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REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA APLICAÇÃO EM 

ISOLAMENTO TÉRMICO 

DELFINO, Letícia de Oliveira; DIAS, Ana Paula de Souza; FARIA, Thiago Topes de 

Melo; LOPES, Lucas Bessa; SANTOS, Ana Luíza Costa, SOUZA, Priscila Luciana 

de e COELHO, Márcio Coelho 

1. RESUMO 

O reaproveitamento de diversos tipos de resíduos vem merecendo especial 

atenção, pois uma vez descartados de forma inadequada no meio ambiente, podem 

gerar grandes impactos. Diante desse cenário, o presente estudo aborda o 

desenvolvimento de uma alternativa para utilização de dois tipos de resíduos, os 

agroindustriais, com destaque para o pseudocaule da bananeira e o bagaço da 

cana de açúcar associados com um resíduo sólido, o poliestireno expandido. A 

incorporação desses resíduos tem como objetivo a elaboração de um compósito 

destinado à aplicação em isolamento térmico. A metodologia descreve as etapas de 

preparo das fibras naturais e do aglomerante para a produção dos compósitos, além 

de relatar sobre os ensaios laboratoriais realizados a fim de averiguar a resistência 

à tração, o cálculo da massa específica e determinação do coeficiente de 

condutividade térmica através do método da placa quente protegida. Os 

resultados obtidos foram comparados a fim de determinar quais dos compósitos 

apresentam melhor eficiência. Diante das análises, o compósito produzido a partir da 

fibra do pseudocaule da bananeira se mostrou mais eficiente que o compósito 

produzido a partir do bagaço da cana de açúcar para o isolamento térmico. Além 

disso, apresentou maior resistência a tração, suportando uma maior carga em 

relação aos outros compósitos produzidos.  

Palavras-chave: Poliestireno expandido.  Pseudocaule da Bananeira.  Bagaço da 

cana de açúcar. Isolante térmico. Compósito. 

2. INTRODUÇÃO 

A falta de conhecimento sobre a destinação e reciclagem de um material, ou até 

mesmo a dificuldade e o alto custo da realização do processo acabam contribuindo 

com seu descarte inadequado, o que é o caso do poliestireno expandido, 

popularmente conhecido como isopor. Outros tipos de materiais que merecem 

atenção quanto ao seu descarte, são os resíduos agroindustriais, que podem ser 

deixados no local da plantação, fazendo com que sua decomposição provoque 
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contaminação no solo e contribua para propagação de microrganismos indesejáveis 

ou podem ser queimados gerando alto teor de cinzas, causando sérios danos ao 

meio ambiente. Exemplos desses resíduos são o pseudocaule da bananeira e o 

bagaço da cana de açúcar, respectivamente. 

Um tipo de tecnologia que combina dois ou mais materiais para a formação de um 

novo produto, é a criação de compósitos, que consiste na utilização de determinado 

material para reforçar as propriedades do outro. Uma destinação a ser considerada, 

é a utilização de painéis de materiais compósitos como isolante térmico, que 

podem apresentar menor custo e maior eficiência de isolamento. 

Geralmente, materiais isolantes térmicos são altamente porosos, o que permite 

aprisionar grande quantidade de ar em suas cavidades, evitando a movimentação 

dos átomos e a passagem de calor. Incropera et al. (2011, p. 43), afirma que “o 

vácuo nos espaços vazios implica na redução da condutividade térmica (k)”, o que 

influencia diretamente no dimensionamento do material, pois o que apresentar 

menor valor de condutividade térmica carece de uma espessura menor para 

proporcionar a mesma capacidade de isolamento térmico em relação a outros 

materiais. A Figura 1 relaciona materiais utilizados para isolamento térmico e 

algumas de suas propriedades. 

 

                FIGURA 1 – Propriedades térmicas dos principais isolantes. 

                Fonte: CAVALCANTI, 2011. 

Um bom isolante deve apresentar uma baixa massa específica para não 

sobrecarregar o material a ser isolado. Deve exibir uma resistência mecânica 

compatível com a sua utilização, possuir alta refletividade, baixa emissividade, 

resistente à combustão e ter estabilidade química e física com os componentes 

presentes no sistema (BOABAID, 2009). 

