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RESUMO 

A grande quantidade de resíduos sólidos gerados, especialmente os resíduos orgânicos, tem 
grande potencial de utilização para desenvolvimento de novos materiais, diminuindo assim 
a disposição dos mesmos nos aterros sanitários. Este estudo mostra a potencialidade de 
utilização de resíduos fibrosos, os quais podem ser transformados em produtos de baixo 
custo e de qualidade adequada para a construção civil. Justifica-se a elaboração desse 
estudo em função da quantidade de resíduo produzida em nível nacional e também 
considerando que os mesmos são uma importante fonte de matéria-prima fibrosa, 
indicando potencialidade com relação ao tratamento acústico. O objetivo do estudo foi 
desenvolver painéis para tratamento acústico que propiciem resultados favoráveis ao 
controle de ruído em recintos. Os painéis absorsores foram confeccionados no Laboratório 
de Química Aplicada, da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de 
Campo Mourão/FECILCAM. Para a confecção dos mesmos, foram utilizados diferentes 
materiais, tais como, resíduos orgânicos, água, óxido de cálcio, amido de mandioca, 
dolomita e gesso, entre outros.  Foi determinada em tubo de impedância a curva de 
absorção sonora dos painéis de fibra de mandioca. Preliminarmente os resultados obtidos 
nos painéis com fibra de mandioca apresentaram qualidade de absorção acústica baixa em 
função das características de porosidade e de aglomerante utilizado para a confecção dos 
mesmos. Novas fibras com diferentes aglomerantes foram testados e mostraram melhores 
resultados, dentre elas as fibras de aveia e cana-de-açúcar. Ensaios mecânicos, biológicos e 
acústicos dos painéis com fibras de cana-de-açúcar e aveia foram realizados. Os 
resultados foram satisfatórios e pode-se pensar os painéis aplicados na forma de painéis 
ressonantes/vibrantes, sendo necessária a comprovação da eficiência com novos testes. 

Palavras-chave: Resíduo de fecularia. Resíduo de Cana-de-açúcar. Resíduo de aveia. 
Reaproveitamento de resíduos. Absorção acústica. 
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ABSTRACT 

The large amount of solid waste, especially organic waste, has excellent potential for 
development of new materials, thus reducing their disposal in landfills. This study shows 
the potential use of fibrous residues, which can be transformed into low cost products and 
quality suitable for construction. Justified the development of this study depending on the 
amount of waste produced at the national level and also considering that they are an 
important source of fibrous raw material, indicating potential with respect to the acoustic 
treatment. The aim of this study was to develop panels for acoustic treatment that provide 
favorable results to the control of noise indoors. The absorber panels were fabricated in the 
Laboratory of Applied Chemistry, State University of Paraná (UNESPAR) - Campus de 
Campo Mourão / FECILCAM. For producing the same, different materials were used, such 
as organic waste water, calcium oxide, cassava starch, dolomite and gypsum, among 
others. Was determined by impedance tube sound absorption curve of the fiber boards of 
cassava. Preliminary results obtained in cassava panels fiber had low quality sound 
absorption according to the characteristics of porosity and binder used for making the 
same. New fibers with different binders were tested and showed better results, among them 
the fibers of oats and cane sugar. Mechanical, biological and acoustic panels with fibers of 
cane sugar and oats were performed. The results were satisfactory and can be thought 
of panels used in the form of panels resonating/vibrating, being necessary to prove the 
efficiency with new tests. 

Keywords: Waste cassava industry. Waste cane sugar. Oat residues. Reuse of waste. 
Sound absorption. 
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I. INTRODUÇÃO 

O homem desenvolve mecanismos que possam suprir suas necessidades ao longo 

de sua vida. Contudo este processo acabou se estruturando a partir de uma desequilibrada 

equação: retirar, consumir e descartar. É exatamente nesta ponta da equação que se 

encontra um dos principais problemas que assola a sociedade moderna, a produção de 

resíduos sólidos. 

O desenvolvimento tecnológico trouxe consigo um grande número de facilidades e 

muitos problemas também. Um desses problemas é o descarte de resíduos, gerados por 

uma população, que depende de fatores culturais, nível e hábitos de consumo, renda e 

padrões de vida das pessoas.  

Muitas indústrias tiveram que rever e adaptar seus processos produtivos devido às 

mudanças na economia e mudanças de mercado dos últimos anos.  

O presente estudo mostra a possibilidade de reaproveitar resíduos orgânicos para 

desenvolvimento de um novo produto, ou seja, a confecção dos painéis com resíduo (fibra) 

de mandioca, cana-de-açúcar, aveia, entre outros, para tratamento acústico. 

De acordo com Cereda et al. (2001), os subprodutos da mandioca são partes 

constituintes da própria planta, gerados em função do processo tecnológico adotado. Por 

esse conceito seriam considerados subprodutos, inclusive, os restos de culturas. Os 

subprodutos são bastante variados, devido à idade da planta, tipo de cultura, regulagem dos 

equipamentos, tempo após a colheita, entre outros. Entre eles podem-se citar os 

subprodutos sólidos e os líquidos. Os sólidos são a casca marrom, entrecasca, descarte, 

fibra, bagaço, e varredura. Entre os resíduos líquidos cita-se a manipueira, água gerada da 

desconstituição da raiz, extraída da prensagem da massa ralada, na fabricação da farinha.  

O resíduo da aveia é um material rico em fibras, e geralmente descartado na 

agricultura, e também como a mandioca pode ser aproveitado para desenvolvimento de 

novos produtos. 

No segmento de subprodutos da agroindústria de açúcar e álcool, destaca-se o 

bagaço de cana-de-açúcar, que representa a maior porcentagem de resíduos da 

agroindústria brasileira. Um resíduo rico em fibras, que também pode ser reaproveitado 

para desenvolvimento de novos produtos. Hoje a indústria canavieira brasileira encontra-se 

em novo ciclo de expansão, com expectativas de crescimento sem precedentes da produção 

tanto de açúcar como de etanol.   



18 

Com esse estudo, pretende-se criar uma alternativa para aproveitar os resíduos 

gerados em determinadas culturas e em indústrias, de modo que esses resíduos se tornem 

material para a produção de um novo produto barato e de qualidade, ou seja, criar 

alternativas para diminuir o descarte de materiais que podem ser utilizados como matéria-

prima. 

De acordo com Paiva (2007), um dos setores com grande potencial para o 

aproveitamento de resíduos é o setor da construção civil, devido a sua ampla atuação, 

grande diversidade de matérias-primas utilizadas, escassez de matérias-primas tradicionais, 

diferentes níveis tecnológicos para a produção de materiais, além do alto custo associado 

aos mesmos, e crescimento urbano acelerado. 

Na indústria de construção civil, muito se tem feito para intensificar o uso de 

misturas de matérias primas fibrosas para produtos inovadores e que substitua materiais até 

agora usados e que não contribuíam para o desenvolvimento sustentável. Atualmente 

surgem novos materiais alternativos para fabricação de diferentes produtos, alguns na área 

de acústica. 

Takahashi e Takahashi (2007) destacam que o processo de desenvolvimento de 

novos produtos é muito complexo, pois envolve várias pessoas, conhecimento, recursos e 

funções de uma empresa em vários estágios. É o que faz a empresa ser competitiva, porém 

em relação ao modo em que os produtos serão desenvolvidos é o que determina a 

competitividade do produto como, por exemplo, a sua velocidade, qualidade e eficiência. 

Pesquisas mostram que é possível a fabricação de painéis para tratamento acústico 

utilizando diferentes tipos de fibras misturadas a diferentes materiais. Sendo assim, este 

estudo pretende chegar a uma alternativa economicamente competitiva para a produção de 

painéis absorsores, e que consequentemente contribua para o desenvolvimento sustentável. 

Buscam-se intervenções no meio que possam diminuir a intensidade dos sons. No 

contexto atual dos espaços urbanos, o ruído é reconhecido como um elemento de 

degradação ambiental e tem relação direta com a cultura e o cotidiano da sociedade. 

Para auxiliar o controle de ruído em ambientes internos uma opção é a utilização de 

materiais de absorção sonora, pois segundo Gerges (2000) parte da energia acústica é 

transformada em energia térmica através da viscosidade do ar, o que ocorre tanto em 

materiais porosos quanto em materiais fibrosos.  
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Na visão de Soeiro (2004) a escolha de um material de absorção acústica, deve 

conter, além dos coeficientes de absorção e da frequência do ruído, outros fatores como: 

custo, peso e volume em relação ao espaço disponível, rigidez mecânica, praticidade de 

fixação e manutenção, aparência entre outros. E feito a análise de parte desses fatores, 

acredita-se na possibilidade de desenvolver um produto que atenda a esses requisitos. 

Foram várias as razões para o desenvolvimento desse estudo, tais como: 

disponibilidade de matéria-prima, economia no processo, versatilidade na fabricação de 

diferentes tipos de materiais e melhoria na qualidade do produto final. 

Neste estudo, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre desenvolvimento de 

produto, desenvolvimento sustentável, resíduo, caracterização dos resíduos sólidos, 

resíduos orgânicos, som, ruído, tratamento acústico. Traz também o estado da arte, a 

metodologia utilizada, as atividades desenvolvidas e resultados. 



II. JUSTIFICATIVA 

Pensando na grande quantidade de resíduos sólidos gerados, especialmente os 

resíduos orgânicos, nos custos milionários, nos contribuintes que pagam para o descarte, 

muitas vezes incorreto, e em todos os impactos ambientais que este descarte incorreto pode 

causar, pretende-se com este estudo criar uma alternativa para aproveitar os resíduos 

orgânicos gerados em indústrias de processamento e resíduo da agricultura, analisando sua 

contribuição à redução de impactos ambientais, e a verificação do tipo e do nível de 

benefícios econômicos e sociais relacionados. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa aplicada com a finalidade de aproveitar os 

resíduos orgânicos para desenvolvimento de um novo produto. 

As soluções tecnológicas disponíveis para a gestão de resíduos variam entre países 

e, por vezes, entre regiões de um mesmo país. Essas soluções são necessariamente os 

reflexos dos meios financeiros disponíveis ou disponibilizados pelas autoridades 

competentes e da aplicabilidade, quando existente, de uma política de gestão de resíduos 

(IBGE, 2001). 

No Brasil, constitucionalmente o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos 

em suas cidades é de competência do poder público local. De acordo com dados da 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico em 2008, 61,2% das prestadoras dos serviços de 

manejo dos resíduos sólidos eram entidades vinculadas à administração direta do poder 

público; 34,5%, empresas privadas sob o regime de concessão pública ou terceirização; e 

4,3%, entidades organizadas sob a forma de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e consórcios (IBGE, 2010).    

No caso da reciclagem e coleta seletiva, é de suma importância que exista uma 

articulação com o poder público e privado. A criação de cidades, campos saudáveis 

sustentáveis, isto é, com qualidade de vida, depende das pessoas e da sociedade civil em 

parceria com o Estado e empresas particulares. (BATISTA, 2009). 

Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto (lixões) 

constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, 

conforme revelou a PNSB (2008). Embora este quadro tenha sofrido alterações nos últimos 

20 anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do país, tal situação se configura como um 
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cenário de destinação reconhecidamente inadequado, que exige solução urgente e 

estrutural para o setor (IBGE, 2010). 

Neste aspecto, aumenta a preocupação com a destinação adequada de resíduos a 

ponto de incentivar a reutilização de materiais que iriam ser descartados e que ainda 

tenham um potencial de uso.  

A cana de açúcar é uma das mais eficientes culturas em termos de produção de 

biomassa. De acordo com Oliveira et al. (2009), devido às características físico-químicas 

das fibras do bagaço da cana, pode ser aproveitado o resíduo e várias pesquisas estão sendo 

feitas em áreas de materiais poliméricos e compósitos.  

Ainda, por ser de fácil aquisição em território brasileiro, o potencial de utilização 

do resíduo da cana-de-açúcar é muito abundante. Seus resíduos têm grande importância 

econômica, uma vez que podem ter vários usos como: combustíveis, biomassa solvente, 

veículo de ração animal, dentre outros (OLIVEIRA et al., 2009). 

Quanto ao resíduo de mandioca, a produção brasileira de mandioca em 2009, 

segundo ABAM (2011) chegou a 583,85 milhões de toneladas. Isso desperta um impasse 

pois nestes processos são gerados resíduos líquidos e sólidos . São descartados por ser mais 

barato e fácil descarte do que desenvolver um processo, ou seja, um estudo mais nobre 

para aproveitamento desse resíduo. Por ser uma fonte natural renovável, os constituintes da 

mandioca podem ser uma alternativa para a produção de variados produtos (LUIZ, et all 

2003). 

Segundo Sepulcri e Groxko (2009), o Paraná caracteriza-se por ser um estado que 

contribui significativamente na produção brasileira de mandioca, ocupa o 3º lugar na 

produção nacional, sendo o principal pólo industrial. De acordo com os referidos autores, 

60% da produção nacional é destinada à transformação industrial em farinha, fécula, 

amidos modificados, alimentos “prontos” à base de mandioca para mesa. 

Destaca-se também o resíduo da aveia, pois esse é rico em fibras, o qual pode ser 

aproveitado para desenvolvimento de novos produtos. Não se encontra em grande 

quantidade como o resíduo de mandioca e de cana-de-açúcar, mas em quantidade 

considerável na agricultura. 

Pesquisas mostram que é possível a fabricação de painéis para tratamento acústico 

utilizando diferentes tipos de fibras misturadas a diferentes materiais. Soeiro et al. (2004) 

desenvolveram um o estudo utilizando a fibra de coco para a fabricação de painéis 

acústicos. Vieira (2008) conseguiu bons resultados no desenvolvimento de painéis 
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acústicos com resíduo orgânico, entre outros. Assim, justifica-se a elaboração desse estudo 

devido aos resíduos escolhidos terem mostrado ser altamente ricos em fibras, 

possibilitando alcançar bons resultados.  

Sendo assim, este estudo pretende chegar a uma alternativa economicamente 

competitiva para a produção dos painéis absorsores, e que consequentemente contribua 

para o desenvolvimento sustentável. 

Atualmente no setor da construção civil surgem novos materiais alternativos para 

fabricação de diferentes produtos, alguns na área de acústica. 

Os autores Lisot e Soares (2008) afirmam que atualmente buscam-se intervenções 

no meio que possam diminuir a intensidade dos sons. No contexto atual dos espaços 

urbanos, o ruído é reconhecido como um elemento de degradação ambiental e tem relação 

direta com a cultura e o cotidiano da sociedade. 

