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RESUMO

O desenvolvimento sustentável associado à solução de problemas que prejudicam de alguma
maneira a sociedade é um assunto que merece destaque e abordagem ampla em pesquisas
acadêmicas. Uma das áreas em que se observa o crescimento contínuo de estudos voltados
para esta finalidade é a acústica. A utilização de materiais alternativos buscando soluções para
os problemas ocasionados pelo ruído procura, ao mesmo tempo, oferecer conforto e
comodidade para o meio urbano, além de ser uma alternativa para destinação final de resíduos
sólidos produzidos por demais setores da economia. A partir deste pensamento, o presente
estudo tem o objetivo de desenvolver enchimento alternativo para drywall utilizando fibra
residual do setor sucroalcooleiro, vermiculita e aditivos, com a finalidade de buscar
condicionamento acústico. Após produção do material pesquisado, foram realizados ensaios
para a caracterização das matérias primas, caracterização da placa matriz (material
pesquisado), e a caracterização do desempenho acústico. Para caracterização do desempenho
acústico foi realizado o ensaio de Perda de Transmissão Sonora (TL) no laboratório de
Vibroacústica da UNICAMP, onde foram comparados os valores obtidos de TL do painel de
drywall com enchimento de placa matriz, com painéis drywalls com enchimentos de lã de
vidro e ar. Ao fim dos ensaios, pode-se concluir que o painel com enchimento de placa matriz
obteve resultados superiores aos comparados, principalmente em baixas frequências.
Observou-se, por fim, que é possível o desenvolvimento de um enchimento alternativo para
drywall composto de fibra residual de cana-de-açúcar e vermiculita, em função de que, a
partir de várias formulações e proporções das matérias-primas testadas, pôde-se encontrar
uma que formasse uma massa aplicável no molde, e produzisse a placa para enchimento com
boa resistência e resultados favoráveis com relação ao desempenho acústico.

Palavras-chave: Placa matriz, drywall, painéis compósitos, isolação acústica e Perda de
Transmissão Sonora.
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ABSTRACT

A subject that deserves attention and wide approach in academic researches is sustainable
development, along with the search for solutions for the problems that affect society in many
ways. In this regard, acoustics is an area whose continuous growing can be observed. The use
of alternative materials seeking solutions for noise caused problems aims at offering comfort
and convenience for urban environments as well as at being an alternative for the final
destination of solid residues produced by other economic sectors. With this in mind, this study
aims at developing an alternative drywall refill for acoustic conditioning using residual fibers
from the sugar-alcohol sector, vermiculite and additives. Once the researched material was
produced, tests were conducted to characterize raw material, matrix plate (researched
material) and acoustic performance. To characterize the acoustic performance, a sound
transmission loss test was conducted at UNICAMP’s Vibro-Acoustics laboratory. Three
drywalls refills were compared in regard to the sound transmission values: matrix plate, glass
wool and air. At the end of the tests it is possible to conclude that the panel with the matrix
plate refill performed superiorly, especially in low frequencies. This study shows that it is
possible to develop an alternative drywall refill made of residual sugarcane fibers and
vermiculite as, from various formulations and proportions of the raw materials tested, one was
found that makes a mass which can be applied in molds and can produce a plate for refill with
good resistance and favorable results in regard to acoustic performance.