3. OBJETIVOS 
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Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um estudo sobre a produção de 

compósitos a partir das fibras do pseudocaule da bananeira e do bagaço da cana de 

açúcar, ambos com a matriz polimérica do poliestireno expandido, com 

aplicabilidade no isolamento térmico.  

4. METODOLOGIA 

4.1 Preparo das matérias primas para produção dos compósitos 

Primeiramente, o pseudocaule foi lavado e cortado transversalmente em algumas 

partes. Em seguida, a eliminação do excesso de água ocorreu por secagem simples, 

em temperatura ambiente durante aproximadamente 7 horas. Posteriormente, 

realizou-se o tratamento térmico na estufa (ODONTOBRÁS, MOD:  EL – 1.2, 

Potência 465 W) com temperatura de 70ºC, durante 30 minutos. Para redução da 

granulometria aplicou-se a técnica de moagem, através do processamento em um 

liquidificador.  

Como o bagaço da cana de açúcar foi oriundo do processo industrial de uma usina, 

houve a necessidade apenas de realizar uma secagem simples à temperatura 

ambiente, pois o material já estava processado. Em seguida, realizou-se o 

peneiramento, obtendo-se um material mais homogêneo.  

A base polimérica utilizada para produção dos compósitos é o poliestireno 

expandido, que foi solubilizada em Acetato de Etila (LABSYNTH). As fibras naturais, 

foram pesados na balança analítica (SHIMADZU – Modelo: AX200), e separados na 

quantidade em massa necessária para confeccionar os compósitos. Para fabricação 

de cada um dos materiais, foi mantida uma proporção de 60% da matriz e 40% do 

reforço. A mistura obtida entre as fibras e o poliestireno, foi colocada em moldes 

feitos com cano de Policloreto de Vinila (PVC), contendo 7,5cm de diâmetro e duas 

espessuras diferentes (0,9 cm e 1,4 cm). 

As amostras foram deixadas nos moldes durante 5 dias à temperatura ambiente, 

para a secagem natural. Em seguida, para que houvesse processo de cura, 

eliminação do restante do solvente contido no interior dos corpos de prova, realizou-

se um tratamento térmico na estufa com temperatura de 110ºC, durante 8 horas. 

Para finalizar, as amostras foram desmoldadas e lixadas a seco com a lixa de 150# 

na Politriz Lixadeira Metalográfica, a fim de se obter uma superfície mais regular. 

4.2 Ensaios Práticos 
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4.2.1 Método da “Placa Quente Protegida” 

O método da placa quente protegida é regulamentado aqui no Brasil pelo Projeto de 

Norma 02:135.07-001/4 (SIMIONI, 2005). O calorímetro utilizado para determinar o 

coeficiente de condutividade, apresenta as dimensões de 34cm de comprimento, 

24cm de largura e 1,8cm de espessura. A Figura 2 ilustra o protótipo do calorímetro 

de forma geral e a Figura 3 demonstra o porta-amostra em detalhes.  

 

          FIGURA 2 – Modelo do ensaio de condutividade térmica das amostras. 

 

 

                    FIGURA 3 – Porta-amostra em detalhes. 

Para confeccionar o calorímetro, utilizou-se uma caixa de isopor para minimizar a 

perda de calor para o ambiente. O compartimento externo serve para reproduzir o 

ambiente a ser avaliado, onde existe um termômetro independente para 
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registrar sua temperatura, que faz parte dos cálculos de condutividade térmica. Do 

outro lado do porta-amostra, utilizou-se uma lâmpada fluorescente com potência 

15W para simular uma fonte de calor através da elevação na temperatura na parede 

do compartimento interno.  

O porta-amostra confeccionado possui duas placas de poliestireno expandido de 

1cm de espessura, e no centro de cada placa existe um furo, onde foram inseridas 

as amostras. Em seguida, três termômetros digitais espeto foram fixados. 

Posteriormente, ligou-se a fonte geradora de calor e iniciou-se a obtenção das 

temperaturas da face interna e externa da amostra e também da temperatura do 

ambiente externo.  

Os dados de temperaturas obtidos experimentalmente através do método da placa 

quente protegida foram registrados em sequência por um período de 60min, com 

intervalos de 1min e organizados em uma planilha eletrônica, software Microsoft 

Excel, permitindo a identificação de cada conjunto de dados com seus devidos 

ensaios. Esses procedimentos foram repetidos para cada um dos compósitos 

produzidos. 