Normalmente, os materiais porosos e/ou fibrosos têm alta absorção acústica. Para 

que um recinto seja acusticamente condicionado, é necessário que se dê a ele melhores 

condições possíveis de audibilidade interna (CARVALHO, 2006).  

Em termos práticos, a escolha de um material de absorção acústica, além dos 

coeficientes de absorção e da frequência do ruído, há a dependência de outros fatores 

como: custo, peso e volume em relação ao espaço disponível, rigidez mecânica, praticidade 

de fixação e manutenção, aparência entre outros. E feito a análise de parte desses fatores, 

acredita-se na possibilidade de desenvolver um produto que atenda a esses requisitos. 

No contexto de que todo trabalho requer motivação para realizá-lo, esta pesquisa 

busca conhecimento intelectual e acadêmico. Então, espera-se contribuir para o 

conhecimento e entendimento do assunto proposto. 

Na indústria de construção civil, muito se tem feito para intensificar o uso de 

misturas de matérias primas fibrosas para produtos inovadores e que substitua materiais até 

agora usados e que não contribuíam para o desenvolvimento sustentável. Barrichelo e 

Foelkel (1975) mencionam que razões são inúmeras para isso, tais como: disponibilidade 

de matéria-prima, economia no processo, versatilidade na fabricação de diferentes tipos de 

materiais e melhoria na qualidade do produto final.

Justifica-se a realização desse projeto, porque se espera contribuir para o problema 

de gerenciamento de resíduos das indústrias de processamento de mandioca, de cana-de-

açúcar, e resíduos da agricultura e consequentemente beneficiarem a indústria da 

construção civil com o fornecimento de novos materiais. 
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Embora o foco do projeto seja para o reaproveitamento dos resíduos orgânicos e 

para o problema do ruído de interiores, este trabalho ainda poderá ser uma opção para 

questões que envolvem a inclusão social, como oficinas de reciclagem, com outros tipos de 

fibras em regiões produtoras e carentes. 



III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um produto para absorção acústica, utilizando resíduos fibrosos da 

indústria e agricultura. 

3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar alguns resíduos orgânicos; 

• Propor uma alternativa para a produção de painéis para tratamento acústico 

utilizando a fibra derivada desses resíduos; 

• Confeccionar os painéis para absorção acústica; 

• Realizar ensaios mecânicos, biológicos e acústicos.



IV. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo far-se-á a exposição de desenvolvimento de novos produtos, 

desenvolvimento sustentável, gestão de resíduos, noções de acústica, comportamento e 

características do som, origem e controle do ruído.  

4.1 Desenvolvimento de produto 

  

Para Back (2008), para o desenvolvimento de um produto necessita-se de 

planejamento e projeto, ao longo das atividades da sequência do processo, desde a pesquisa 

de mercado, o projeto do produto, projeto do processo de fabricação, plano de distribuição 

e de manutenção até o descarte ou desativação do mesmo. Em outras palavras, o 

desenvolvimento de produto, é o processo de transformação de informações necessárias 

para identificar a demanda, a produção e o uso do produto. 

Back (2008) destaca ainda que novos produtos são classificados em: 

a) Variantes de produtos existentes: são os produtos de formas novas, versões 

modificadas ou a mudança de embalagem de produtos existentes; 

b) Inovativos: incluem as modificações realizadas em produtos existentes, criando 

produtos de alto valor agregado, podendo acarretar maior tempo, esforço de 

desenvolvimento e custo de pesquisa; 

c) Criativos: são os produtos realmente novos, inexistentes no mercado, onde seu 

tempo de desenvolvimento é longo e os custos de pesquisa e desenvolvimento também são 

elevados. Esses produtos tem riscos elevados, mas podem potencializar novos campos 

industriais e gerar altos lucros. 

Baxter (2010) destaca que através de estudos estatísticos, de cada 10 idéias sobre 

novos produtos, três serão desenvolvidas. Dessas 1/3 serão lançadas no mercado e apenas 

uma terá sucesso lucrativo, onde apenas 10% conseguem chegar ao destino final. 

Segundo Amaral (2006), desenvolver um novo produto exige atividades de 

acompanhamento do mesmo após o lançamento, para analisar a necessidade de mudanças.  

É o conjunto de atividades que consiste em buscar a partir das necessidades do mercado e 
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das possibilidades e restrições tecnológicas chegar às especificações de projeto de um 

produto e de seu processo de produção, para que a indústria seja capaz de produzi-lo.  

Segundo Kaminski (2000), os produtos são resultantes de projetos de engenharia e 

são desenvolvidos e estão disponíveis aos clientes possíveis para satisfazer as necessidades 

humanas ou em conjunto. São exemplos, um produto industrial de consumo: alimento, 

automóvel; um novo material; um programa de computador, entre outros. Para tanto, 

qualquer desenvolvimento de um novo produto abrange fatores tecnológicos, econômicos, 

humanos e ambientais. 

Embora seja empolgante a oportunidade potencial existentes no desenvolvimento 

de produtos novos, é um grande desafio fazer com que se tornem realidade. O 

desenvolvimento de um novo produto acarreta um conjunto complexo de atividades que 

concentra a maioria das funções de um negócio (CHASE; AQUILANO; JACOBS, 2006). 

4.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A WWF-BRASIL (2012) define desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

Durante muito tempo o setor industrial, de forma geral, não se preocupou com a 

destinação dos resíduos gerados em suas unidades fabris e falava-se muito pouco em 

desenvolvimento sustentável. Nos dias atuais, onde se configura grande competitividade, a 

busca por um desenvolvimento sustentável faz toda a diferença, tanto economicamente 

como pela construção da imagem frente a sociedade. 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi assumido como visão de tecnologia 

pela primeira vez e posto publicado, por meio do Relatório Brundtland. Este propôs 

encaminhamentos como a eliminação da pobreza, a redução de consumo e por 

consequência redução de resíduos, preservação ambiental em escala global e valorização 

cultural local para início da mudança em direção a sustentabilidade (FERREIRA e 

FERNANDES, 2009). 

Uma preocupação que tem sido mencionada atualmente, é que nas indústrias 

ocorre o esgotamento dos recursos naturais, bem como o esgotamento da capacidade da 
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biosfera em absorver os resíduos. 

Observa-se a necessidade de se colocar a sustentabilidade de forma mais prática 

para aplicação em propostas urbanísticas quer seja para concepção de um novo espaço, 

quer seja para ampliação de espaços já consolidados (FERREIRA e FERNANDES, 2009). 

As empresas atualmente se preocupam com a sustentabilidade, isso se deve a 

conscientização e a fatores externos, tais como: pressão por parte da sociedade; dos 

Governos; das instituições financeiras internacionais; pressão decorrente da acirrada 

concorrência, devido à globalização da economia; pressões de organizações não 

governamentais (ONGs); conceitos novos referentes a sistemas de qualidade total - ISO 

9000; gestão ambiental; certificação ambiental (BS-7750 e Norma ISO 14000) e produtos 

que sejam detentores de selos verdes (produtos que desde suas origens possuam elevado 

padrão de comprometimento com a variável ambiental), dentre outros (LEMOS e 

NASCIMENTO, 1999).  

As empresas tiveram que buscar alternativas de se tornarem competitivas em nível 

internacional devido à globalização. E para isso, elas tiveram de ajustar seus ambientes 

organizacionais, afastando-os do velho paradigma empresarial, baseado na economia de 

escala, na hierarquia de rigidez vertical e nos princípios do Fordismo (SILVA FILHO e 

SICSÚ, 2003). 

4.2.1 Gestão ambiental 

Gestão Ambiental é consequência natural da evolução do pensamento da 

humanidade em relação à utilização dos recursos naturais de um modo mais sábio, onde se 

deve retirar apenas o que pode ser reposto ou no mínimo, recuperar a degradação 

ambiental causada (ECOVIAGEM, 2010). 

Para a composição de modelos de gestão, devem ser envolvidos três aspectos: 

arranjos institucionais, instrumentos legais e mecanismos de sustentabilidade. Entende-se 

por Modelo de Gestão de Resíduos o conjunto de referências político-estratégicas, 

institucionais, legais, financeiras e ambientais capaz de orientar a organização do setor 

(LIMA, 2001). 

Segundo o Programa de Gestão Ambiental (2009), “Um dos seus fundamentos é a 
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visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de relações, é um 

campo de interações culturais, sociais e naturais”.

É denominada Gestão, o conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento, baseadas em critérios sanitários, ambientais, sociais, 

políticos, técnicos, educacionais, culturais, estéticos e econômicos para a geração, manejo, 

tratamento e disposição final do resíduo sólido, (MANDELLI, 1997). 

 A gestão ambiental, em específico a gestão de resíduos de forma integrada, é o 

acompanhamento, de maneira criteriosa, de todo o ciclo dos resíduos, empregando as 

melhores técnicas compatíveis com a realidade local (LIMA, 2001). 

4.3 Resíduo 

Resíduo pode ser considerado qualquer material que sobra após uma ação ou 

processo produtivo. Diversos tipos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) são gerados 

nos processos de extração de recursos naturais, transformação, fabricação ou consumo de 

produtos e serviços (COMPAM, 2012). 

Rodrigues (2007) destaca que são crescentes as preocupações com os recursos, 

visto que a humanidade tem usado 20% de recursos naturais a mais do que o planeta é 

capaz de repor. Geralmente a produção está relacionada com as atividades humanas e 

industriais, e ocorre por meio da interação do homem com o meio ambiente, o que resulta 

em várias escalas de agressão ao meio ambiente. 

Barros Jr. e Tavares, (2002) afirmam que “o crescimento e o progresso de qualquer 

cidade, em geral, são acompanhados pela maior produção e complexidade dos resíduos 

sólidos urbanos e aumento do grau de poluição, alterando, portanto a qualidade do 

ambiente”. 

De Conto (2006) afirma que problemas que são de economia, de marketing, de 

engenharia de materiais, de processos produtivos, de agências de publicidade e de pessoas 

no âmbito das residências passam a ser, no momento do descarte dos resíduos, da via 

pública, ou seja, de responsabilidade do poder público. 
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4.3.1 Gestão de resíduos  

Mandeli (1997) define gestão de resíduos como o conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento baseadas em critérios sanitários, 

ambientais, sociais, políticos, técnicos, educacionais, culturais, estéticos e econômicos para 

a geração, manejo, tratamento e disposição final do resíduo sólido é denominado 

gerenciamento. 

Conforme Lima (2001) entende-se por Modelo de Gestão de Resíduos como um 

conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, legais, financeiras e ambientais 

capaz de orientar a organização do setor. Para a composição de modelos de gestão, devem 

ser envolvidos três aspectos: arranjos institucionais, instrumentos legais e mecanismos de 

sustentabilidade. 

No parecer de Lima (2001), gerenciar os resíduos de forma integrada é articular 

ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração 

desenvolve. Dessa forma, o gerenciamento de resíduos de forma integrada é o 

acompanhamento de maneira criteriosa de todo o ciclo dos resíduos, empregando as 

melhores técnicas compatíveis com a realidade local. 

 Muitas cidades se encontram em situação inadequada com relação aos problemas 

de limpeza pública e dos resíduos sólidos urbanos. É uma realidade, e a solução exige 

conhecimentos, estudos, projetos bem mantidos e operados, sem alterar as condições da 

qualidade do meio ambiente (BARROS JR. E TAVARES, 2002). 

Diante da geração de resíduos orgânicos gerados pela sociedade, especialmente 

pelas empresas de alimentos, os diversos setores de produção, devem ter responsabilidade 

com o meio ambiente, fazendo uma boa gestão desses resíduos (RODRIGUES, 2007). 

4.3.2 Classificação dos resíduos sólidos 

Para melhor realizar seu processo de gestão, é importante conhecer como se 

distribuem os grupos dos resíduos sólidos. 
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São várias as maneiras de se classificar os resíduos sólidos. As mais comuns são 

quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou 

origem. No primeiro caso, de acordo com a ABNT – NBR 10.004 (1987) define resíduos 

sólidos como: 

Resíduos nos estados sólidos, semissólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola de serviços e 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível.  

A ABNT NBR 10.004 (1987) classifica os resíduos sólidos como: 

a) Classe I – São resíduos perigosos: que, em função de suas propriedades físico-

químicas e infectocontagiosas, podem apresentar risco a saúde pública e ao meio ambiente, 

apresentando uma das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade; 

b) Classe II-A – são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos 

classe I - Perigosos ou de resíduos classe II-B - Inertes, nos termos desta Norma. Os 

resíduos classe II-A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

c) Classe II-B – Inertes: são quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007 (1987), e submetidos a um contato 

dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme 

ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor (ABNT NBR 10.004/1987). 

Os problemas relacionados aos resíduos sólidos não são resolvidos apenas sob a 

ótica da Física, da Química, da Engenharia ou da Bioquímica. Esses problemas, por serem 

comportamentais, exigem soluções complexas e sistêmicas de todos os responsáveis pela 

geração exacerbada e cada vez mais heterogênea dos resíduos sólidos. Atualmente muito 

se tem feito e melhorado na questão de aproveitamento de resíduo e reciclagem 

(TEIXEIRA, 2010). 
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Estes resíduos devem ser segregados na fonte, e não ser misturados com os demais 

que fazem parte da coleta, pois quando chegam aos aterros fazem com que diminuam sua 

vida útil (TEIXEIRA, 2010). 

Já quanto à natureza ou origem, principal elemento para a classificação dos 

resíduos sólidos, segundo este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em 

cinco classes: Lixo doméstico ou residencial; Lixo público; Lixo comercial; Lixo 

domiciliar especial; Lixo de fontes especiais tais como resíduo de indústria e resíduo 

agrícola (IETEC, 2003). 

4.3.3 Caracterização dos resíduos sólidos 

É possível caracterizar os resíduos sólidos de origem industrial ou comercial 

quantitativamente e qualitativamente. 

A caracterização de resíduos sólidos é um processo com a finalidade de identificar 

a quantidade de objetos e materiais resultantes da transformação e utilização de bens de 

consumo. Utilizado para descrever os componentes individuais que constituem um fluxo 

de resíduos e a sua distribuição relativa nesse grupo, requer um método de trabalho que 

defina quais são os critérios de planificação e preparação do mesmo e qual o procedimento 

prático a aplicar (CRUZ, 2005).  

Segundo Cruz (p. 19, 2005) “A variabilidade de substâncias e materiais que 

compõem os resíduos demarcam a sua heterogeneidade e complexidade de gestão. 

Conhecendo as suas características é possível avaliar que potencial de aproveitamento 

dispõe”. 

