfriada no 

forno durante 24 horas, com objetivo de evitar possíveis choques térmicos e 

homogeneizar sua estrutura. Portanto, ao fim do processo, o biopolímero se tornou 

uma espuma porosa, leve, e rígida, a qual é apresentada na Figura 15. 

Figura 15. Biopolímero de fécula de mandioca. 

 

3.2. DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA 

Os ensaios para determinação da massa específica (densidade) do 

biopolímero de fécula de mandioca foram realizados em um densímetro digital de 

marca Gehaka, modelo DSL 910, que usa o principio de Arquimedes (empuxo) e é 

indicado para sólidos e líquidos. Esse equipamento está disponível no Laboratório 

de Mecânica dos Fluidos – NTI / UFRN. 

Nestes ensaios foram utilizados 5 amostras do material com dimensões 

30x30x30 milímetros (Figura 18a), de acordo com prescrições da ASTM D 792 

(2008).     

Para realização do ensaio, as amostras foram cortadas com objetivo de deixa-

las com as dimensões padrões. Em seguida o densímetro passa pela sua calibração 

a qual usa um béquer com água destilada (densidade da água 1,05g/cm³) e sensor 

de temperatura. Após isso, a amostra é levada a prato da balança, onde é realizada 

a pesagem da amostra (massa seca), como observado na Figura 18b. Em seguida, 

a amostra é submersa na água contida no béquer através de um cesto convexo 

(massa molhada), como observado na Figura 18c. Diante desses dados, pelo 
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principio de Arquimedes, a balança apresenta o resultado da densidade do material 

em g/cm³. 

Figura 16. Massa específica do material: (a) amostras; (b) pesagem no prato; (c) 
amostra submersa. 

 

3.3. ANÁLISE DE ABSORÇÃO DE UMIDADE 

A determinação do percentual de umidade contido na espuma de amido de 

mandioca teve como objetivo verificar a capacidade desse material à absorção de 

umidade existente no ar ambiente, a qual foi inserida. Para isso, utilizou-se uma 

balança de umidade de marca Marte ID-200, com sensibilidade (massa) 0,01g e 

precisão (umidade) 0,1%. A qual está disponível no Laboratório de Mecânica dos 

Fluidos NTI/UFRN. A Figura 17 mostra o determinador de umidade utilizado. 

Figura 17. Balança Marte ID-200. 
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O determinador de umidade Marte ID-200 (Series Interface Detectors) possui 

fonte de calor infravermelho produzido por resistência encapsulada em quartzo, 

ajuste de temperatura de 60 °C até 180 °C, com incremento de 1 °C, faixa de 

umidade: 0-100%. Interface RS232C bidirecional, display LCD (Liquid Crystal 

Display) Matriz de pontos iluminados. 

O procedimento necessário para realização do experimento nesse 

equipamento foi feito de acordo com o que determina o manual do fabricante, que 

estabelece que a amostra do material analisado deva ter uma massa inicial mínima 

de 1 grama e máxima de 200 gramas. 

Neste trabalho foram usadas 5 amostras do biopolímero com dimensão padrão 

de 30x20x20 milímetros (Figura 18a). Essas amostras foram expostas ao ambiente 

durante 7 dias nos quais tiveram suas temperaturas e umidade relativa do ar 

(máximas e mínimas) quantificadas. O equipamento usado para medir esses 

paramentos do ambiente durantes esses dias está apresentado na Figura 18b.  

Figura 18. Absorção de umidade: (a) amostras; (b) equipamento usado para medir 
umidade relativa. 

 

Cada amostra foi inserida na unidade de aquecimento da balança, onde ficou 

exposta a uma temperatura de 110 °C até atingir sua massa constante. Utilizou-se 

essa temperatura com objetivo de garantir que a água contida no material 

evaporasse.  O tempo necessário para que a massa permanecesse constante foi de 

40 minutos. Transcorrido esse tempo obteve-se valores relativos à massa inicial, 

massa final, porcentagem de umidade retirada, temperatura de trabalho e tempo de 

duração do experimento.  
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3.4. DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO, CONDUTIVIDADE E 

DIFUSIVIDADE TÉRMICA 

Esses ensaios permitem determinar as propriedades térmicas do material. Com 

isso foi utilizado o equipamento KD2 Pro (Figura 19a), disponível no laboratório de 

mecânica dos fluidos – NTI / UFRN, o qual possui um sensor SH-1 (agulhas térmicas 

duplas) que serve para capturar valores após 2 minutos de inserção nos corpos de 

prova, esse sensor trabalha na faixa de 0,02 a 2,00 W/m-K. 