4.2.2 Ensaio de tração 

Para realização do ensaio de tração os compósitos devem apresentar o formato 

adequado, demonstrado na Figura 4. Portanto, as amostras foram devidamente 

cortadas através da utilização de uma esmerilhadeira manual com disco cortante de 

1mm, e para acertar as laterais dos corpos de prova utilizou-se o moto esmeril 6”.  

 

                FIGURA 4 – Dimensões das amostras para o ensaio de tração. 

Após a execução dos procedimentos descritos, as amostras foram submetidas ao 

teste de tração até que ocorresse fratura em sua estrutura. O parâmetro de 

alongamento utilizado foi de 2mm por minuto.  

4.2.3 Determinação da densidade 
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As amostras foram pesadas em balança analítica, e suas respectivas massas foram 

anotadas. Em seguida, mediram-se as três dimensões de cada compósito para 

posterior cálculo do volume. Após obtenção dos dados, os cálculos de densidade 

dos materiais foram realizados. 

5. RESULTADOS 

Os compósitos devidamente confeccionados foram pesados em balança analítica. 

As diferentes espessuras e suas massas obtidas estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Massa dos compósitos e dimensões dos moldes. 

Compósitos Massa (g) Espessura (cm) 

Fibras do Pseudocaule da 

Bananeira e Poliestireno 

Expandido 

21,5178 0,9 

33,6743 1,4 

Bagaço da Cana de Açúcar 

e Poliestireno Expandido 

11,1845 0,9 

16,8234 1,4 

Os compósitos representados na Figura 5 foram preparados utilizando a fibra do 

pseudocaule da bananeira, sendo a amostra A para o material com 0,9cm de 

espessura e a amostra B para o material com 1,4cm de espessura.  

 

    FIGURA 5 – Amostras A e B produzidas com fibras do pseudocaule da bananeira. 

Já os compósitos representados na Figura 6, foram preparados com o bagaço da 

cana de açúcar, sendo a amostra C o material com 0,9cm de espessura e a amostra 

D para o material com 1,4cm de espessura. 

B 
A 
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       FIGURA 6 – Amostras C e D produzidas com bagaço da cana de açúcar. 

Os compósitos ilustrados na Figura 5 e 6 foram utilizados para serem submetidos ao 

ensaio da placa quente protegida, a fim de determinar os respectivos coeficientes de 

condutividade térmica. Todas as amostras em exceção a amostra B, apresentaram 

formatos circulares.  

5.1 Determinação da densidade dos compósitos produzidos 

As amostras confeccionadas para determinação da densidade apresentaram 

formatos quadrados, possuindo 3,5cm x 3,5cm de base, e todos os compósitos com 

espessura variada, conforme mostra a Figura 7.  

 

    FIGURA 7 – Amostras utilizadas para realização do ensaio de densidade. 

Os dados utilizados, assim como as densidades obtidas para as amostras estão 

dispostos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Dados utilizados para o cálculo e resultado da densidade. 

Amostra Massa (g) 
Espessura 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

A 6,4281 
0,7070 

8,6607 0,7422 

B 10,6131 
1,1500 

14,0875 0,7533 

A B C D 

D 

C 



 

 

 

Apoio: FAPEMIG 

 

C 3,4133 
0,8000 

9,8000 0,3483 

D 5,2080 
1,2750 

15,6187 0,3334 

Segundo Incropera et al. (2011) bons isolantes são em geral, porosos, para que 

assim, camadas de ar fiquem presas em seu interior. Logo, pode-se concluir que 

quanto mais poroso for o isolante menor será sua densidade, já que o mesmo terá 

uma grande quantidade de ar na sua composição. Como o valor da densidade 

obtido para o compósito formado foi baixo, é reforçada a possibilidade do material 

ser utilizado como isolante térmico. 

5.2 Ensaio de tração 

Os corpos de prova devidamente preparados para o ensaio de tração estão 

demonstrados na Figura 8, as amostras produzidas com as fibras do pseudocaule 

da bananeira, A e B, e com o bagaço da cana de açúcar, C e D. Sendo que para 

cada tipo de fibra utilizada, foram preparados compósitos com espessura de 0,9cm e 

1,4cm.  

 

              FIGURA 8 – Amostras para o ensaio de tração. 

Os dados fornecidos pelo ensaio estão relacionados na Tabela 3. Além disso, foi 

adotado que 1kg são 9,81N, e esses valores foram relacionados em uma regra de 

três simples para determinar a massa em kg suportada por cada amostra. 