Soeiro (2004) destaca que todos os materiais porosos exibem diferentes valores 

para suas propriedades físicas. Também é regra geral que nos materiais porosos suas 

propriedades macroscópicas variam ao longo do material. Desta forma, ele afirma que é 

importante lembrar que as propriedades físicas de uma simples amostra não representam 

precisamente as propriedades médias daquele material. 
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4.3.4 Resíduos orgânicos 

Cerca de 50% dos resíduos sólidos domiciliares produzidos diariamente no Brasil 

correspondem à matéria orgânica putrescível. Quando lançada indevidamente no meio 

ambiente, essa matéria orgânica passa pelo processo de bioestabilização aeróbio ou 

anaeróbio, gerando percolado com a presença de elevada concentração de DQO e de ácidos 

graxos voláteis (LUNA et al. 2009). 

Nos últimos anos, especial atenção vem sendo dada para a minimização ou 

reaproveitamento de resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais 

(SANTOS; AMICO; SYDENSTRICKER, 2006). 

Segundo IBGE (2001), no Brasil, são produzidos em média 125 mil toneladas de 

resíduos sólidos domiciliares por dia. Desse total, cerca de 20% não são coletados 

regularmente e, dos 80% coletados, apenas 28 mil toneladas são destinadas de forma 

racional, sendo a maior fração disposta em aterro sanitário e pequena parcela tratada em 

usina de compostagem.  

De acordo com Rodrigues (2007), no caso dos resíduos urbanos, grande parte são 

resíduos orgânicos, e se caracterizam como importantes agentes causadores de degradação 

do ambiente.  

Segundo Leite et al., (2009), dos resíduos sólidos domiciliares produzidos 

diariamente no Brasil, cerca de 50% correspondem à matéria orgânica putrescível. 

Portanto, faz-se necessário o estabelecimento por parte dos governos municipais de 

programas de gerenciamento para os resíduos sólidos urbanos, delineando a coleta seletiva 

como ponto prioritário, sendo os materiais papel/papelão, metais ferrosos e não ferrosos, 

plástico e vidro encaminhados para usina de reciclagem, e a matéria orgânica putrescível 

destinada para o tratamento biológico por via aeróbia ou anaeróbia, dependendo das 

prioridades locais. 

Rodrigues (2007) destaca que a geração de resíduos orgânicos por unidades 

produtoras de alimentos deve ser minimizada para evitar danos no meio ambiente, sendo 

uma estratégia de geração mais limpa, que busca a aplicação contínua de melhoria 

ambiental, tecnológicas e econômica, utilizadas em todo o processo produtivo, com o 

objetivo de aumentar o uso de matéria-prima. 
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Os resíduos orgânicos, especificamente as fibras naturais têm sido investigadas para 

uso como reforço em compósitos de matriz polimérica, pois aliam aspectos relacionados ao 

forte apelo ecológico entre suas características, como baixo custo, baixa densidade, fonte 

renovável, biodegradabilidade, atoxicidade, caráter não abrasivo e boas propriedades 

térmicas, o que as tornam candidatas em potencial para estas aplicações (SANTOS; 

AMICO e SYDENSTRICKER, 2006). 

O aumento da produtividade dos recursos é o principal desafio para 

sustentabilidade. A redução de desperdício, transformação de resíduos em matéria-prima, 

baixa intensidade de energia, substituição de materiais, redução no transporte, redução em 

outros custos de transação são todos exemplos de atividades que não apenas podem 

contribuir para melhorar o desempenho de um negócio como também podem se tornar um 

novo negócio (COSTA; LIMA e DIAS, 2006). 

O desenvolvimento de novos produtos torna possível a utilização de resíduos 

orgânicos industriais para incorporação e substituição de recursos naturais em produtos 

convencionais, ultimamente denominados de alternativos e ecologicamente corretos 

(PELISSARI, et al., 2010). 

O resíduo orgânico gerado na área rural, de acordo com Oliveira e Feichas (2007) 

ao contrário do que ocorre na zona urbana, apresenta uma baixa carga orgânica, devido à 

histórica falta de coleta e características próprias da área rural, os moradores das áreas 

rurais tendem a reaproveitar boa parte de seus resíduos orgânicos. 

4.3.4.1 Resíduos de mandioca 

A importância econômica da cultura da mandioca está na produção de raízes 

tuberosas e feculentas que representa valioso alimento humano e dos animais, fabricação 

de produtos alimentícios ou de aplicação industrial e produção de álcool (ABAM, 2006). 

Nos últimos anos, surgiram muitos estudos em busca por alternativas de 

aproveitamento de resíduos de processos industriais da mandioca, e geração de novos 

métodos de produção, que impliquem em menor custo de produção, melhor qualidade, 

maior rendimento e menor contaminação ao meio ambiente. 

A partir de 1990 mudanças mundiais na gestão de resíduos tem sido feitas, a fim de 
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implantar uma “produção mais limpa”, e pela “gestão integrada de resíduos”, que 

priorizam ações que levem a redução na geração e ao aproveitamento dos resíduos gerados 

(PAIVA, 2007). 

O bagaço é o principal resíduo sólido descartado da produção da mandioca, como 

pode ser visualizado na Figura IV 1. Sendo este, uma matéria-prima de suma importância 

para a produção de outros subprodutos e quando descartada na natureza, gera poluição ao 

meio ambiente. 

Figura IV 1 – Resíduo sólido de mandioca 

 O resíduo da mandioca também é um grande problema para as fecularias devido a 

sua grande dificuldade em reter água, seu processo de secagem ou transporte também 

representa um custo alto (MATSUI et al, 2003). 

De acordo com Matsui et al.(2003), para a produção da fécula de mandioca é 

gerada uma grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos.  O farelo (bagaço) é o 

principal resíduo sólido descartado da produção. Sendo este, uma matéria-prima de suma 

importância para a produção de outros subprodutos e quando descartada na natureza, gera 

poluição ao meio ambiente.  

Para os autores Cereda et al. (2001), os subprodutos da mandioca são partes 

constituintes da própria planta, gerados em função do processo tecnológico adotado. Por 
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esse conceito seriam considerados subprodutos, inclusive, os restos de culturas.   Os 

subprodutos são bastante variados, devido à idade da planta, tipo de cultura, regulagem dos 

equipamentos, tempo após a colheita, entre outros. Entre eles podem-se citar os 

subprodutos sólidos e os líquidos. Os sólidos são a casca marrom, entrecasca, descarte, 

crueira, fibra, bagaço, e varredura. Entre os resíduos líquidos cita-se a manipueira, extraída 

da prensagem da massa ralada, na fabricação da farinha.  

Cereda et al. (2001), destaca também que o bagaço da mandioca é composto pelo 

material fibroso da raiz, contendo parte do amido que não foi possível extrair no 

processamento. Uma característica do farelo é conter alto teor de amido residual, 

apresentando 70% de amido residual e ao redor de 16% de fibras. É gerado no processo de 

separação da fécula e por embeber-se de água, apresenta em volume maior quantidade do 

que a própria matéria-prima, contendo cerca de 75% de umidade. 

4.3.4.2 Resíduo de aveia 

Segundo Primavesi et al. (2001), a aveia (Avena spp) é uma gramínea anual de 

estação fria que pode ser cultivada em diferentes regiões, como fonte de forragem de boa 

qualidade nas formas verde, fenada e ensilada.  

Segundo Sá (1995), a aveia é uma espécie com múltiplas possibilidades de 

utilização. Pode ser empregada na produção de grãos (alimentação humana e animal), na 

forragem (pastejo, feno, silagem ou cortada e fornecida fresca no cocho), na cobertura do 

solo e adubação verde (proteção e melhoria das condições físicas do solo), para inibir as 

infestações de plantas invasoras (efeito alelopático) e para melhorar a sanidade do solo por 

ser praticamente imune ao mal-do-pé (moléstia fúngica da lavoura de trigo). 

A aveia caracteriza-se por crescimento vigoroso e tolerância à acidez nociva do 

solo, causada pela presença de alumínio. É a forrageira anual mais usada para pastejo no 

inverno, no Sul do Brasil. A aveia também tem sido utilizada em consórcio com outras 

culturas, tanto a aveia preta ou a aveia branca têm a vantagem de poder ser comercializadas 

como semente, ou utilizadas para pastejo e produção de pré-secados. No entanto, a aveia 

branca tem a vantagem da produção de grãos para alimentação humana e animal, o que 

agrega mais valor ao produto (MOREIRA, 2004).   
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A Figura VI 2  mostra a fibra da aveia seca. 

Figura IV 2 – Resíduo de aveia 

Na preparação industrial da aveia para consumo humano, alguns resíduos ficam 

disponíveis para a alimentação animal, sendo os principais as cascas, os pêlos que fazem 

parte dos grãos, mas que se desprendem no processamento e as pontas dos grãos 

juntamente com parte do endosperma (SÁ, 1995). 

O farelo de aveia é uma combinação de subprodutos combinados de diferentes 

maneiras com 27% de fibra bruta, e que consiste em quatro partes de cascas para uma de 

pêlos. As pontas de grãos são misturadas com qualquer outro subproduto, dando origem à 

farinha de aveia. No Brasil, estes resíduos quase não existem no mercado (SÁ, 1995). 

4.3.4.3 Resíduo de cana-de-açúcar  

O Brasil é mundialmente reconhecido como líder na produção e eficiência do setor 

sucroalcooleiro, mas esta liderança não se reflete na mesma medida na responsabilidade 

social, ambiental e na governança no setor. Nos anos de 2008 e 2009, a produção nacional 

de cana-de-açúcar atingiu 569.062.629 de toneladas (UNICA, 2011). 

A cana ocupa cerca de 7 milhões de hectares ou cerca de 2% de toda a terra arável 
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do País, que é o maior produtor mundial, seguido por Índia, Tailândia e Austrália. As 

regiões de cultivo são Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, permitindo duas safras por 

ano. Portanto, durante todo o ano o Brasil produz açúcar e etanol para o mercado interno e 

mercado externo (UNICA, 2011). 

No segmento de subprodutos da agroindústria destaca-se o bagaço de cana-de-

açúcar, que representa a maior porcentagem de resíduos da agroindústria brasileira 

(CANDIDO, 1999), conforme mostra a Figura IV 3. 

Figura IV 3 – Resíduo da cana-de-açúcar 

O bagaço é resultante da extração do caldo de cana-de-açúcar e é caracterizado 

como um alimento com altos teores de parede celular, baixa densidade energética e pobre 

em proteína e minerais (CARVALHO et al., 2006).  

Por bagaço entende-se apenas o caule macerado, não incluindo os ponteiros e a 

palhada, que representam 55% da energia acumulada no canavial. Este potencial é muito 

pouco aproveitado, sendo, na maioria dos casos, queimado no campo (UNICA, 2011). 
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4.4 Som 

Segundo Bistafa (2006 p. 5), “sons são vibrações das moléculas do ar que se 

propagam a partir de estruturas vibrantes, mas nem toda estrutura que vibra gera som”. 

O som se propaga a partir da fonte, em todas as suas direções, sendo sua 

propagação esférica no caso de uma fonte pontual sem obstruções no entorno. 

Segundo Bistafa (2006), o som é a sensação produzida no sistema auditivo, 

enquanto ruído é um som sem harmonia, geralmente de conotação negativa. O autor 

destaca que o som pode ser definido como uma variação da pressão ambiente detectável 

pelo sistema auditivo. 

Faz-se notar que, dado o fato de o amortecimento interno dos meios de propagação 

correntes (paredes de alvenaria de tijolo e pavimentos de concreto armado) ser reduzido 

(da ordem de 0,5 a 1%), os sons de percussão podem ter um caráter muito “incomodativo” 

(PATRICIO, 2006). 

Em um ambiente, quando o som incide em uma superfície, ele é transmitido, 

refletido ou absorvido. Geralmente os três eventos ocorrem (CAVANAUGH; TOCCI; 

WILKES, 2009). 

Bistafa (2006) destaca uma sequência de eventos que ocorrem após a geração de 

um som quando há um indivíduo para escutá-lo: após ser gerado, o som se propaga até a 

aurícula e em seguida para o interior do conduto auditivo externo; reagindo à propagação 

sonora o tímpano vibra e consequentemente os ossículos da orelha média também vibram; 

esta vibração faz com que ondas de pressão sejam transmitidas para o líquido presente no 

interior da cóclea sendo que esta codifica o som; o som codificado é transmitido ao cérebro 

via nervo auditivo. 

O ouvido humano não percebe de forma igual sons de frequências diferentes. A 

membrana basilar apresenta diferentes níveis de percepção ao longo da extensão, segundo 

uma faixa de faixas de frequências que pode oscilar, de pessoa para pessoa, entre 20Hz e 

20.000Hz, tendo sua região mediana a percepção em 1.000Hz (CARVALHO, 2006). 

Segundo Lisot (2008), a resposta do corpo humano ao campo de vibrações a que é 

submetido não ocorre somente de forma mecânica, mas também com efeitos psicológicos. 
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4.5 Ruído 

A reação das pessoas ao ruído depende de diversos fatores, tais como: audibilidade, 

tonalidade, características espectrais, hora de ocorrência, duração, entre outros. Ocorre um 

problema de ruído quando há interferência com as atividades humanas, o que certamente 

depende do tipo de atividade que está sendo exercida (BISTAFA, 2006). 

A maioria das pesquisas atualmente está voltada para a solução de problemas 

acústicos detectados nos ambientes cotidianos da atividade humana, tais como residências 

e escritórios. Mas os primeiros esforços para se controlar o nível de ruído tinham por 

objetivo basicamente a contenção dos sons de tráfego aéreo e atividade industrial 

(CARVALHO, 2006). 

O ruído incomoda as pessoas individualmente ao interferir na concentração, na 

conversação, no lazer, no sono e nas demais atividades do cotidiano (BISTAFA, 2006).  

Lacerda (1976) aponta que no ruído podem-se distinguir dois fatores principais. O 

primeiro diz respeito à frequência, e o segundo fator ligado ao ruído é a intensidade. A 

intensidade pode ser traduzida em termos de percepção em Nível de Pressão ou Nível de 

Intensidade Sonora e é medida em dB, dB(A) ou dB(C), conforme a escala de ponderação 

considerada. Considerando que os ruídos inferiores a 40 dB são apenas desagradáveis, 

enquanto os ruídos entre 40 e 90 dB são capazes de favorecer distúrbios nervosos, e, os 

superiores a 90 dB agem de forma traumatizante ao ouvido. 

Bistafa (2006) destaca que cada país, através de seus órgãos normalizadores e 

agências reguladoras, procura estabelecer métodos para quantificar e avaliar o impacto que 

o ruído produz nas pessoas. Tais métodos procuram modelar a característica complexa da 

audição e da psicologia humana com relação do ruído. 