Foram realizados furos no material utilizando uma furadeira de bancada, a qual 

utilizou uma broca de 2 polegadas de diâmetro. Esses furos foram realizados em 

pares, com espaçamento necessário para que os sensores do equipamento 

penetrassem no material, como observado na Figura 19b. Essas agulhas (sensores) 

apresentam comprimento de 30 mm e diâmetro de 1,27 mm e o principio de 

funcionamento do equipamento é, basicamente, a criação de um fluxo de calor entre 

essas agulhas. Dessa forma, o equipamento apresenta os resultados das 

propriedades térmicas do material. 

Os ensaios foram realizados de acordo com o manual do fabricante do 

equipamento. Diante disso, foram analisados 4 corpos de prova com dimensão de 

120x7x5 milímetros, para cada um desses foram feitas 3 medições em pontos 

distintos.  Observa-se na Figura 19b o ensaio sendo realizado. 

Figura 19. Análise térmica: (a) equipamento KD2 PRO; (b) ensaio. 
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3.5. ENSAIO DE DUREZA SHORE D 

A dureza de um material expressa a sua resistência às deformações 

permanentes, a qual pode ser mencionada como a capacidade de um material 

penetrar outro. Essa propriedade está diretamente relacionada com a força de 

ligação dos átomos do material. Além disso, o termo dureza também pode está 

associada à resistência a flexão, risco, abrasão ou corte. 

 Os ensaios de dureza deste trabalho foram realizados no Laboratório de 

Tribologia e Dinâmica – NTI/UFRN, utilizando um Durômetro Analógico Portátil 

Shore D da Kori Seki MFG. Co. LTD (Japão), mostrado na Figura 20a. De acordo 

com a norma ASTM D 2240 (2003), Esse equipamento é indicado para medições de 

dureza de borrachas, plásticos e espumas que sejam rígidos, a qual sua medição se 

dá pela pressão de um penetrador de aço sobre o corpo de prova.  Neste ensaio, 

utilizou-se 4 corpos de prova com dimensões 100x50x30 milímetros.  

 Foram realizadas 4 medições, em diferentes pontos, em cada corpo de prova. 

A Figura 20b mostra a execução do ensaio.  

Figura 20. Ensaio de dureza: (a) durômetro Shore D; (b) ensaio em execução. 

 

3.6. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA - TGA 

A termogravimetria (TG) é a técnica na qual a massa de uma substância é 

medida em função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma 

programação controlada de temperatura. Essa técnica consiste basicamente em 
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uma balança de alta precisão associada a um forno, no qual se pode controlar a taxa 

de aquecimento (em geral de 10 °C/min) ou manter a temperatura constante. A 

atmosfera à qual a amostra é submetida também pode ser controlada.  

Neste trabalho realizou-se analises termogravimétrica em 2 amostra do 

biopolímero de fécula de mandioca, as quais possuíam massa de 10mg. As análises 

foram realizadas através do equipamento Analisador termogravimétrico e 

calorimétrico simultâneo modelo NETZSCH TG209F1 Libra, disponível no laboratório 

de Análises térmicas do Instituto de Química/UFRN.  De acordo com a norma ASTM 

D6370, as amostras foram colocadas em cadinho de alumina e submetidas a 

temperaturas que variaram da ambiente até 700 °C, com uma taxa de aquecimento 

de 5 °C/min em atmosfera de Ar, com vazão de 20ml/min.   

3.7. MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

A técnica da microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite uma 

observação das amostras ampliada em muitas vezes com uma boa resolução de 

imagens, proporcionando a caracterização morfológica do material em análise. 