Tabela 3 – Dados obtidos através do ensaio de tração. 

Amostra 
Força 

máxima 

Alongamento 

(mm) 

Tempo de 

ensaio (s) 

Massa 

suportada 

A B C D 
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(N) (kg) 

A 440 1,0600 31,8 44, 8522 

B 780 1,3325 40,2 79, 5107 

C 100 1,1575 34,7 10, 1937 

D 170 1,2870 41,3 17, 3292 

A amostra A suportou uma carga de 44,8522kg e a amostra B suportou uma carga 

de 79,5107kg. Já a amostra C suportou uma carga de 10,1957kg e a amostra D 

suportou uma carga de 17,3292kg. Como é possível observar, todos os compósitos 

obtiveram valores de carga suportada relativamente baixos. A diferença de carga 

suportada pelas amostras é justificada pela diferença de espessura e pelo tipo de 

fibra natural utilizado para produção de cada um dos compósitos. Ao finalizar o 

ensaio, todos os corpos de prova romperam perpendicularmente à carga exercida e 

na região útil. 

5.3 Cálculo do coeficiente de condutividade térmica  

Ao finalizar o procedimento em cada um dos compósitos, foi possível alcançar os 

valores do coeficiente de condutividade térmico em cada instante. Para melhor 

representatividade deste valor, realizou-se uma média aritmética. O valor médio de 

condutividade térmica (k) e o desvio padrão para os compósitos estão relacionados 

na Tabela 4.  

Tabela 4 – Dados de condutividade dos compósitos produzidos. 

Amostra k (W/m*K) Desvio padrão 

A 0,004 0,003 

B 0,014 0,009 

C 0,004 0,002 

D 0,006 0,003 

Conforme os dados demonstrados na Tabela 4, foi possível verificar que os valores 

médios de k dos compósitos foram próximos, exibindo condutividade térmica 

semelhante independente da espessura do compósito ou da fibra natural utilizada 

para sua produção. Porém, esse comportamento não é visualizado para a amostra 

B, compósito produzido do pseudocaule da bananeira com espessura de 1,4cm. 
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Entretanto, através do valor obtido no desvio padrão, constata-se que não houve 

interferência no seu comportamento como isolante térmico. Essa divergência 

apresentada pode ser explicada pela deformação sofrida na amostra, constatada na 

Figura 5. Outro aspecto que pode ter influenciado no resultado, é que o compósito 

poderia não estar completamente seco ao sofrer tratamento térmico na estufa, 

comprometendo na morfologia do material. 

Essa pequena diferença entre os valores médios de k se deve ao fato dos 

compósitos não serem homogêneos e apresentarem espessuras diferentes. Mas, 

comparando os valores médios do k dos compósitos produzidos com os valores 

tabelados na Figura 1, observa-se que as todas as amostras apresentam menor 

condutividade térmica quando comparado com os isolantes térmicos mais comuns. 

Além disso, as amostras possuem menor espessura, podendo apresentar um maior 

potencial como isolante térmico. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente aos dados obtidos no ensaio de tração, foi possível observar que ambos os 

materiais apresentaram baixa resistência à tração. Através do ensaio de densidade, 

observou-se que os materiais apresentaram baixa massa específica, sendo essa 

característica compatível em se tratando da qualidade de um isolante térmico, pois 

assim, não sobrecarrega o material a ser isolado. Com o método da placa quente 

protegida, foi possível verificar que ambos os materiais possuíram baixo valor de 

condutividade térmica, mostrando-se eficientes nesse aspecto. Comparando-se os 

dois materiais, o compósito produzido a partir da fibra do pseudocaule se mostrou 

mais eficiente que o do bagaço da cana de açúcar.  

Como perspectiva futura, mostrou-se viável a produção do compósito em larga 

escala devido ao grande descarte dos resíduos utilizados. Os compósitos 

apresentaram custo relativamente baixo de produção e não necessitam de métodos 

de fabricação elaborados, demandando poucos equipamentos e possuindo 

operação simples. Através das análises realizadas e os dados apresentados, pode-

se afirmar que os compósitos produzidos têm características satisfatórias de 

materiais isolantes e sua aplicabilidade pode ser considerada em substituição ou 

agregados a outros isolantes com desempenho inferior. 
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