Segundo dados da OMS o organismo se adapta facilmente a um ruído de até 50 dB 

(A), mas ele pode perturbar. A partir de 55 dB (A) pode haver a ocorrência de estresse leve 

acompanhado de desconforto. O nível tido como o nível inicial do desgaste do organismo, 

é o de 70 dB(A), aumentando o risco de infarto, derrame cerebral, infecções, hipertensão 

arterial e outras patologias. A 80 dB(A) ocorre a liberação de endorfinas, causando uma 

sensação de prazer momentâneo. A perda de audição poderá ocorrer com 100 dB(A) 

(CALIXTO, 2002). 
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MASCHKE 1(1999 apud CALIXTO, 2002,  p. 94)observa que a medicina 

preventiva considera que o limite do nível equivalente do ruído ao qual uma pessoa poderia 

estar sempre exposta, é 65 dB(A). 

Oliveira, Medeiros e Davis Jr. (2000) afirmam que “o ruído é uma das principais 

fontes de perturbações em ambientes urbanos, e em geral nas grandes cidades representa 

70% das reclamações aos órgãos de controle ambiental”.  

O ruído excessivo pode causar muitos problemas como distúrbios do sono, má 

compreensão da palavra falada, propensão à irritabilidade e em casos extremos a perda de 

audição. O tratamento de salas pode trazer o conforto acústico aos ocupantes de 

determinado recinto e eliminar a necessidade de isolamento (LISOT et al., 2008). 

Lisot e Soares (2008) destaca que ruídos e vibrações podem causar, além de danos 

auditivos, reações maléficas ao organismo humano, entre as quais citam-se a aceleração da 

pulsação, o aumento da pressão sanguínea e o estreitamento dos vasos sanguíneos.  

Segundo Carvalho (2006) a visão também pode ser afetada pelo ruído. E quanto ao 

sistema nervoso central, o ruído pode abalá-lo seriamente.  

Como regra geral, uma possível solução para o controle do ruído, especialmente no 

caso de ambientes internos, é a utilização de materiais porosos (NAVACERRADA et al, 

2008). 

4.5.1 O ruído em ambientes internos 

De acordo com Ferreira Neto e Bertoli (2010), entre os itens que causam maior 

desconforto acústico às pessoas, aparecem a conversação de vizinhos, o impacto no piso, 

ao caminhar e a queda de objetos, latidos de cães e brincadeiras de crianças. 

Os problemas causados pelo ruído em recintos incluem o risco da perda de audição 

numa indústria, a redução da inteligibilidade da fala numa sala de aula, a dificuldade de 

concentração numa biblioteca, a perturbação do sono num dormitório, a dificuldade de 

comunicação oral numa sala de estar, entre outros. A charge na figura IV 4 ilustra a 

transmissão de ruídos de impacto e vibrações. 

                                                
1 MASCHKE, C. Preventive Medical Limits for Chronic Traffic Noise Exposure. Acustica, Berlim, v. 85, p. 
448, 1999. 
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Figura IV 4 – Transmissão de ruídos de impacto e vibrações 

Fonte: SOUSA et al., 2006 

É importante redobrar o cuidado para evitar que o nível de ruído incomode a 

vizinhança, e que o ruído emitido pela vizinhança chegue a sua residência em níveis 

considerados desconfortáveis. Sendo assim, surge a necessidade de haver um bom 

isolamento acústico entre unidades residenciais e entre ambientes internos da mesma 

unidade residencial, para que não haja incômodo e desconforto (FERREIRA NETO E 

BERTOLI, 2010). 

Segundo Bistafa (2006), uma medida da capacidade de uma superfície em absorver 

som é dada pelo coeficiente de absorção sonora (α), definido da seguinte forma, como 

mostra a Equação 01: 

                                                          (01) 
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Como  é obtida pela diferença entre  e  então podemos 

escrever  como sendo: 

                                                    (02) 

O termo da equação (02) é conhecido por coeficiente de reflexão sonora 

. 

Utilizando a equação (02) e a definição de  verifica-se que: .  

A intensidade sonora absorvida degrada-se em calor no meio material que compõe 

a superfície. Os valores de  se relacionam diretamente com as propriedades físicas dos 

materiais e variam em função da frequência, variando de zero a um, zero para materiais 

que apresentam reflexão total e um para materiais que são totalmente absorventes.  

A parcela de energia sonora que é reirradiada pela face da superfície oposta a do 

som incidente é a intensidade sonora transmitida  e associado a ela definimos 

o coeficiente de transmissão sonora  da seguinte forma: 

                                                    (03) 

                                                                              

A intensidade sonora absorvida degrada-se em calor no meio material que compõe 

a superfície. O termo Irefletida/Iincidente da equação (03) é conhecido por coeficiente de 

reflexão sonora (ρ).

Utilizando a equação (03)e a definição de ρ verifica-se que:  α = 1-ρ. Assim α =1 e 

ρ = 0 para uma superfície totalmente absorvente. (Irefletida = 0); e α = 0 e ρ = 1 para uma 

superfície totalmente reflexiva (Irefletida = Iincidente).

A parcela de energia sonora que é reirradiada pela face da superfície oposta a do 

som incidente é a intensidade sonora transmitida (Itransmitida). Associado à intensidade 

sonora transmitida, define-se o coeficiente de transmissão sonora (τ) da seguinte forma: 

  

                                                                                                                                           (04)     
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O ambiente no qual a intensidade sonora transmitida se propaga pode ser o ar livre 

ou outro recinto. 

4.6 Tratamento acústico 

Segundo Sousa, Almeida e Bragança (2006) “A acústica vem mostrando seu valor 

projetual desde a antiguidade, com os teatros ao ar livre dos gregos e romanos”. 

O projeto acústico em ambientes ainda pode ser considerado um desafio para 

arquitetos e engenheiros. A qualidade acústica de ambientes depende da sua forma e 

volume, (LISOT et al., 2008). 

Ferreira Neto e Bertoli (2010) destacam que “independentemente do tipo de tijolo 

ou bloco utilizado na construção de edifícios residenciais, os usuários desejam encontrar 

conforto dentro de suas moradias. O conforto acústico é um dos almejados”. 

Tratar acusticamente um ambiente consiste basicamente em dar-lhe boas condições 

de audibilidade através das absorções acústicas dos revestimentos internos e/ou em função 

da geometria interna, bloquear os ruídos externos que possam perturbar a boa audibilidade 

do ambiente, e bloquear possíveis ruídos produzidos no recinto para que os mesmos não 

atrapalhem o entorno (CARVALHO, 2006). 

Os aspectos acústicos, na grande maioria dos casos, são indissociáveis da função 

que um espaço arquitetônico deve cumprir. Os projetistas consideram cada vez mais 

importantes os aspectos acústicos na hora de fazer um projeto (TAMANINI et al , 2008). 

4.6.1  Isolação acústica 

Para que um recinto fechado seja isolado acusticamente, é necessário bloquear os 

ruídos externos a patamares compatíveis com a atividade a ser desenvolvida no seu interior 

(CARVALHO, 2006). 
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Segundo Gerges (2000) “o isolamento de ruído fornecido por paredes, pisos, 

divisórias ou partições, é apenas uma maneira de atenuar a transmissão da energia sonora 

de um ambiente para outro”.  

Consideram-se dois tipos de isolamento acústico, isolamento contra ruído aéreo e 

isolamento contra ruído de impacto. O primeiro se refere a ruídos que se encontram no ar e 

o segundo ao ruído de impacto, ou seja, qualquer percussão sobre um sólido (DE MARCO, 

1982). 

Bistafa (p. 301, 2006) destaca que: 

Logicamente, é possível melhorar as características de absorção sonora 
de uma parede isolante, densa e reflexiva, revestindo-a com material 
absorvente, fibroso ou poroso. Acusticamente tais estruturas são 
denominadas compostas. 

Os materiais utilizados para isolamento acústico podem ser classificados em 

convencionais, que são os materiais de vedação de uso comum dentro da construção civil, 

como blocos cerâmicos; bloco de concreto/concreto celular; bloco de sílico-calcário; 

madeira; vidro, por exemplo. E os materiais não convencionais compreendem as 

inovações. Estes são materiais desenvolvidos especialmente para isolar acusticamente

diferentes ambientes (CATAI; PENTEADO; DALBELLO, 2010).  

4.6.2 Condicionamento acústico 

Dar melhores condições possíveis de audibilidade interna a um recinto significa 

condicionar acusticamente o mesmo. E esse condicionamento se faz segundo duas 

providências fundamentais: a correção do tempo de reverberação do recinto com base nas 

absorções acústicas internas e promovendo a melhor distribuição possível dos sons gerados 

internamente via superfícies refletoras de sons e, via geometria interna do recinto 

(CARVALHO, 2006). 

Os trabalhos de condicionamento acústico consistem na realização de estudos com 

o objetivo de melhorar as condições acústicas de espaços fechados (ITECONS, 2009). 
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4.6.3 Absorção acústica 

  

A absorção acústica consiste em reduzir os efeitos dos sons em ambientes, ou seja, 

quando um som atinge uma superfície lisa e dura parte dele é refletida e quando atinge uma 

superfície, parte considerável é absorvida (CARVALHO, 2006). 

Segundo (Bistafa, p. 301, 2006) “a capacidade de determinado material ou estrutura 

em absorver e isolar o ruído são as principais medidas de seu desempenho acústico”. O 

autor ressalta que a absorção sonora é utilizada para controle de tempo e reverberação do 

recinto, podendo reduzir em poucos decibéis o ruído do recinto. 

Segundo Gerges (2000), a adição de absorção num ambiente melhora as suas 

características acústicas internas tais como, redução da reverberação e aumento da 

inteligibilidade. 

Quando o som atinge uma superfície, ele é transmitido, refletido, ou absorvido. 

Geralmente ocorrem os três eventos. A absorção ocorre quando o som tem acesso nos 

poros e interstícios que se encontram nos materiais fibrosos (CAVANAUGH; TOCCI; 

WILKES, 2009).  

Para a avaliação do desempenho da absorção de um material em função de uma 

frequência ou uma faixa de frequência, são utilizados o NRC (Noise Reduction 

Coefficient) e o α (Coeficiente de Absorção Sonora). 

O NRC (Noise Reduction Coefficient) é um sistema de classificação de número 

único para coeficientes de absorção na faixa de frequência da voz, o qual mede a 

porcentagem média de um som absorvido por um material em quatro frequências: 250, 

500, 1.000, 2.000 Hz (faixas centrais de sensibilidade do ouvido humano).  Este valor foi 

definido pela Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) na forma de padrão 

como o coeficiente de redução de ruído (ROSSING, 2007). 

A Equação (05) é empregada para determinar o NRC (Noise Reduction Coefficient). 

                                              4
20001000500250 HzHzHzHzNRC

αααα +++
=

                           (05) 

O α (Coeficiente de Absorção Sonora) é a relação entre a quantidade de energia 

sonora que é absorvida pelo material e aquela que sobre ele incide (varia entre 0 e 1). 
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Para uma estimativa da absorção média de produtos que podem ser utilizados na 

análise de situações rotineiras como aquelas de escritórios, salas de aula, hospitais , entre 

outros utiliza-se o  Coeficiente Ponderado de Absorção Acústica, αw. É um índice da 

incidência aleatória de coeficientes de absorção acústica determinada de acordo com a 

norma ISO 11654:1997. Com este método os valores obtidos são convertidos em bandas de 

oitava a 250, 500, 1.000, 2.000 e 4.000Hz e desenhados num gráfico. A este desenho é 

sobreposto uma curva padrão de referência. Quando a somatória dos desvios, para as 

freqüências consideradas, entre a curva de absorção do ensaio e a curva padrão são 

menores que um valor crítico, o coeficiente resultante para a freqüência de 500 Hz é 

tomado como sendo αw. 

4.6.3.1 Materiais absorventes 

Devido à sua estrutura porosa ou fibrosa, os materiais absorventes, se constituem 

em redutores de energia sonora, a qual é transformada em energia térmica pelo atrito 

ocasionado pela viscosidade do ar (COSTA, 2003). 

Nakamura2 (apud Catai; Penteado; Dalbello, p. 3, 2010) chegaram às mesmas 

conclusões, “que a capacidade de absorção é quando, por meio da transformação vibratória 

em energia térmica, o material pode dissipar a energia sonora que incide sobre este”. 

Segundo Soeiro, (p. 2, 2004): 

  

A característica de absorção acústica de um material é determinada pelo 
coeficiente de absorção acústica que depende principalmente da 
freqüência, ângulo de incidência do som, tipo de campo sonoro, 
densidade, espessura e estrutura interna do material.

Os materiais de alta absorção acústica são normalmente porosos e/ou fibrosos. Nos 

materiais porosos a energia acústica incidente entra pelos poros e dissipa-se por reflexões 

múltiplas e atrito viscoso, transformando-se em energia térmica. Já nos materiais fibrosos a 

energia acústica incidente entra pelos interstícios das fibras, fazendo-as vibrar junto com o ar, 

                                                
2 NAKAMURA, JULIANA. Conforto acústico. Revista Téchne, 106ª Edição, Ano XIV, 2006, p.44-
47. 
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dissipando-se assim por transformação em energia térmica por atrito entre as fibras excitadas 

(SOEIRO et al., 2004).

Os materiais de absorção mais usados são as espumas de polímeros, lã de vidro ou 

mesmo lã de rocha, chapas de fibra de madeira aglomerada e chapas de vermiculita 

expandida (COSTA, 2003).  

Como uma alternativa, as fibras naturais, como juta, algodão, linho,  

rami, sisal e cânhamo obtidas a partir de recursos renováveis podem ser  

usados como um material com baixo custo, biodegradável e reciclável (FATIMA e 

MOHANTY, 2011). 

De acordo com Bistafa (2006), os materiais tipicamente utilizados para absorver o 

som, são fibrosos ou porosos. Nesses materiais a dissipação se dá pela dissipação de 

energia sonora por atrito, devido ao movimento das moléculas do ar no interior do 

material, quando da passagem da onda sonora. 

 Bistafa (2006) destaca que um bom absorvente de som é o material que permite as 

moléculas do ar penetrem e se movimentem em seu interior. Tecidos com trama muito 

estreita que não permitam o ar atravessá-los são ineficazes, assim como aqueles que 

apresentam tramas muito abertas, que permitem enxergar através deles. Assim percebe-se 

que a propriedade fundamental dos materiais absorventes é a resistência ao fluxo de ar e a 

maximização da absorção sonora requer uma resistência ótima através do material. 

A Figura IV 7 mostra a estrutura dos materiais fibrosos e porosos (BISTAFA, 

2006). 