O principio de funcionamento do MEV consiste na incidência de um feixe de 

elétrons de alta energia na superfície da amostra onde ocorre uma interação e parte 

desse feixe é refletido e coletado pelo coletor. As imagens são normalmente obtidas 

por elétrons secundários (ES) que provém de interações inelásticas entre os elétrons 

e a amostra ou podem ser adquiridas por elétrons retroespalhados (BSE) que 

provém de interações elásticas entre os elétrons. As imagens obtidas por elétrons 

secundários são mais utilizadas no MEV, pois fornecem imagem de maior resolução 

com impressão tridimensional e fácil interpretação.  

Para a realização do ensaio, utilizou-se 3 amostras do biopolímero de fécula 

de mandioca  com dimensões de 30x20x20 milímetros cada. O principal objetivo 

dessa análise é verificar a porosidade e as características morfológicas do material. 

As análises foram realizadas no em um microscópico eletrônico de varredura 

(MEV), marca HITACHI, modelo TM3000, apresentado na Figura 21a. As amostras 

foram encaminhas ao Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais 

DEMAT/UFRN, onde foram fixadas sobre o porta amostra metálicoatraves de uma 
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fita de carbono. Em seguida as amostras foram dispostas no equipamento, como 

observado na Figura 21b, e então foram realizadas as análises.     

Figura 21. MEV: (a) Equipamento; (b) Análise. 

 

3.8. ENSAIO DE INFLAMABILIDADE 

Entre os métodos mais utilizados para medir os parâmetros de inflamabilidade, 

as normas UL94 (2001) são as mais utilizadas internacionalmente para a 

determinação destes parâmetros.  A UL94 é um padrão imposto pelo laboratório de 

controle de qualidade da Underwriters Laboratories (UL) que examina a 

inflamabilidade e o comportamento perante o fogo de materiais polímeros.  

Neste trabalho os ensaios de inflamabilidade foram realizados de acordo com a 

norma UL94, que orienta a realização dos ensaios através do método UL94 HB 

(horizontal Burning) ou UL94 V (Vertical Burning). O método usado para foi o UL94 

HB o qual o objeto é testado em posição horizontal em face da chama.  

Esse ensaio UL94 HB, consiste em fazer incidir chama num provete com 

dimensões médias de 125 mm de comprimento, 13 mm de largura e espessura 

mínima de 3 mm e máxima de 13 mm. 

È utilizado esta norma com objetivo de classificar o biopolímero de fécula de 

mandioca como UL94 HB através da velocidade de queima do material. Neste 

ensaio, realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos NTI/UFRN, utilizaram-se 4 
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amostras, onde duas usavam retardante a chama e as outras duas não. Com Isso, 

este ensaio tem como objetivo verificar se o material é inflamável e constatar a 

influência do retardante a chama na inflamabilidade do material. 

Neste ensaio utilizaram-se amostras com comprimento de 125 mm de 

comprimento, 13 mm de largura e 3 mm de espessura. As amostras foram marcadas 

a 6 mm, a 25 mm e a 100 mm da extremidade a ser queimada. As amostras foram 

fixadas no gancho pela extremidade livre de marcação, com seu eixo longitudinal 

colocado na posição horizontal. O bico de Bunsen deve estar inclinado a um ângulo 

de 45° e ajustado de modo a produzir uma chama azul de comprimento igual a 20 

mm na posição vertical. A Figura 22 apresenta o ensaio de inflamabilidade em sua 

execução.  

Figura 22. Ensaio de inflamabilidade 

 

A chama deve ser aplicada na extremidade livre da amostra, marcação de 6 

mm, por um período de 30 segundos. Se o corpo de prova continuar a queimar após 

a remoção da chama, deve ser registrado o tempo necessário para a combustão 

atingir a marca de 25 mm e, se a combustão prosseguir, registrar o tempo 

necessário para a combustão atingir a marca de 100 mm. Se a marca de 100 mm 

não for atingida, registrar o tempo e o comprimento danificado.  

A classificação HB é atribuída se forem cumpridas as seguintes condições: 

 A velocidade de combustão não é maior que 38 mm/min, para provetes com 

espessuras compreendidas entre 3 a 13 mm. 
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 A velocidade de combustão não é maior que 75 mm/min, para provetes com 

espessura inferior a 3 mm. 