Figura IV 7 – Estrutura de materiais fibrosos 

Fonte: BISTAFA, 2006 
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Materiais fibrosos, macios e porosos, são bons materiais absorventes acústicos, 

devido a sua capacidade de absorver sons que neles incidem (CARVALHO, 2006). 

De acordo com Soeiro, (2004) em termos práticos, a escolha de um material de 

absorção acústica, além dos coeficientes de absorção e da frequência do ruído, depende 

também de: custo, características em altas temperaturas, peso e volume em relação ao 

espaço disponível, entre outros. 

4.6.3.2 Ressoadores de Helmholtz 

De acordo com Lisot (2008) os ressoadores de Helmholtz são sistemas acústicos 

que consistem de uma passagem de ar que se movimenta e está conectada com uma 

quantidade de ar presa num volume. Esse volume pode ter formas de concha, estrutura de 

um instrumento musical, superfícies de paredes perfuradas, entre outros. 

De acordo com Silva (2002), quando o ar interior dos ressoadores entra em 

vibração para uma certa freqüência de ressonância, pode dissipar a energia sonora 

transformando-a em energia mecânica, sob forma de atrito e funcionando como absorvedor 

de som. 

Para Lisot (2008), as aplicações mais usuais de ressoadores de Helmholtz são em 

estruturas verticais ou em placas suspensas no teto.  

A Equação (06) é empregada para a determinação da frequência de ressonância dos 

ressoadores.  Considerando-se a possibilidade da configuração de múltiplos ressoadores na 

composição da placa devido às características da fibra utilizada, é possível afirmar que 

quanto menor a espessura da placa, menor é o volume interno formado na cavidade 

ressonante.  

                                                  LV

Sc
f

**2 π

=                                     (06) 

Em que: 
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“c” é a velocidade de propagação do som no ar;  

“S” é a superfície de abertura do ressoador;  

“V” é o volume interno do ressoador; e 

 “L” é o comprimento da entrada do ressoador. 



V. O ESTADO DA ARTE  

5.1 O estado da arte: resíduos 

Este capítulo procura reunir algumas das várias produções científicas realizadas em 

diferentes universidades do Brasil referentes a resíduos em geral e trabalhos que já 

utilizaram o resíduo da mandioca e cana-de-açúcar. 

De Conto (2006) destaca que os problemas relacionados aos resíduos não são 

resolvidos apenas sob a ótica da Física, da Química, da Engenharia ou da Bioquímica. 

Esses problemas, por serem comportamentais, exigem soluções complexas e sistêmicas de 

todos os responsáveis pela geração exacerbada e cada vez mais heterogênea dos resíduos 

sólidos. Portanto o autor analisou os diferentes aspectos relacionados à adoção de 

programas de gerenciamento desses resíduos, legislação, passivos ambientais, 

responsabilidade pós-consumo, fatores determinantes nas condutas da população em 

relação ao consumo de bens e à geração de resíduos, entre outros. 

Sousa et al. (2010) mostraram no estudo desenvolvido a avaliação dos resíduos 

lignocelulósicos em cascas de banana, engaço, pseudocaule e folhas de bananeiras como 

substrato de fermentação no processo de metanização. Os autores concluíram que o engaço 

(resíduo da uva, cacho despojado de bagos) in natura não possui potencial para uso como 

substrato de fermentação na geração de biogás; os demais resíduos (casca de banana, 

folhas e pseudocaule) foram empregados com sucesso na produção de biogás alcançando o 

rendimento considerável quando utilizados de forma conjunta.   O processo mostrou ter 

viabilidade tanto técnica como econômica. 

5.2 O estado da arte: desenvolvimento de produto 

Os autores Costa; Lima e Dias, (2006) desenvolveram um estudo sobre painéis 

acústicos utilizando Coco Verde. Foi desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, mas com 

oportunidades de abrangência para o Estado, o projeto atua nos aspectos sociais, 
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econômicos e ambientais ao longo da cadeia do coco. A empresa é detentora de uma 

tecnologia única de reciclagem da fibra de coco em artefatos diversos. 

Alves, Correia e Costa (2008) desenvolveram um estudo onde foi adicionado ao 

concreto, teores de fibra de 1,0%, 2,0% e 2,5% em volume. Moldaram-se corpos-de-prova 

para todas as misturas e realizou-se testes de resistência à compressão e tração por 

compressão diametral aos sete e vinte e oito dias. Os resultados mostraram que existe um 

teor ótimo de fibras a ser incorporado que deve estar entre 1,0% e 2,0%, proporcionando 

notáveis melhoramentos das propriedades mecânicas do concreto. Os resultados mostraram 

que é uma alternativa que pode reduzir agressões ao meio ambiente, sendo o bambu 

originado de fonte natural renovável. 

Pelissari et al. (2010), estudaram a reutilização da fibra residual da mandioca como 

matéria-prima na construção civil, como agregado de argamassa de revestimento. O 

resíduo utilizado foi obtido de uma fecularia localizada no município de Missal – Paraná. 

Foram aplicados quatro tratamentos distintos com 0, 10, 20 e 30% de adição de fibras, 

avaliando o desempenho mecânico e físico com relação à resistência a compressão, 

retenção de água, densidade de massa, teor de ar incorporado e teste de retração. Os 

autores realizaram testes de resistência, testes referentes à retenção de água a composição 

com adição de 10% de fibras é a que mais se assemelhou a matriz cimentícia plena. Os 

testes de retração demonstraram que não houve retração da massa nas diferentes 

porcentagens testadas. Apesar da diminuição da resistência a compressão axial dos 

compósitos agregados com fibra, concluíram que este resíduo pode ser usado como 

argamassa de revestimento, pois para a alvenaria de vedação, que é a mais utilizada em 

obras, a resistência é entre 1,5 a 2,0 MPa e os valores das argamassas agregadas variaram 

entre 1,49 a 4,69 MPa. Os autores também constataram que o bagaço obtido demonstrou 

potencialidade para o emprego como agregado de materiais cimentícios e direcionados à 

construção de baixo custo. 

            Carr (2007) desenvolveu uma embalagem biodegradável tipo espuma, obtida 

através de fécula de mandioca para o armazenamento de alimentos. As espumas foram 

obtidas pelo processo de termo-expansão, de uma massa de amido, água e aditivos. Os 

resultados mostraram que a quantidade de fécula influencia a viscosidade da massa, e a 

mesma está diretamente ligada à perda de produção das espumas. Os autores constataram 

que nem as espumas nem os ingredientes utilizados para a sua produção apresentaram 

toxidade. Realizaram uma análise para verificar a aceitação do produto pelos 
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consumidores, e finalmente concluíram que em todos os parâmetros avaliados, os clientes 

aceitaram o produto. 

Vicelmo, (2009) relata em entrevista que em Santana do Cariri a manipueira, um 

líquido que sobra da prensagem da mandioca, está sendo utilizada na produção de tijolos 

ecológicos, o chamado tijolo de adobe de terra crua e moldado em fôrmas artesanalmente. 

A grande vantagem é que o processo de fabricação não exige a queima do tijolo. É 

misturado o barro com a manipueira, colocado na fôrma e seco ao ar livre. Ao contrário do 

produto convencional, que é queimado com lenha, o tijolo de adobe aproveita a luz solar. 

Rodrigues e Carvalho (2003) apresentam um novo uso para um produto feito com 

fibras naturais de baixo custo a partir de subprodutos de origem vegetal (coco) para ser 

usado como uma camada resistente para pavimentos flutuantes para aumentar isolamento 

acústico de impacto. O comportamento acústico foi caracterizado por medições utilizando 

pisos de concreto, em conformidade com as normas EN 140-7 e 717-2. Como conclusão, 

as conseqüências de aplicações de construção real deste produto são comentadas sobre a 

reprodução dos resultados agora alcançados.  

Desarnaulds et al (2005) desenvolveram um artigo que relembra brevemente os 

principais métodos para a avaliação da construção da sustentabilidade e os impactos 

ambientais associados com vários tipos de técnicas de construção. Eles apresentam uma 

avaliação da sustentabilidade de certos materiais isolantes tradicionais (vidro, rocha ou lã 

de madeira), que são amplamente utilizados na construção civil, para melhoria da acústica 

de ambientes, e apresenta as performances acústicas (ar / isolamento acústico de impacto e 

absorção do som) de materiais alternativos recomendados para a sua "sustentável" de 

propriedades. Estes materiais são tanto naturais (algodão, celulose, cânhamo, lã, entre 

outros) ou reciclados (borracha, carpete, cortiça, etc.). A comparação global das 

características diferentes é feita de materiais tradicionais e alternativos. 



VI. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os painéis foram confeccionados no Laboratório de Química Aplicada (LQA), da 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR/FECILCAM).  

6.1 Caracterização físico-química da matéria-prima 

Foram realizadas ensaios para a caracterização das fibras utilizadas para 

desenvolvimento dos painéis no Laboratório de Mecânica dos solos (DEC) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

6.1.1 Determinação da umidade da matéria-prima 

Para determinação da umidade das fibras, foi utilizado o método oficial para obter-

se a umidade da madeira/serragem – baseado no método estufa (KLOCK, 2005). 

O material foi selecionado e colocado em recipiente na estufa para secar por 24 

horas a uma temperatura de 105ºC. Após 24 horas o material foi retirado e colocado 

diretamente em um dessecador. Após seu resfriamento pesou-se o material em balança 

analítica. A Equação (07) é empregada para a determinação da umidade.  

U (%) = ) *100                                                                                                     (07) 

   

Em que: 

“U” é a porcentagem de água retida (%); 

 “Pu” é o peso inicial da amostra (g); 

 “Ps”é o peso final da amostra (g). 
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6.1.2 Determinação da granulometria da matéria-prima 

Pela análise granulométrica determinam-se as dimensões das partículas e suas 

respectivas porcentagens de ocorrência, permitem obter a função distribuição de partículas 

que é denominada distribuição granulométrica. A determinação da granulometria pode ser 

feita por peneiramento ou por sedimentação, se necessário. 

Os ensaios de granulometria das fibras foram realizados por meio de peneiramento. 

Foram realizados ensaios com amostras de fibra de aveia e cana-de-açúcar utilizando-se a 

metodologia tradicional utilizada para análise da granulometria do solo da ABNT segundo 

a NBR-7181/ABNT - Análise Granulométrica de Solos. A Figura VI 1 ilustra  parte do 

procedimento para a realização do ensaio.    

Figura VI 1 – Peneiramento das fibras  

Equipamentos e utensílios utilizados no ensaio: 

• Balança;  

• Cápsulas para determinação de umidade; 

• Termômetro;  

• Estufa;  
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• Jogo de peneiras; 

• Agitador de peneiras;  

• Cronômetro. 

Seleciona-se uma quantidade representativa de material seco ao ar ou úmido; 

determina-se sua umidade.  Coloca-se o material na peneira com mesh de determinado  

diâmetro. Do material que passar, segue para peneiras de mesh de menor diâmetro que o 

anterior, e assim sucessivamente. É pesada a massa retida nas peneiras e a partir desses 

valores, traça-se a curva de distribuição granulométrica. 

6.2 Confecção dos painéis com resíduo (fibra) de mandioca e gesso 

No processo de confecção foram desenvolvidos painéis com uma mistura de fibra 

de mandioca e gesso em pó, para os quais a fibra bruta foi preparada para que se obtivesse 

a matéria-prima. 

Para a confecção dos painéis utilizando a mistura de fibra de mandioca e gesso o 

seguinte procedimento foi utilizado. 

• Moagem; 

• Lavagem; 

• Mistura e maceração; 

• Lavagem; 

• Trituração; 

• Preparo da massa com aditivos; 

• Moldagem; 

• Secagem; 

• Acabamento final. 

Após moagem e lavagem as fibras eram colocadas em um misturador (Figura VI 2), 

sendo então agitadas e maceradas por 72h, e em seguida novamente lavadas, trituradas e 

peneiradas. Esse processo se repetia até que a massa ficasse com o aspecto mais límpido, 

dando origem à base da mistura que era composta ainda de óxido de cálcio (para abrir as 

fibras) e água em proporções pré-determinadas. O aspecto da massa após esse processo 
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pode ser observado na Figura VI 3. A massa era então adicionada em formas para iniciar a 

etapa de moldagem (Figura VI 4).   

Figura VI 2 – Misturador 

Figura VI 3 – Massa de fibra de mandioca após processo maceração  
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Figura VI 4 – Formas para moldagem  

A composição da massa de fibra de mandioca para fabricação dos painéis está 

apresentada na Tabela VI 1. 

Tabela VI 1 – Composição massa de fibra de mandioca usada na fabricação dos painéis  

PAINEIS COM FIBRA DE MANDIOCA 

NOMENCLATURA FIBRA COMPOSIÇÃO PROPORÇÃO 

1M MANDIOCA (base*) Fibra : H2O 1: 10 

2M MANDIOCA/ CaSO4 1/2 H2O/ CaMg(CO3)2 Gesso: dolomita: base 0,125: 0,125: 0,75 

*Massa com fibra e água, Com 5% (peso da massa) de CaO. Utilizada como base em todas 
composições 

Após o preparo e moldagem dos painéis, os mesmos foram deixados em estufa de 

secagem em temperatura de 50ºC por 48 h.  

Após estarem prontos, somente os painéis 2M (mandioca, gesso e dolomita) 

seguiram para avaliação acústica. A avaliação foi feita em laboratório especializado, o 

ensaio é de alto custo e sendo assim optou-se somente por esse material. 
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6.2.1 Determinação da densidade dos painéis com fibra de mandioca e gesso 

Foi medida a densidade dos painéis, a fim de obter o seu valor e conferir as 

especificações do produto desenvolvido.  

Equipamentos para o ensaio: 

• Paquímetro; 

• Balança eletrônica 

Mediu-se os corpos de prova com um paquímetro (altura x comprimento x 

espessura), com o objetivo de se obter o volume da amostra. Pesou-se a amostra para a 

obtenção da massa e determinou-se a sua densidade por meio da Equação 08. 

                                                                                                                                 (08) 

Onde: 

“m” é a massa; 

“v” é o volume; 

“μ” é a densidade. 

6.2.2 Avaliação das propriedades acústicas dos painéis com fibra de mandioca e gesso 

Os ensaios para determinação do coeficiente de absorção acústica foram realizados 

em tubo de impedância no laboratório NHT – Noise Harshness Technology - Engenharia 

Elétrica e Eletrônica LTDA. 

Foi utilizado o método da função de transferência segundo a Norma ISO 10534-2, 

primeiramente desenvolvido por Seybert e Ross (1977). O método do tubo de impedãncia 

consiste em um tubo de parede rígida onde numa das extremidades é colocado um alto-

falante e na outra a amostra do material a ser testado. Dentro do tubo é estabelecido um 

modelo de ondas estacionárias, devido às ondas que vão em direção da amostra e retornam.  
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O método consiste, basicamente, em excitar o tubo com um ruído branco de banda 

larga e medir a pressão sonora, no interior do tubo, em duas posições pré-determinadas. O 

ruído branco é a combinação de sons em diferentes freqüências. Os sinais obtidos são 

processados por um analisador digital de freqüência, com dois canais, e posteriormente pós-

processados em um programa computacional especifico para se determinar a curva de absorção 

acústica do material, em função da freqüência. em gerar um ruído branco no interior do tubo, 

em cuja terminação insere-se a amostra, e medir a densidade espectral de potência e a 

densidade espectral cruzada dos microfones localizados junto à parede do tubo. A 

densidade espectral de potência do ruído branco é constante em todas as freqüências. Os 

equipamentos utilizados estão descritos na Figura VI 5. 
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Figura VI 5 – Quadro dos equipamentos utilizados nos testes acústicos para tubo de impedância 

A medição do coeficiente de absorção sonora utilizando o Tubo de Impedância 

Brüel & Kjær, modelo 4206 seguiu as seguintes etapas:  

Dois tamanhos de tubos foram usados para o ensaio: (tubo pequeno: 500 Hz to 6.4 

kHz e tubo grande: 50 Hz to 1.6 kHz). 

A precisão dos cálculos das propriedades acústicas para propagação de onda sonora de 

incidência normal depende dos parâmetros climáticos, tais como: a velocidade do som, 

densidade do ar e as características de impedância do ar. 

 Primeiramente foi medido o nível de ruído de fundo dentro do tubo nos dois 

microfones. Depois foi emitido o sinal sonoro (ruído branco) e realizado nova medição do 

nível de ruído emitido. 
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Para o método da função de transferência com dois microfones, foi necessário 

realizar a calibração da função de transferência para eliminar a falta de correção da fase e 

amplitude entre os dois canais.  

Nesta etapa foi realizada a medição do coeficiente de absorção sonora das diversas 

amostras do material de fibra de mandioca e gesso. 

Utilizando o tubo grande e as amostras com raio de 10 cm foram medidos os 

coeficientes de absorção sonora na faixa de frequência de 100 a 1600 Hz. Posteriormente, 

com o tubo pequeno e as amostras com raio de 3 cm, foram medidos os coeficientes de 

absorção sonora na faixa de frequência de 500 a 6400 Hz.  

No pós-processamento foram realizadas as etapas: Média, Combinação e 

Conversão.  

Média é o cálculo das médias das “n” medições das amostras para o mesmo 

material, do mesmo tubo.  Nesta etapa foi calculado a média de todas as medições das “n” 

amostras do mesmo material para o tubo grande, obtendo um resultado de coeficiente de 

absorção sonora para a faixa de frequência de 100 a 1600 Hz. Posteriormente foi calculado 

a média de todas as medições das “n” amostras do mesmo material para o tubo grande, 

obtendo um resultado de coeficiente de absorção sonora para a faixa de frequência de 500 

a 6400 Hz.  

A etapa de combinação permitiu combinar as medições de baixa e alta frequência 

para uma resultante de toda faixa de interesse.  

Como os dois tubos medem o coeficiente de absorção sonora na faixa de frequência 

de 500 a 1600 Hz, foi feita a combinação destes dois valores, e utilizando os resultados dos 

coeficientes de absorção sonora das frequências de 100 a 500 Hz do tubo grande e as 

frequências de 1600 a 6400 Hz do tubo pequeno obtendo-se assim a cuva de absorção 

sonora resultante do material.  

 Para os ensaios foram mantidas as espessuras de 8 e 15 mm que estão 

respectivamente mostradas na Figuras VI 6, VI 7, VI 8 respectivamente.  
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Figura VI 6 – Amostras dos painéis com espessura de 8 mm 

Figura VI 7 – Amostras dos painéis com espessura de 15 mm 

Figura VI 8 – Amostras dos painéis com raio de 3 e 10 cm 
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6.3 Confecção dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

Para os painéis com a mistura das fibras de cana-de-açúcar e aveia seguiu-se a 

mesma metodologia dos painéis com fibras de mandioca e gesso. As Figuras VI 9, VI 10 e 

VI 11  mostram o processo de desenvolvimento que começa com a lavagem da fibra e em 

seguida é triturada com água. 

Figura VI 9 – Lavagem da fibra  
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Figura VI 10 – Trituração da fibra 

Figura VI 11 – Aspecto da massa após processo maceração Resíduo (fibra) de cana-de-açúcar (a) e 
resíduo (fibra) de aveia (b) 

 (a) (b) 
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Para a confecção dos painéis com a mistura base de fibra de cana-de-açúcar e aveia 

foram usados diferentes materiais. A Tabela VI 2 mostra a composição da massa base e as 

diferentes proporções nas misturas com H2O, amido e resina. 

Tabela VI 2 – Composição da massa usada na confecção dos painéis com fibra de aveia e cana-de-

açúcar 

PAINEIS COM FIBRA DE AVEIA E CANA-DE-AÇÚCAR 

NOMENCLATURA FIBRA COMPOSIÇÃO     PROPORÇÃO 

1AC AVEIA E CANA-DE-AÇÚCAR (base*) 50% cada Fibra : H2O 1:10 

2AC AVEIA, CANA-DE-AÇÚCAR E AMIDO  Amido: base 0,2:1 

3AC AVEIA, CANA-DE-AÇÚCAR E RESINA Resina: base 0,3:1 

*Massa com fibra e água, Com 5% (peso da massa) de CaO. Utilizada como base em todas 
composições 

Homogeneizadas essas substâncias, foi adicionado, Benzoato de Potássio, na 

proporção, massa:Benzoato de Potássio  10:0,02. O benzoato de potássio é um conservante 

que inibe o crescimento de bolor, leveduras e algumas bactérias, e nesse trabalho foi 

utilizado a fim de se evitar o crescimento de fungos nos painéis. A Figura VI 12 mostra o 

aspecto da mistura das duas fibras para confecção dos painéis com cana-de-açúcar e aveia. 

Figura VI 12 – Aspecto da mistura da massa da fibra de cana-de-açúcar e aveia 
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A mistura foi colocada em recipientes (formas) para secagem que no decorrer da 

pesquisa, foram aprimoradas e desenvolvidas novas formas para prensagem, moldagem. 

No decorrer da pesquisa essas formas tiveram que ser aprimoradas para se obter um 

produto final mais uniforme e com menor tempo de confecção. As formas foram deixadas 

em estufa de secagem em temperatura de 50ºC por 48 h. As Figuras VI 13, VI 14 e VI 15 

ilustram a moldagem dos painéis. 

Figura VI 13 – Moldagem dos painéis 

Figura VI 14 – Prensa para compactação dos painéis 
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Figura VI 15 – Forma de secagem 

Os painéis seguiram para acabamento final, onde foram cortados e lixados para 

padronização. 

6.3.1 Avaliação tecnológica dos painéis de fibra de cana-de-açúcar e aveia 

Após estarem prontos, somente os painéis 2AC (aveia, cana-de-açúcar e amido)

seguiram para avaliação tecnológica, os quais passaram por ensaios mecânicos, biológicos 

e sensoriais. 

6.3.1.1 Determinação da densidade  dos painéis com fibra de cana-de-açúcar e aveia 

Para determinar a densidade dos painéis com fibra de cana-de-açúcar e aveia, 

seguiu-se a mesma metodologia dos painéis com fibra de mandioca e gesso. 
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6.3.1.2 Avaliação das propriedades físicas dos painéis com fibra de aveia e cana-de-

açúcar  

Os painéis foram avaliados quanto às suas propriedades físicas com ensaios de 

envelhecimento e resistência do material. 

a) Avaliação do grau de envelhecimento dos painéis com fibra de aveia e cana-de-
açúcar  

Por meio do ensaio de envelhecimento era avaliada a capacidade de deterioração do 

material em determinadas condições ambientais.  

Esses ensaios foram realizados de acordo com os procedimentos apresentados em 

VIEIRA (2008). 

Por aproximadamente três dias os corpos de prova ficaram condicionados à 

temperatura de 23 ± 2ºC e a umidade relativa de 50 ± 5% em uma estufa (Figura VI 16), e 

mantidos sob essas condições até o momento do ensaio.  

Figura VI 16 – Estufa de temperatura e umidade controladas 
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Posteriormente foram levados a uma estufa com ar circulante a uma temperatura de 

100 ºC, por um período de 72 h, e então foi realizada a avaliação do material por meio 

visual. 

b) Avaliação da resistência à flexão dos painéis  

O ensaio foi realizado no Laboratório de Materiais - Departamento de Engenharia 

Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus de Campo 

Mourão. 

Para o ensaio segui-se o procedimento baseado na norma ABNT NBR 14810-3 

Chapas de madeira aglomerada. 

Os equipamentos necessários à execução do ensaio foram: 

• Máquina universal de ensaios Emic DL30000F com controle de velocidade;  

• Medidor de espessura com resolução de 0,1 mm; 

• Paquímetro; 

• Escala milimetrada. 

As Figuras VI 17 e VI 18 apresentam imagens dos equipamentos durante a 

execução do ensaio. 
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Figura VI 17 – Medição dos painéis 

Figura VI 18 – Máquina universal de ensaios Emic DL30000F  

Equipamentos necessários à obtenção, preparação e acondicionamento dos painéis 

para a realização dos ensaios: 

• Paquímetro; 

• Escala milimetrada com 2 m de comprimento; 

• Serra circular com dentes de metal duro, com guia. 

Os painéis utilizados nesse ensaio foram amostrados aleatoriamente, conforme 

critério estabelecido pela norma. 

As dimensões necessárias para execução dos ensaios, conforme especificado pela 

norma 14810-3 Chapas de madeira aglomerada – Métodos de ensaio, são apresentadas na 

Tabela VI 3. 

Tabela VI 3 - Dimensões dos corpos-de-prova para ensaio de avaliação 

AVALIAÇÃO 

FÍSICO-MECÂNICA 

COMPRIMENTO

(mm) 

LARGURA 

(mm) 

QUANTIDADE/ 

UNIDADES

FLEXÃO ESTÁTICA 250 50 10 
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Os corpos de prova (painéis nas dimensões estabelecidas na Norma) foram obtidos 

por meio do corte em dois sentidos, metade no sentido transversal e metade no sentido 

longitudinal dos painéis. Como o comprimento de cada painel era de aproximadamente 

220 mm, foi então adaptado o equipamento para os ensaios. O equipamento comporta 

amostras com até 50 mm de espessura. 

Antes de serem preparados para os ensaios, os painéis passaram por um período de 

estabilização de no mínimo 72 h após sua produção. 

Antes de serem submetidos aos ensaios, os corpos-de-prova foram acondicionados 

em câmara climática até atingir a umidade de equilíbrio, nas condições de 65± 5 % de 

umidade relativa e temperatura de 20± 3°C. 

Foram colocados os extremos do corpo-de-prova sobre os dois apoios da máquina 

universal de ensaios conforme mostra a Figura VI 19. 

Figura VI 19 – Preparo dos corpos de prova para os ensaios 

A máquina universal de ensaios era zerada, indicador de carga no ponto zero, para 

depois ser acionada com velocidade constante, de acordo com a espessura do material 
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ensaiado, conforme especificado pela NBR14810-3 Chapas de madeira aglomerada 

mostrado na Tabela VI 4. 

Tabela VI 4 – Velocidade de avanço a ser utilizada, em relação à espessura do material ensaiado 

ESPESSURA 
(mm) 

VELOCIDADE 
(mm/min) 

≤  6 3 
>   6  e  ≤  12 6 
>  18  e  ≤  25 7 
>  18  e  ≤  25 9 

>  25 12 

As Figuras VI 20 e VI 21 mostram imagens da sequência do ensaio de resistência à 

flexão. 

Figura VI 20 – Início do ensaio de flexão 
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Figura VI 21 – Final do ensaio de flexão 

6.3.2 Avaliação das propriedades sensórias e biológicas 

Nesse subitem serão apresentados os ensaios relativos às propriedades sensórias e 

biológicas. 

a) Propriedades Sensórias - Ensaio sensorial olfativo 

Ensaio destinado à avaliação do comportamento olfativo sob a influência de 

temperatura e de clima.  

Esse ensaio foi realizado com os painéis de fibra de aveia e cana-de-açúcar que 

entraram em contato com uma corrente de ar conduzida até os mesmos. Neste ensaio foi 

utilizado: 

• Estufa com ar circulante; 

• Recipiente de vidro com vedações e tampa olfativamente neutras; 
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O ensaio seguiu o procedimento baseado na Norma DIN 500113 – Testing of 

Materials, Structural Components and Equipament, Hot Cabinets, Directions for the 

Storage of Speciments  apresentado em  Vieira(2008, p. 100). 

Os corpos de prova foram retirados da região central de cada painel, medindo 50 ± 5 

cm3 segundo o que a norma estabelece, e ficaram acondicionados por 24 horas em uma 

câmara (Figura VI 22) em temperatura de 23 ± 2 ºC, até o momento do ensaio. 

Figura VI 22 – Corpos de prova acondicionados em câmara com temperatura controlada 

Os corpos de prova foram então armazenados em recipientes apropriados para 

execução do ensaio, de forma que os mesmos permanecessem em posição oblíqua. A fim 

de se evitar o escapamento de ar, forrou-se as tampas, antes de fechar os recipientes, com 

papel de filtro e os mesmo foram colocados com as tampas para baixo, como mostra a 

Figura VI 23. 

                                                
3 DIN 50011 – Testing of Materials, Structural Components and Equipament, Hot Cabinets, 
Directions for the Storage of Speciments ,1960.
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Figura VI 23 – Corpos de prova acondicionados para ensaio sensorial olfativo 

Em seguida os corpos de prova foram armazenados por 24 horas a 70ºC em estado 

seco. Após esse tempo, foi realizada a avaliação sensorial olfativa por 6 voluntários. 

b) Avaliação Propriedades Biológicas - Ensaio de ataque por fungos 

Esse ensaio é realizado com a finalidade de identificar o surgimento de fungos ou 

bactérias em determinadas condições ambientais, que possam apresentar risco a saúde 

humana. 