 A combustão deve auto extinguir-se antes de serem atingidos os 100 mm. 

 

O ensaio de inflamabilidade UL94 horizontal (UL94 HB) tem como objetivo 

determinar a taxa de queima linear (V), em milímetros por minuto, para cada corpo 

de prova, e para isso, usa-se a Eq. 8.  

    
 

 
                                                                               

Em que: 

V = Taxa de queima linear (mm/min); 

L = Comprimento danificado no corpo de prova (mm);  

t = Tempo (s). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. MASSA ESPECÍFICA 

Observa-se na Tabela 3 os valores da densidade das 5 amostras. O resultado 

médio das amostram foram de 0,6692 g/cm³, ou seja, 669,20 kg/m³. Caracterizando-

se como um material leve. 

Tabela 2. Valores da densidade do material. 

 

O conhecimento da massa específica dos materiais é de fundamental 

importância, pois influência no peso total do sistema o qual o material é aplicado. 

Como parâmetro comparativo, a Figura 23 apresenta a densidade de alguns 

materiais usados em isolamento térmico que são disponíveis comercialmente.  

Figura 23. Comparação com alguns isolantes térmicos. 

 

Fonte: (1) KREITH, 2008; (2) INCROPERA; DEWITT, 2008; (3) GALVÃO, 2014. 
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O biopolímero produzido tem características de uma espuma, mas comparada 

à espuma de poliuretano, possui uma densidade maior. Porém tem sua densidade 

próxima a da madeira e inferior a do gesso, os quais são materiais considerados 

isolantes térmicos. Dessa forma, o biopolímero desenvolvido é relativamente leve e 

tem sua densidade dentro da faixa dos materiais considerados isolantes, facilitando 

seu uso em aplicações apropriadas.  

4.2. ABSORÇÃO DE UMIDADE 

Os 7 dias os quais as amostras ficaram expostas ao ambiente tiveram seus 

dados quantificados, os quais estão apresentados na Tabela 3. Nessa análise pode-

se verificar que as umidades relativas do ar máximas e mínimas durante essa 

semana foram de 84,7% e 61,7%, respectivamente.   

Tabela 3. Dados do ambiente durante a semana. 

 

Os resultados das amostras para absorção de umidade podem ser observados 

na Tabela 4. O valor médio que o material absorve de umidade após 7 dias no 

ambiente é de 9,92%. 

Tabela 4. Umidade contida no material. 

 

A Tabela 5 apresenta uma análise comparativa da absorção de umidade de 

alguns materiais isolantes disponíveis no mercado. Dessa forma, pode-se observar 

que o biopolímero de fécula de mandioca possui valores de absorção de umidade 
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próximos a da madeira e aproximadamente 3 vezes maior que a espuma de 

poliuretano. 

Tabela 5. Absorção de umidade de alguns isolantes térmicos. 

 

Fonte: (1) KREITH, 2008; (2) ABNT, 1997. 

A umidade contida no material é um fator negativo para os isolantes térmicos, 

pois induz o aumento da condutividade térmica. Essa absorção, relativamente alta, é 

devido à porosidade (espaços vazios) a qual facilita essa infiltração. 

Essa umidade no material pode ser reduzida com uso de um 

impermeabilizante. Essa alta absorção de umidade é características de espumas em 

geral, as quais são leves e podem ser usadas em isolamento térmico e acústico. 

Analisando a Tabela 5, pode-se notar que a absorção de umidade do biopolímero é 

menor que a da madeira, as quais são aplicadas em isolamento térmico de paredes, 

tetos, janelas entre outros. Dessa forma, o material pode ser usado em aplicações 

semelhantes a da madeira, podendo ser usado na construção civil.  

4.3. PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS 

Foram realizados 3 ensaios em cada corpos de prova. A Tabela 6 apresenta a 

média dos 3 ensaios para cada amostra. Os valores médios das propriedades 

térmicas do material são: condutividade térmica 0,152 W/mK, resistividade térmica  

686,529 °C.cm/W, calor específico 1,210 MJ/m³K, difusividade térmica 0,125 mm²/s. 