O ensaio foi realizado baseado no estudo de Vieira (2008) e seguiu os seguintes 

procedimentos: 

Os painéis foram acondicionados, por 48 horas, em estufa (Figura VI 24) a 

temperatura de 23 ± 2ºC e umidade relativa de 50% e após esse período, os mesmos foram 

avaliados visualmente. 
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Figura VI 24 – Acondicionamento dos painéis para a realização do ensaio de ataque por fungos  

6.3.3 Avaliação acústica dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

Para determinação do coeficiente de absorção sonora acústica dos painéis com fibra 

de cana-de-açúcar e aveia, os ensaios foram realizados em tubo de impedância no 

laboratório NHT – Noise Harshness Technology - Engenharia Elétrica e Eletrônica LTDA.  

Impedância é a resistência que a bobina móvel confere ao sinal de áudio. O 

enrolamento da bobina do auto-falante exerce uma resistência à passagem da corrente 

elétrica alternada. 

Foi utilizado como anteriormente nas placas com fibra de mandioca e gesso, o 

método da função de transferência segundo a Norma ISO 10534-2, utilizando os mesmos 

equipamentos. 

As Figuras VI 25 e VI 26 mostram a bancada de ensaio em tubo de impedância. 
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Figura VI 25 – Bancada de ensaio em tubo grande 

  

Figura VI 26 – Bancada de ensaio em tubo pequeno 

  

Para os ensaios foram mantidas a espessura e preparadas amostras com raio de 2,9 

cm e 10 cm, que são mostradas na Figuras VI 27 e VI 28.  
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Figura VI 27 – Amostras dos painéis com 100,0 mm de diâmetro e 29,0 mm 

Figura VI 28 – Vista lateral das amostras de 100,0 mm



VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este capítulo traz a caracterização da matéria-prima, a qual foi possível estabelecer 

e/ou conhecer algumas diferenças entre os resíduos fibrosos selecionados para o estudo. 

7.1 Resultado da determinação do teor de umidade (U) da matéria-prima 

Utilizando o método estufa Klock (2005), obtiveram-se os seguintes resultados: 

• Umidade da fibra/bagaço de mandioca 50,87% 

• Umidade da fibra/bagaço de cana-de-açúcar: 47,87% 

• Umidade fibra de aveia: 5,22% 

7.2 Resultado da cacterização granulométrica da matéria-prima 

Como o ensaio de granulometria foi realizado por peneiramento, não foi possível 

realizar o ensaio da fibra de mandioca, porque a mesma apresentava-se como material 

pastoso, e quando passava pelo processo de secagem empedrava.  

Para as fibras de cana-de-açúcar e aveia os resultados foram calculados e traçou-se 

a curva de distribuição granulométrica. A distribuição granulométrica da fibra de aveia está 

apresentada no Gráfico VII 1. 
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Gráfico VII 1 – Curva de distribuição granulométrica da fibra de aveia 

Os resultados dos ensaios de granulometria da fibra da aveia mostraram que 98,64 

% do material está compreendido entre 0,075 mm a 9,5 mm de diâmetro. Sendo assim o 

resultado caracteriza a fibra como grossa.  

Para caracterizar a fibra da cana-de-açúcar utilizou-se a mesma metodologia da 

fibra de aveia. O Gráfico VII 2 mostra a curva de distribuição granulométrica da fibra de 

cana-açúcar. 
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Gráfico VII 2 – Curva de distribuição granulométrica da fibra de cana-de-açúcar 

Os resultados dos ensaios de granulometria da fibra de cana-de-açúcar mostraram 

que 87,33 % do material está compreendido entre 0,075 mm a 9,5 mm de diãmetro. Sendo 

assim o resultado caracteriza a fibra da cana –de - açúcar também como grossa. Para ambas 

as fibras ensaiadas os resultados de granulometria foram positivos.  

Os resultados mostraram que as fibras de aveia e cana-de-açúcar podem apresentar 

boas características para a confecção dos painéis. As fibras longas e grossas se entrelaçam 

com maior facilidade fazendo com que o material possa apresentar bons resultados de 

compactação. 
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7.3 Resultado da densidade dos painéis com fibra de mandioca e gesso 

    Nas Tabelas VII 1 e VII 2 tem-se os resultados obtidos para as amostras dos 

painéis com fibra de mandioca, a densidade,  média e o desvio percentual. 

Tabela VII 1 – Massa, dimensões e densidade dos painéis com fibra de mandioca (espessura 8 mm) 

PAINEL                   
MANDIOCA (8 mm) AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

MASSA (kg) 0,306 
0,332 0,328 

DIMENSÕES (m3) 
0,189 x 0,190 x 

0,008  
0,191 x 0,191 x 

0,008  
0,200 x 0,195 x 

0,007  

DENSIDADE  (kg/m3) 
1.065,16 1.137,57 1.201,46 

Tabela VII 2 – Densidade e desvio padrão e coeficiente de variação dos painéis com fibra de 

mandioca (espessura 8 mm) 

PAINEL                   

DE MANDIOCA 8 mm 

AMOSTRAS 

1,2,3 

DENSIDADE MÉDIA (kg) 
1134,73 

DESVIO PADRÃO 68,14 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO  
6 %

Segundo Stevenson (2001), feito a análise de variância pelo método ANOVA,  a 

qual divide a variabilidade em variabilidade entre grupos e variabilidade dentro de grupos, 

com nível de significância igual a 10%, o valor de F calculado foi menor que o F tabelado.  

Painel de fibra de mandioca 8 mm (F calculado: 2,5 e F tabelado: 3,0). 
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Concluiu-se que a variação obtida na média dos valores amostrados para ambas as 

expessuras de painel avaliadas (cada conjunto de média com dez valores amostrais de cada 

painel) é apenas de caráter aleatório. 

 Nas Tabelas VII 3 e VII 4 tem-se os resultados obtidos para as amostras de painéis 

com fibra de mandioca com 15 mm de espessura(densidade,  média e o desvio percentual). 

Tabela VII 3 – Massa, dimensões e densidade dos painéis fabricados com fibra de mandioca 

(espessura 15mm) 

PAINEL                   

MANDIOCA (15 mm) 
AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

MASSA (kg) 
0,578 0,502 0,586 

DIMENSÕES (m3) 
0,189 x 0,194 x 

0,015  

0,190 x 0,191 x 

0,015  

0,196 x 0,198 x 

0,015  

DENSIDADE (kg/m3) 1.050,92 

  

922,2 1.006,66 

Tabela VII 4 – Densidade e desvio padrão dos painéis com fibra de mandioca (espessura 15mm) 

PAINEL                   

DE MANDIOCA 15 mm 

AMOSTRAS  

1,2,3 

DENSIDADE MÉDIA (kg) 
993,26 

DESVIO PADRÃO 65,39 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO  
6,58 %

Segundo Stevenson (2001), feito a análise de variância ANOVA, obteve-se os 

seguintes resultados:
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Painel de fibra de mandioca 15 mm (F calculado: 4,324 e F tabelado: 3,0). 

Aplicando-se a análise de variância observou-se o F calculado é maior que F 

tabelado, então conclui-se que as médias são diferentes porque não provém de populações 

normais com igual média e igual variância, significando que as diferenças que existem 

entre os painéis são provenientes de alguma variabilidade de composição ou diferença de 

procedimento utilizado para a confecção do mesmo. Podem estar relacionadas á 

prensagem, moldagem, entre outros. 

7.4 Resultado da avaliação de absorção acústicas dos painéis com fibra de mandioca e 

gesso 

A Tabela VII 5 apresenta os coeficientes de absorção sonora α para os painéis de 

fibra de mandioca de 15 mm de espessura. 

Tabela VII 5 – Coeficientes de absorção sonora para os painéis de 15 mm 

FREQ. (HZ) 
COEFICIENTE DE 

ABSORÇÃO SONORA 
(%) 

100 4,6 

125 6 

160 6,4 

200 7,4 

250 9,4 

315 10,5 

400 11,3 

500 12,7 

630 17,3 

800 25,1 

1.000 35,6 

1.250 58,3 

1.600 74,6 

2.000 61,9 

2.500 38,2 

3.150 28,1 
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4.000 26,4 

5.000 32 

6.300 40,6 

O Gráfico VII 3 apresenta as curvas de absorção sonora obtidas via método da 

função de transferência para as placas com 15 mm de espessura.  

Gráfico VII 3 – Curva de absorção sonora dos painéis com fibra de mandioca (15 mm) 

A Tabela VII 6 apresenta os coeficientes de absorção sonora para os painéis de 

fibra de mandioca de 8 mm de espessura. 
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Tabela VII 6 – Coeficientes de absorção sonora para os painéis de 8 mm 

FREQ. (HZ) 
COEFICIENTE DE 

ABSORÇÃO SONORA 
(%) 

100 2,9 

125 4,1 

160 4,3 

200 5,1 

250 6,8 

315 7,5 

400 8 

500 8,4 

630 9,6 

800 13,7 

1.000 15,9 

1.250 17,5 

1.600 20,3 

2.000 26,7 

2.500 37,5 

3.150 57,8 

4.000 50,6 

5.000 31,4 

6.300 32,7 

O Gráfico VII 4 apresenta as curvas de absorção sonora obtidas via método da 

função de transferência para as placas com 8 mm de espessura.  
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Gráfico VII 4 – Curva de absorção sonora dos painéis com fibra de mandioca (8 mm) 

Observa-se que a absorção sonora é acentuada em torno das altas frequências para 

ambas as espessuras, sendo que quanto menor a espessura, mais alta a frequência no pico 

de absorção.  

Salienta-se que as curvas apresentam um comportamento similar ao de absorção 

proporcionada por ressoadores, ou seja, tem-se um pico de absorção seguido de 

decaimento acentuado nas frequências subsequentes e, logo após um pequeno aumento da 

absorção conforme pode ser observado no Gráfico Figura VII 5. 
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Gráfico VII 5 – Curva de absorção sonora dos painéis (8 mm e 15 mm) 

Considerando-se a possibilidade da configuração de múltiplos ressoadores na 

composição da placa devido às características da fibra utilizada, é possível afirmar que 

quanto menor a espessura da placa, menor é o volume interno formado na cavidade 

ressonante.  

Adotando-se a área da abertura do ressoador igual a 0,25 mm² e comprimento da 

entrada igual a 3 mm, obtém-se para a placa de 15 mm de espessura um volume interno de 

95,3mm³, para que a frequência de ressonância do ressoador seja de 1600 Hz. Esta é a 

frequência em que ocorre o pico de absorção máximo para a referida placa.  

Analogamente, para a placa de 8 mm de espessura, obteve-se um volume interno de 

24,6mm³ e o pico de absorção máximo ocorreu para a frequência de ressonância de 3150 

Hz.  

Os valores calculados podem ser encontrados ao analisar o interior das placas 

ensaiadas e, portanto, acredita-se que a hipótese seja verdadeira.  

Para a avaliação do desempenho da absorção do material em função de uma 

frequência ou uma faixa de frequência, foram utilizados os coeficientes NRC (Noise 
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Reduction Coefficient) e o αw (Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado). 

Obtiveram-se valores de NRC 8mm  = 0,14 e NRC15mm = 0,29. 

Os resultados preliminares obtidos mostram que o produto desenvolvido apresenta 

um comportamento de absorção acústica inferior, em ambas as espessuras, ao de um 

produto de uso comercial, como é o caso do painel SONARE com NRCSONARE  = 0,8. 

O αw (Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado) representa um índice único, ou 

seja, uma estimativa da absorção ponderada de produtos em uma faixa de frequência maior 

do que a do NRC compreendido entre 125 Hz a 4000 Hz (GROTTA, 2009). 

Foram realizados os cálculos do αw de acordo com a ISO 11654 Acoustics - Sound 

absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption. A placa de 8 mm apresentou  

αw = 0,15 (classe E) e a placa de 15 mm apresentou  αw = 0,25 (classe E).  

Observou-se que as absorções sonoras obtidas nos painéis de 8mm 15mm mesmo 

sendo baixas em função das características de porosidade e de aglomerante utilizado para a 

confecção, encontram-se dentro das classes especificadas pela norma ISO 11654 

“Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption”, e isso 

mostrou o potencial acústico das mesmas e a necessidade de prosseguimento na pesquisa 

de constituintes que resultassem em compósitos mais eficientes.  

7.5  Resultados da avaliação tecnológica dos painéis com fibra de aveia e cana-de-

açúcar 

Este subitem traz os resultados de alguns ensaios realizados para avaliação 

tecnológica de materiais relacionados ao painel, abrangendo desde análises das matérias-

primas para a produção até o produto final. 
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7.5.1 Resultado da densidade dos painéis com fibra de cana-de-açúcar e aveia 

Tabela VII 7 – Densidade dos painéis fabricados com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

PAINEL                  

AVEIA     E 

CANA-DE-AÇÚCAR 

CORPO DE 

PROVA 1 

CORPO DE 

PROVA 2 

CORPO DE 

PROVA 3 

MASSA (kg) 0, 220 0, 232 0,230 

DIMENSÕES (m3) 0,238 x 0,221   x 
0,019  

0,185 x 0,235 x 
0,022  

0,220 x0,235 x 
0,019  

DENSIDADE (kg/m3) 221,41 242,56 234,14 

Tabela VII 8 – Densidade e desvio padrão dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

PAINÉIS FIBRA DE  

CANA-DE-AÇÚCAR E AVEIA 
         AMOSTRAS  1,2,3

DENSIDADE MÉDIA (kg) 232,7  

DESVIO PADRÃO 10,65 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO  4,57 % 

Feito a análise de variância ANOVA, obteve-se os seguintes resultados para o 

painel de fibra de aveia e cana-de-açúcar (F calculado: 3,463 e F tabelado: 3,0) 

Aplicando-se a análise de variância observou-se que o F calculado é maior que o F 

tabelado e, então conclui-se que as diferenças que existem são provenientes de alguma 

variabilidade de composição ou diferença de procedimento utilizado para a confecção da 

mesma como no caso dos painéis com fibra de mandioca de 15 mm.  

O painel de fibra de aveia e cana-de-açúcar apresentou melhores características de 

fabricação, menor densidade e menor coeficiente de variação das amostras em relação aos 

desvios das densidades dos painéis com fibra de mandioca (8 mm e 15 mm). Sendo assim, 
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devido a esses resultados optou-se por prosseguir somente com os protótipos de aveia e 

cana-de-açúcar para os demais ensaios acústicos, físicos e mecânicos. 

7.5.2 Resultado da avaliação das propriedades físicas dos painéis com fibra de aveia e 

cana-de-açúcar  

a) Resultado da avaliação do grau de envelhecimento dos painéis com fibra de aveia e 

cana-de-açúcar  

    Realizado o ensaio foi possível verificar que as placas não sofreram grandes 

alterações. Houve alteração de cor, o material sofreu um leve escurecimento como mostra 

a Figura VII 1. 

Figura VII 1 – Painéis após o ensaio de envelhecimento 

Após a realização do ensaio de envelhecimento, o material se tornou mais firme, 

mas resistente, ou seja, menos flexível. Os painéis não apresentaram fibras quebradas e 

descamação. Ao final do ensaio, pôde-se considerar que os resultados são satisfatórios. Os 
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painéis continuaram com suas características iniciais inalteradas, depois de serem expostos 

a supostas diferentes condições ambientais. 

b) Resultado da avaliação da resistência à flexão dos painéis de fibra de aveia e cana-de-

açúcar 

Anotaram-se as dimensões do corpo-de-prova e a carga no limite proporcional (P1) 

registrada no indicador de cargas da máquina universal de ensaios, bem como o valor da 

força de ruptura lido no indicador de cargas da máquina universal de ensaios como mostra 

a Tabela VII 9. 

Tabela VII 9 – Valores da força de ruptura lido no indicador de cargas da máquina 

CORPO DE 

PROVA 

LARGURA 

(mm) 

ESPESSURA 

(mm) 

ÁREA 

 (mm2) 

FORÇA 

MÁXIMA (N) 

CP1 50 15 750 18 

CP2 53 14 742 13 

CP3 52 13 676 15 

CP4 51 14 714 17 

CP5 49 16 784 16 

CP6 49 15 735 12 

CP7 50 15 750 14 

CP8 51 18 903 17 

CP9 51 14 737 13 

CP10 50 13 675 10 

Calculou-se a resistência à flexão do corpo-de-prova através da Equação 09, a qual 

caracteriza a resistência à flexão do painel. 

                                                      MOR =                                                     (09)
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Em que: 

“MOR” é o módulo de ruptura, em megapascals; 

“P” é a carga de ruptura lida no indicador de cargas, em newtons; 

“D” é a distância entre apoios do aparelho, em milímetros; 

“B” é a largura do corpo-de-prova, em milímetros; 

“E” é a espessura média tomada em três pontos do corpo-de-prova, em milímetros. 

Os resultados da resistência dos corpos-de-prova expresso em megapascal, são 

mostrados na Tabela VII 10. 

Tabela VII 10 – Resultados da resistência à flexão dos corpos-de-prova 

CORPO DE 

PROVA 

MÓDULO DE 

RUPTURA (MPa) 

CP1 0,60 

CP2 0,47 

CP3 0,64 

CP4 0,63 

CP5 0,47 

CP6 0,41 

CP7 0,46 

CP8 0,38 

CP9 0,32 

CP10 0,44 

O Gráfico VII 6 mostra a força aplicada em um intervalo de tempo em que os 

corpos de prova foram ensaiados. 
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Gráfico VII 6 – Força aplicada em um intervalo de tempo  

O Gráfico VII 6 mostrou que as fibras se acomodaram conforme a carga era 

aplicada. Como pode ser observado, o módulo de ruptura dos painéis pode ter sido afetado 

pela composição do material. O material chegou a deformação antes da ruptura, 

demonstrou certa flexibilidade. 

7.5.3 Resultado da avaliação das propriedades sensórias e biológicas 

Com os resultados dos ensaios sensórios e biológicos, foi possível avaliar alguns 

dos possíveis riscos potenciais envolvidos no desenvolvimento do produto. 

7.5.3.1 Resultado das propriedades Sensórias - Ensaio sensorial olfativo 

Os painéis apresentaram um leve odor característico do produto e estão livres de 

odores adicionais. Os mesmos apresentaram um bom desempenho no ensaio, o que 

confirma que os painéis de fibra de aveia e cana-de-açúcar têm um bom comportamento 

olfativo. 
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7.5.3.2 Resultado das propriedades Biológicas - Ensaio de ataque por fungos 

Dentro das condições normais do painel, após 48 horas, foi possível, por meio de 

avaliação visual, que não houve aparecimento de colônias de fungos. Entende-se que isso 

se deu devido aos painéis terem ficado macerando em meio alcalino no início do processo, 

e o mesmo ser esterilizante. Sendo assim, o resultado foi satisfatório. 

7.5.4 Resultado da avaliação acústica dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

A Tabela VII 11 apresenta os coeficientes de absorção sonora para os painéis 

fabricados com fibra de aveia e fibra de cana-de-açúcar. 
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Tabela VII 11 – Coeficientes de absorção sonora para as placas de aveia e cana-de-açúcar  

FREQ. (HZ) 
       COEFICIENTE DE 

           ABSORÇÃO SONORA (%) 

100 0,01 

125 0,02 

160 0,01 

200 0,02 

250 0,08 

315 0,12 

400 0,17 

500 0,21 

630 0,24 

800 0,39 

1.000 0,56 

1.250 0,69 

1.600 0,67 

2.000 0,69 

2.500 0,65 

3.150 0,60 

4.000 0,62 

5.000 0,68 

6.300 0,77 

Assim como calculado para as placas de fibra de mandioca e gesso, foram realizados 

cálculos para a avaliação da absorção do desempenho do material de fibra de cana-de-

açúcar e aveia, em função de uma frequência ou uma faixa de freqüência. 

Foram utilizados os coeficientes NRC (Noise Reduction Coefficient) e o αw 

(Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado). 

Por meio da Equação (08), calculou-se o NRC (Coeficiente de Absorção Sonora) 

para as placas de fibra de aveia e cana-de-açúcar , e obteve-se um valor de NRC = 0,37. 

O Gráfico VII 7 apresenta as curvas de absorção sonora obtidas via método da 

função de transferência para as placas de fibra de aveia e cana-de-açúcar. 
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Gráfico VII 7 – Curva de absorção sonora dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

Ao analisar-se o resultado da absorção por faixa de freqüência, verificou-se que o 

desempenho foi crescente, da baixa para alta freqüência, e que para freqüências altas a 

eficiência foi muito boa, ou seja, a absorção a partir de 1250 Hz é sempre maior ou igual a 

60%. 

Para sintetizar os resultados desse ensaio, utilizou-se o índice NRC, Noise Reduction 

Coefficient , que considera a média aritmética da absorção nas freqüências de 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz e 2000 Hz. Para o painel em estudo obteve-se um NRC= 0,37, enquanto que 

para o cálculo do αw, que significa uma estimativa da absorção média através de um índice 

único, utilizando-se um espectro de freqüências mais amplo, que vai de 1000 Hz a 5000 

Hz, obteve-se um αw = 0,25. Percebe-se dessa forma a influência do baixo desempenho nas 

freqüências menores, no valor de αw obtido.  

Para melhorar o desempenho da placa nas baixas e médias freqüências, pode-se 

pensá-las aplicadas na forma de painel ressonante/vibrante, ajustando-se a freqüência 
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crítica do painel, aquela em que o painel possui maior absorção para as baixas e médias 

freqüências, dessa forma melhorando o desempenho do conjunto. 

Outros produtos existentes no mercado foram pesquisados e analisados. A Tabela 

VII 12 mostra o desempenho acústico do painel desenvolvido com fibra de aveia e cana-

de-açúcar em relação à outros existentes no mercado. 

Tabela VII 12 – Absorção sonora em função da frequência por diferentes materiais 

FREQUÊNCIA
(Hz)

LÃ DE 
VIDRO* 
e = 25mm 

d= 30(kg.m-3)

LÃ DE 
ROCHA* 
e = 50mm 

d= 32(kg.m-3)

FIBRA DE BANANA**
e = 50 mm 

d = 33 (kg.m-3) 

SONEX* 
e = 20mm 

d=32(kg.m-3)

SONIQUE***
e = 25mm 

d=25(kg.m-3)

FIBRA DE  
CANA E AVEIA

e =20 mm 
d =23,2 (kg.m-3)

125 0,08 0,35 0,03 0,04 0,07 0,02 
250 0,27 0,48 0,22 0,12 0,18 0,08 
500 0,50 0,74 0,7 0,28 0,27 0,21 

1000 0,87 0,88 0,95 0,44 0,41 0,56 
2000 0,98 0,91 0,83 0,60 0,49 0,69 
4000 1,00 0,96 ----- 0,73 0,53 0,62 
NRC 0,66 0,75 ----- 0,36 0,33 0,37 

Fonte: *(BISTAFA, 2011); **(DEMARCHI, 2010); ***(SONIQUE, 2012)  

Como pode ser visualisado na TabelaVII 12 a absorção sonora em função da 

frequência dos diferentes materiais, mostra que o painel desenvolvido com fibra de aveia e 

cana-de-açúcar tem o valor de NRC próximo aos valores de duas marcas existentes no 

mercado, SONIQUE e SONARE. Isso confirma que o material poderá ser aperfeiçoado e 

vir a competir no mercado e com um diferencial, ou seja,  é um produto que contribui para 

o desenvolvimento sustentável. 



VIII. CONCLUSÃO 

Considerando os resultados obtidos, essa dissertação de mestrado ao final das 

atividades previstas, atingiu seus objetivos. 

Quanto ao processo de desenvolvimento e fabricação dos painéis de mandioca, 

preliminarmente os resultados obtidos apresentaram qualidade de absorção acústica baixa em 

função das características de porosidade e de aglomerante utilizado para a confecção dos 

painéis. Observou-se que as absorções sonoras obtidas encontram-se dentro das classes 

especificadas pela norma ISO 11654 e isso mostrou o potencial acústico das mesmas e a 

necessidade de prosseguimento na pesquisa de constituintes que resultassem em compósitos 

mais eficientes. 

Para a sequência de estudos foram produzidos novos protótipos com diferentes fibras e 

combinações de fibras orgânicas e os protótipos de fibra de aveia e cana-de-açúcar permitiram 

melhorias na eficiência acústicas em relação aos protótipos de fibra de mandioca. 

Com os ensaios acústicos, mecânicos e biológicos dos painéis com aveia e cana-de-

açúcar, os mesmos mostraram bons resultados quando comparados com o resultado de outros 

materiais similares, que utilizam outros resíduos fibrosos.  

Com os resultados do ensaio acústico dos painéis, concluiu-se que, para melhorar o 

desempenho do painel nas baixas e médias frequências, pode-se pensá-los aplicado na forma 

de painéis ressonantes/vibrantes, ajustando-se a frequência crítica do painel, aquela em que o 

painel possui maior absorção, para as baixas e médias freqüências, dessa forma melhorando o 

desempenho do mesmo.

Os ensaios mecânicos mostraram que o material é flexível à força aplicada e que 

para aplicações que exigem materiais com essa característica ele é satisfatório como, por 

exemplo, o caso do painel vibrante. 

Seriam necessários outros ensaios para avaliar se o material poderia ser utilizado 

como enchimento em paredes duplas/sanduíche, como no caso do gesso acartonado. 

Visto que o painel apresenta certa flexibilidade no ensaio de flexão, logo se pôde 

constatar que o mesmo tem poder de conformação e pode apresentar facilidade de fixação e 

resistir a molduras e ao contato de objetos ou pessoas.  

Estudos complementares poderão ser desenvolvidos com outros compósitos a fim 

de melhorar a resistência do material e assim possa ser desenvolvido um produto que possa 

ser utilizado como piso flutuante. Nesse caso exige-se que o material além de resistente 
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seja resiliente. 

Assim, acredita-se na possibilidade de aperfeiçoar esses protótipos, realizar diferentes 

ensaios, como os ensaios de flamabilidade, aplicar novas tecnologias e melhorias nos 

equipamentos e assim chegar a um produto que atenda as exigências do mercado, podendo ser 

os painéis acústicos com fibras naturais um novo produto em condições de competir 

tecnicamente com os produtos tradicionais e, ainda, permitir a sua aquisição a baixo custo, já 

que se trata de aproveitamento de resíduo da agricultura e da indústria.  

Com essas características os produtos podem encontrar grande receptividade por parte 

de empresas e profissionais da área.  

Quanto ao estudo dos painéis de fibra de aveia e cana-de-açúcar, vale ressaltar que este 

estudo não está totalmente concluído. A sua continuidade se faz necessária a fim de aprimorar 

o processo. Para tanto, existe a necessidade de desenvolvimento de métodos mais eficientes e 

precisos para as propriedades físicas. Sendo assim, desenvolver o produto em equipamentos 

que permitam melhor uniformidade, textura da fibra, tamanho, forma dos painéis, realizar 

novos ensaios e passar por um processo de acabamento, pintura, apesar de algum materiais 

utilizados para pintura pode influenciar na absorção sonora. Para tanto serão necessários 

estudos com técnicas apropriadas e materiais adequados para melhorar o aspecto visual dos 

mesmos. 

Os painéis poderão ser utilizados dentro de harmonia das linhas arquitetônicas, com 

características regionais, podendo ser utilizados diferentes ambientes, tais como forros, 

divisoras, entre outros. Aplicados para diferentes tipos de tratamento acústico, não só para 

absorção. Poderão ser aplicados na forma de sanduíche entre placas de gesso para isolamento 

acústico, como piso flutuante, como painel vibrante. 

Para sua fixação dependerá da finalidade para que ele será aplicado e espera-se 

melhorar a questão estética do produto para que ele possa ser aplicado em ambientes trazendo 

harmonia para os mesmos. 



IX. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para ampliar e complementar esse estudo realizado são necessárias ainda algumas 

etapas, entre as quais se destacam: 

a) Ensaio em câmara reverberante; 

b) Ensaio em condições reais de aplicação, ou seja, qual é a absorção efetiva que se 

consegue através dos painéis aplicados na forma de revestimento e painel vibrante, em um 

ambiente passível de correção acústica; 

c) Avaliação do desempenho da aplicação do painel desenvolvido como painel 

vibrante; 

d) Estudo da aplicação do painel desenvolvido como material acústico de pisos 

flutuantes; 

e) Estudo do painel desenvolvido como material de isolação, aplicado na forma de 

sanduíche entre placas de gesso acartonado; 

f) Desenvolvimento de tratamento com retardante de ignição e anti-chamas; 

g) Caracterização do comportamento higro-térmico do material; 

h) Determinação dos custos globais de produção; 

i) Estudo da viabilidade de produção em escala industrial (plano de negócios). 
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ANEXO A – Laudo do ensaio de absorção acústica em tubo de impedância dos 
painéis com fibra de mandioca 

NHT – NOISE HARSHNESS TECHNOLOGY 
Engenharia Elétrica e Eletrônica Ltda. 
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ANEXO B - Laudo do ensaio de absorção acústica em tubo de impedância dos painéis 
com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

NHT – NOISE HARSHNESS TECHNOLOGY 
Engenharia Elétrica e Eletrônica Ltda. 
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ANEXO C - Laudo do ensaio de determinação da resistência à flexão 
LABORATÓRIO DE MATERIAIS  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL  
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR 