Tabela 6. Propriedades térmicas do material. 
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4.3.1. Condutividade térmica 

A condutividade térmica é uma das propriedades mais importantes dos 

isolantes térmicos, seu valor médio é de 0,152 W/mK para o polímero natural 

(biopolímero). A Figura 24 apresenta uma comparação entre as condutividades de 

materiais isolantes. 

Figura 24. Condutividade térmica de Materiais isolantes. 

 

Fonte: (1) KREITH, 2008; (2) INCROPERA; DEWITT, 2008. 

Com relação aos resultados da condutividade térmica, quanto menor o valor 

obtido melhor será a propriedade de isolamento térmico do material. Através de uma 

análise comparativa entre os materiais isolantes térmicos apresentados na Figura 

24, pode-se afirmar que o biopolímero de fécula de mandioca possui valores de 

condutividade térmica próximas as do asbesto, Madeira, compensado e gesso.  

Dessa forma, pode-se afirmar que o mesmo possui um valor de condutividade 

térmica que o classifica como isolante térmico.  

O biopolímero de fécula de mandioca possui valor de condutividade térmica 

similar a materiais que são usados, principalmente, na construção civil, isso viabiliza 

seu uso em aplicações semelhantes. Diante disso, percebe-se que o biopolímero de 

fécula de mandioca possui uma vasta área de aplicações em isolamento térmico, 
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pois se trata de um material com baixa condutividade térmica e, principalmente, por 

ser um material biodegradável.  

4.3.2. Calor específico 

O material apresenta um valor de calor específico médio de 1,210 MJ/m³K. A 

Figura 25 apresenta uma análise comparativa entre os valores dos calores 

específicos de alguns materiais que são aplicados em isolamentos térmicos.      

Figura 25. Calores específicos de materiais isolantes. 

 

Fonte: (1) INCROPERA; DEWITT, 2008. 

O equipamento quantifica o calor específico do material em função do volume 

(MJ/m³K), capacidade de armazenar energia em um metro cúbico. Os valores 

convencionais encontrados em tabelas são expressos em massa (J/kgK),  

capacidade de armazenar energia em um quilograma (INCROPERA; DEWITT, 

2008). Dessa forma, faz-se necessário converter o calor específico do biopolímero 

para mesma unidade dos materiais encontrados na literatura com objetivo de realizar 

uma análise comparativa entre os mesmos. Portanto, deve-se dividir o valor do calor 

específico pela densidade do material (666,92 kg/m³), sendo assim, o valor do calor 

específico da espuma de mandioca pode ser expressa como 1814,31 J/kgK.  
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Os resultados mostraram que o material possui calor específico próximo aos da 

cortiça. Diante disso, é possível que o polímero natural possua aplicações 

semelhantes a esse, o qual é usado em isolamentos térmicos. Portanto, o 

biopolímero de fécula de mandioca possui um valor de calor específico próximo a 

dos isolantes térmicos disponíveis comercialmente, isso o classifica como um 

material isolante.  

Assim como a madeira, a cortiça possui varias aplicações, entre elas as rolhas 

e os pisos de cortiça que são os dois produtos mais representativos na indústria. 

Porém, esse material tem sido cada vez mais explorado por arquitetos e 

engenheiros dos mais variados setores do mundo, esses profissionais tem usado 

essa matéria prima em isolamento térmico de paredes e tetos, entre outros. Diante 

disso, o biopolímero de fécula de mandioca pode ser usado em aplicações 

semelhante devido sua proximidade na capacidade de absorver calor. 

4.3.3. Difusividade térmica 

O material apresenta um valor médio da difusividade térmica de 0,125 mm²/s. A 

Figura 26 apresenta os valores dessa propriedade de alguns materiais que são 

considerados isolantes térmico. 

Figura 26. Difusividade térmica de materiais isolantes. 

 

Fonte: INCROPERA; DEWITT,  2008. 
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Esses baixos valores expressam bem (como definido pela equação da 

difusividade térmica) a pouca capacidade de transferência de calor e a alta 

capacidade de armazenamento de energia por parte do biopolímero, habilitando-o a 

ser usado como material isolante térmico. Dessa forma, é possível que esse novo 

material possua aplicações semelhantes as dos produtos que possuem 

propriedades térmicas semelhantes (Madeira, asbesto e gesso).  

4.4. DUREZA SHORE D 

A Tabela 7 apresenta os resultados médios de cada corpo de prova. Diante 

disso, o biopolímero de fécula de mandioca apresenta um resultado médio de 

dureza de 57,5 ShD. 

Tabela 7. Resultado do ensaio de dureza Shore D. 

 

   A Figura 27 Apresenta um gráfico de dureza Shore D de alguns materiais que 

são usados como isolante térmico. 

Figura 27. Valores comparativos de dureza de alguns isolantes térmico. 

 

Fonte: (1) CÂMARA, 2015; (2) COUTINHO, 2007; (3) MOPIC, 2017; (4) PAIVA, 
1999. 
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 Através de uma análise comparativa pode-se notar que o biopolímero de 

fécula de mandioca possui um valor de dureza entre o poliestireno e o gesso. 

Quando o material é comparado com a espuma de poliuretano, pode-se constatar 

que o mesmo possui um valor de dureza aproximadamente duas vezes maior que a 

do poliuretano.  

Essa diferença de dureza da espuma de fécula de mandioca e a do poliuretano 

(PU) caracteriza o biopolímero como uma espuma mais rígida que a espuma de PU. 

Isso é visível devido o material apresentar uma baixa tenacidade, ou seja, fragilidade 

quando sujeito a médios impactos. Dessa forma, o biopolímero de fécula de 

mandioca se apresentou um material duro.       

O poliestireno apresenta varias aplicações, podendo ser usado na fabricação 

de copos e talheres descartáveis, além de poder ser usado na forma expandida 

(Isopor) em isolamento térmico. Enquanto isso, o gesso é muito usado na 

construção civil em isolamento térmico de tetos e paredes. 

Com dureza semelhante a esses materiais, o biopolímero de fécula de 

mandioca pode ser usado em aplicações semelhantes. Dessa forma, esse material 

pode ser usado na fabricação de placas plana ou calhas de tubos, as quais são 

utilizadas para isolamento térmico.   

4.5. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA - TGA 

A Figura 28 e a Figura 29 mostram as curvas TG/DTG das duas amostras do 

biopolímero de fécula de mandioca. As curvas mostram as perdas de massa em 

duas etapas e os eventos térmicos correspondentes a essas perdas. As duas 

amostras apresentam perfis TG/DTG similares, confirmando a confiabilidade nos 

dados do ensaio.   

A análise das curvas mostra que há uma perda de massa de aproximadamente 

11% devido à desidratação associada a um pico endotérmico em torno dos 100 °C.  

A porcentagem de perda de peso nesta etapa depende do conteúdo de úmida 

contida no material. Segundo LIU et al. (2009), a temperatura inicial de degradação 

do amido não afeta o inicio da temperatura de decomposição, porque toda água se 

evapora antes.  
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Figura 28. Curvas TD/DTG da amostra 1. 

 

 

Figura 29. Curva TG/DTG da amostra 2. 

 

 

A decomposição térmica do biopolímero de fécula de mandioca começa após 

sua desidratação. De acordo com a Fig. 28 e 29, a perda de massa total (%) para o 

material foi de aproximadamente 88%. O valor da temperatura de inicio da 

degradação térmica foi de aproximadamente 270 °C, já o valor de pico da DTG foi 

de 300 °C. 

Diante dos resultados obtidos através das análises termogravimétricas (TGA), 

ficou evidenciado que o biopolímero de fécula de mandioca pode ser utilizado em 
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sistemas quentes, com o limite de temperatura de até 270 °C, tendo em vista a não 

ocorrência de degradação do material até esse valor de temperatura.  

Esse limite de temperatura abrange a maioria das aplicações térmicas em 

baixa e média temperatura, utilizadas no âmbito doméstico, industrial e comercial 

(YOUNG; FREEDMAN, 2008).   

4.6. MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

Foram analisadas, através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), 3 

amostras do biopolímero de fécula de mandioca, com aproximação de 200 e 2000 

vezes cada. As imagens dessas análises podem detectar defeitos na estrutura, tais 

como: micro trincas e impuras. Além disso, pode-se verificar a presença e 

dimensões de vazios e poros, os quais influenciam a capacidade do material em 

reter calor.      

Na Figura 30 vê-se a morfologia da amostra 1 do biopolímero de fécula de 

mandioca obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com aumento de 

200x e 2000x. Pode-se observar por meio das micrografias (a) e (b), formação de 

poros fechados que são aglomerados de vazios, os quais tornam o material menos 

resistente devido às contrações de tensões entre os vazios. Por outro lado, esses 

vazios possuem influência direta na condutividade térmica do mesmo, pois neles há 

presença de ar confinado o qual diminui a condutividade térmica do material. 

Figura 30. Microscopia da amostra 1: (a) 200x; (b) 2000x. 
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Percebe-se na Figura 30 que há uma variação nas dimensões dos poros do 

material e que as concentrações desses poros são aleatórias, por exemplo, existem 

regiões com alta densidade de poros e outras com baixa, caracterizando o material 

como não uniforme. 

Figura 31. MEV: (a) 200x amostra 2; (b) 2000x amostra 2; (c) 200x amostra 3; (d) 
2000x amostra 3. 

 

 Observa-se na Figura 31 a microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 

amostras 2 e 3 do biopolímero de fécula de mandioca. Essas quantidades de 

amostras são importantes para verificar que a característica morfológica do material 

se mantém.   

Também é possível observar na Figura 31 que o material apresenta poros de 

diferentes dimensões em diferentes pontos, confirmando que não existe uma 

distribuição uniforme desses poros. Diante disso, pode ocorrer que o material mostre 

pontos mais eficientes em isolamento térmico que outros. Porém, como foi visto no 

ensaio de condutividade térmica, ocorre uma pequena dispersão desses valores, 

mas não é significativo.  



50 
 

Na Figura 31a percebe-se a presença de impuras na superfície do material, 

essas geralmente são recorrentes do processo de fabricação e/ou do corte das 

amostras. Também na Figura 31b, o biopolímero apresentou pequenas tricas, as 

quais não eram visíveis a olho nu. Essas trincas são devido ao corte das amostras, 

pois quando sujeito a concentrações de tensões, devido o corte das amostras, pode 

ocorrer o surgimento de trincas.  

Dessa forma, pode-se caracteriza o biopolímero de fécula de mandioca como 

um material leve, poroso e duro. Diante disso, o mesmo pode ser utilizado em varias 

aplicações na área térmica, devido possuir característica de um isolante térmico. 

Uma de suas aplicações como isolante térmico pode ser as placas de isolantes 

térmicos, usadas na construção civil para isolamentos de paredes, tetos e janela, ou 

pode ser utilizado como calha de isolamento térmico de tubos, muito usado em 

transmissão de vapor e sistemas de ar condicionado.  

4.7. INFLAMABILIDADE 

Foram analisados 4 corpos de prova, 2 com retardante a chama e 2 sem o uso 

desse produto. A Figura 32 mostra o ensaio sendo realizado.  

Figura 32. Ensaio de inflamabilidade: (a) contato com a chama. (b) queima 

 

 Transcorrido o tempo de chama nos corpos de prova, percebeu-se que o 

material não entrava em autocombustão, ou seja, quando a chama perdia o contato 

com o material a mesma se extinguia em seguida na amostra. Por isso, o tempo de 

combustão do material foi pequeno e o comprimento danificado da amostra foi 

praticamente zero, como mostrado na Tabela 8.  Os corpos de prova que usaram 
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retardante a chama foram chamados de amostras 1R e 2R, enquanto os que não 

usaram foram chamados de amostras 1 e 2. 

Tabela 8. Dados do ensaio de inflamabilidade. 

Amostras Comprimento danificado (mm) Tempo (s) 

1 0 2 

2 0 3 

1R 0 1 

2R 0 1 

Analisando os resultados, percebe-se que a velocidade de queima 

(velocidade da chama) é praticamente zero, ou seja, o material não entra em 

autocombustão. A Figura 33 mostra como foi à queima do material, o qual 

apresentou uma carbonização apenas na região superficial onde houve o contato 

direto da chama com o material. Dessa forma, não houve a deterioração do material, 

mostrado que o mesmo não entra em autocombustão, portanto, classificando-o 

como não inflamável.   

Figura 33. Resultado do ensaio de inflamabilidade 

 

  Como pode ser visto na Figura 33, não houve degradação do material. O 

centro do biopolímero de fécula de mandioca não chegou a queimar, mostrando que 

o material não é inflamável. Percebe-se que o uso do retardante não possui uma 
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influência significativa na autocombustão do material, pois com o uso do mesmo, 

apenas a carbonização superficial foi menor.  

 Observou-se que mesmo durante o tempo de sustentação da chama, em 

todos os provetes analisados, não ocorria à emissão de fumaça e fuligem, tão 

pouco, o gotejamento de líquido escuro. Essas são características de polímeros 

derivados de petróleo. Dessa forma, o biopolímero de fécula de mandioca se mostra 

como um excelente material, o qual não é poluente, além de ser biodegradável. 

Portanto, possui propriedades térmicas semelhantes a isolantes térmicos disponíveis 

comercialmente. Por isso, o material se mostra viável em aplicações de isolamento 

térmico.  

 Diante disso, pode-se concluir que o biopolímero de fécula de mandioca pode 

obter classificação segundo a norma UL-94 HB, que prescreve que a máxima 

velocidade de queima não deve ser superior a 38 mm/min, para provetes com 

espessuras compreendidas entre 3 e 13 mm. 

O comprimento danificado da amostra é muito pequeno, ou seja, necessitaria 

de um instrumento de medição com alta precisão para efetuar essa medição. Por 

isso, o valor desse comprimento é de aproximadamente zero. Porém, mesmo com 

instrumentos precisos, a velocidade de queima seria bastante baixa, próxima à zero, 

Dessa forma, o material, mesmo assim, pode ser classificado segundo a norma 

UL94 HB.        

4.8. RESUMO DAS PROPRIEDADES (VALOR MÉDIO) 

Tabela 9. Resumo das propriedades 
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5. CONCLUSÕES 

1. De acordo com os parâmetros térmicos analisados, pode-se afirmar que o 

biopolímero de fécula de mandioca pode ser utilizado como isolante térmico, uma 

vez que os valores encontrados nestes parâmetros são compatíveis com os de 

isolantes térmicos convencionais. Conclui-se que o biopolímero de fécula de 

mandioca constitui-se de um isolante térmico de caráter inovador, demostrando-

se eficiente na retenção de calor.  

2. Quanto à massa específica, conclui-se que o biopolímero de fécula de mandioca 

possui valores próximos a de isolantes térmicos disponíveis comercialmente, 

principalmente com a madeira e o gesso. Dessa forma, o material se caracteriza 

como leve, podendo abranger uma vasta área de aplicações. 

3. O biopolímero de fécula de mandioca apresentou uma absorção de umidade de 

9,92%. Conclui-se que esse valor de absorção de umidade é devido a grande 

quantidade de poros, os quais são características de espumas. Portanto, o 

material é classificado como uma espuma de fécula de mandioca.  

4. Quanto a dureza Shore D, verificou-se que o biopolímero de fécula de mandioca 

apresentou dureza de 57,5 ShD. Dessa forma, conlui-se que esse valor classifica 

o material como duro.  

5. Através da analise termogravimétrica, conclui-se que o mesmo pode ser aplicado 

em sistemas quentes de até 270 °C, colaborando com a questão ambiental, pois 

se trata de um material biodegradável.  

6. A microscopia eletrônica de varredura apontou um material bastante poroso, com 

inúmeras cavidades e uma estrutura que se repete.  

7. Quanto a inflamabilidade, em função dos resultados obtidos, pode-se afirmar que 

o biopolímero de fécula de mandioca trata-se de um material não inflamável. 
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

A pesquisa pode ser ampliada para verificar a influência de outros parâmetros 

não comtemplados nesta fase do trabalho, as quais sejam: 

1. Quantificar as propriedades mecânicas do biopolímero de fécula de 

mandioca; 

2. Verificar a influência da adição de cargas (reforço) no biopolímero; 

3. Desenvolver maneiras para produção em larga escala.  
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