Key words: matrix plate, drywall, composite panels, acoustic isolation, sound transmission
loss.
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1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil, bem como demais setores da economia, se esforça para
intensificar o uso de matérias primas fibrosas para produtos inovadores de modo a substituir
materiais utilizados que não contribuam para o desenvolvimento sustentável.
Desta forma, uma vez que não é possível anular e nem reduzir significativamente a produção
industrial, cabe aos empresários, governo e à população reaproveitarem os resíduos
provenientes dos processos produtivos.
Inúmeras razões podem ser citadas para que isso ocorra, tais como: indisponibilidade de
matéria-prima, economia no processo, versatilidade na fabricação de novos produtos e
melhoria na qualidade do produto final.
Outro fato negativo presente nos dias atuais consiste no fato de que, nos últimos anos, muitas
cidades são vistas como símbolo de crise ambiental. Os problemas relacionados ao ambiente
urbano são das mais variadas origem: excesso de ruído, emissão de poluentes no ar e água,
escassez de recursos energéticos e de água, falta de tratamento adequado de resíduos, aumento
do consumo de energia para condicionamento artificial, transporte, dentre outros.
A solução destes problemas que prejudicam de inúmeras maneiras a sociedade, de forma que
se considere o desenvolvimento sustentável, é um assunto que merece destaque e abordagem
ampla em pesquisas. A partir deste pensamento, o presente estudo possui o objetivo de
desenvolver um enchimento alternativo para drywall utilizando fibra residual do setor
sucroalcooleiro e vermiculita com a finalidade de condicionamento acústico.
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 (LISOT e SOARES,
2008).
A utilização de materiais alternativos, buscando soluções para os problemas ocasionados pelo
ruído, procura ao mesmo tempo oferecer conforto e comodidade para o meio urbano, além de
ser uma alternativa para destinação final de resíduos sólidos produzidos por diversos setores
da economia.
O revestimento de uma parede isolante acústica, densa e reflexiva com material fibroso ou
poroso (também chamados de materiais absorventes), possibilita uma melhora nas
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características de absorção sonora. Acusticamente, tais estruturas são denominadas
compósitas.
Tal tecnologia é também encontrada na literatura como painel sanduíche, ou, painel MassaMola-Massa. Esses painéis geralmente são utilizados como divisória de ambientes, e, uma de
suas principais características é a alta capacidade de isolamento acústico proporcionada pelo
conjunto Gesso-Material fibroso/poroso-Gesso.
A placa interna, a base de fibra residual de cana-de-açúcar e vermiculita, tem a função de
absorver o som. Devido à sua estrutura porosa e/ou fibrosa, os materiais absorventes são
ótimos redutores de energia sonora, onde parte é transformada em energia térmica pelo atrito
ocasionado pela viscosidade do ar.

1.1 JUSTIFICATIVA

Este estudo se justifica, principalmente, na medida em que busca desenvolver um produto de
boa qualidade e que posteriormente possa chegar ao consumidor e aos profissionais da
construção civil a um preço acessível, incentivando o seu uso e proporcionando um melhor
conforto ambiental.
Além disso, a produção de enchimentos a partir de resíduos implica em benefícios sociais e ao
meio ambiente. Isso se deve a dois motivos: a criação de novos empregos que serão gerados a
partir do momento em que se almeja a produção e comercialização deste novo produto; e o
reaproveitamento de materiais que são considerados resíduos, e devem ser destinados de
alguma maneira pelas empresas geradoras.
Com relação ao uso da vermiculita expandida; a mesma se trata de um material com
densidade extremamente baixa. Devido a esta característica, ela é bastante utilizada no setor
da construção civil como isolante térmico-acústico. Sendo assim, acrescentamos esse material
à pesquisa para explorar ainda mais essa propriedade de baixa densidade.
Olhando pela vertente do tratamento acústico, de acordo com Vieira (2008), o controle
acústico de ambientes é uma ação extremamente importante, pois o som pode acalmar uma
pessoa e até aumentar a produtividade de uma empresa, assim como pode também deixá-la
irritada e com problemas de saúde, já que o som exerce influências tanto fisiológicas como
psicológicas.
20

O ruído incomoda as pessoas individualmente ao interferir na concentração, na conversação,
no lazer, no sono e nas demais atividades do cotidiano (BISTAFA, 2011). Desta forma, podese ressaltar a importância deste estudo no controle de ruído, como forma de minimizar os
demais efeitos negativos do ruído e de melhorar a qualidade acústica de demais ambientes.
Vieira (2008) destaca que, no Brasil, a acústica, quer como ciência, quer como tecnologia, é
um ramo do conhecimento que se encontra pouco desenvolvido, uma vez que são raras as
universidades que oferecem cursos nesta área, bem como raro serem os laboratórios que
contam com instalações adequadas ao desenvolvimento de estudos experimentais.
Desta forma, este trabalho busca disponibilizar uma pesquisa que poderá abrir portas para
demais estudos na mesma linha de pesquisa. Isto ocorre a partir do momento em que leitores e
pesquisadores tomam conhecimento da elevada importância da busca de novos produtos que
visem à solução de problemas associados ao desenvolvimento sustentável.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um enchimento alternativo para drywall utilizando fibra residual do setor
sucroalcooleiro e vermiculita, com a finalidade de condicionamento acústico.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Desenvolver o tratamento da fibra residual de cana-de-açúcar;
b) Determinar as proporções adequadas dos componentes para a placa a base de fibra e
vermiculita, aqui denominada de placa matriz;
c) Produção da placa matriz;
d) Utilizar a placa matriz e o drywall para confecção do painel compósito tipo sanduíche
(Gesso-Placa-Gesso);
e) Realizar os ensaios de desempenho acústico e caracterização das matérias-primas e da
placa matriz;
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f) Avaliar os resultados encontrados nos ensaios e comparar com o desempenho de
materiais encontrados no mercado.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Para garantir o aprofundamento necessário desta pesquisa, optou-se pela separação dessa
dissertação em sete capítulos.
O Capítulo 1 trata da introdução e procura abordar a problemática e justificativa do tema que
está sendo pesquisado. Traz também o objetivo geral, e, o desmembra em objetivos
específicos, o qual é caracterizado pelas metas que devem ser realizadas para a conclusão
desta pesquisa.
O Capítulo 2 trata da fundamentação teórica. Esse capítulo traz alguns tópicos nos quais serão
discutidos assuntos relacionados aos objetivos do presente trabalho, tais como a engenharia e
desenvolvimento de novos produtos, a relação da sustentabilidade e novos produtos, e
também os fenômenos acústicos envolvidos na pesquisa. Tornando possível o entendimento
dos assuntos abordados no trabalho aplicado.
O Capítulo 3, levantamento de pesquisas semelhantes, retrata algumas das pesquisas que estão
sendo desenvolvidas com relação à isolação acústica e utilização de materiais fibrosos para
utilização na construção civil.
O Capítulo 4 descreve a metodologia de pesquisa utilizada para confecção de enchimento
acústico para drywall, os métodos utilizados para desenvolvimento dos painéis compósitos.
Além de descrever os ensaios realizados para caracterização desta pesquisa. Os mesmo foram
divididos em 4 tópicos:


Caracterização da fibra residual de cana de açúcar;



Caracterização da vermiculita;



Caracterização da placa matriz; e,



Caracterização da eficiência acústica.

No Capítulo 5 são descritos os resultados encontrados nos ensaios de caracterização, e
também levantadas as análises dos mesmos ensaios que foram descritos no capítulo
antecedente.
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No Capítulo 6, conclusões, são levantados os principais pontos da pesquisa e verifica-se em
que medida os objetivos iniciais da pesquisa foram alcançados.
N Capítulo 7, referências, são reunidas, em ordem alfabética, todas as referências utilizadas
no decorrer do texto deste trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo discute tópicos relacionados ao tema de estudo do presente trabalho, sendo que
tais tópicos estão relacionados com a engenharia e desenvolvimento de novos produtos, a
relação da sustentabilidade e novos produtos, e também os fenômenos acústicos envolvidos
na pesquisa. Dessa forma, o entendimento dos assuntos abordados no trabalho aplicado se
tornam possíveis.

2.1 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

O termo produto é definido por Back et al., (2008) como sendo um objeto concebido e
produzido industrialmente com características e funções que atendem aos desejos e
necessidades das pessoas a quem são comercializados.
Já os novos produtos não significam, necessariamente, produtos originais. “Novos produtos
podem ser obtidos com melhorias e modificações de produtos existentes”, (BACK et al.,
2008, p. 4).
Produtos e utensílios já são produzidos desde os primórdios da civilização
humana, mas o estudo do processo de projeto de produtos, como uma
disciplina ou de forma mais sistemática, só ocorreu a partir da década de
1960. A partir de 1980, com a globalização, a atividade de desenvolvimento
de produtos foi considerada de importância extraordinária, e atualmente, a
competitividade dos produtos depende de fatores tais como escopo, custo,
tempo de lançamento e qualidade do produto, (BACK et al., 2008, p. 3).

“O desenvolver de novos produtos é um desafio constante. [...] A empresa que não se
antecipar às necessidades de seus clientes, com produtos e serviços inovadores, estará
condenada ao desaparecimento, (MARTINS E LAUGENI, 2005, p.69).”
Toda empresa existe para produzir um produto ou serviço final que tenha valor e atenda às
necessidades do consumidor. De acordo com Martins e Laugeni (2005), o sucesso do produto
estará diretamente relacionado à sua capacidade de satisfazer e até mesmo superar as
expectativas dos clientes. Dessa forma, o desenvolvimento de um produto, seja um bem
tangível ou um serviço, adquire alta relevância no mundo atual.
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“O desenvolvimento de novos produtos é um campo específico de trabalho, extremamente
dinâmico, que conta com especialistas nos mais variados campos do saber humano,
(MARTINS E LAUGENI, 2005, p.69).”
Os novos produtos, conforme Black et al. (2008), podem ser classificados de três maneiras:


Variantes de produtos existentes: inclui extensões de linha, reposicionamento de
produtos em termos de seu uso e mercado, formas novas, versões modificadas e, em
alguns casos, a nova embalagem de produtos existentes;



Inovativos: é o resultado de modificações feitas em produtos existentes, gerando
produtos de elevado valor agregado;



Criativos: são produtos normalmente com existência nova. Seu tempo de
desenvolvimento é longo e os custos de pesquisa são elevados.

Dessa forma, pode-se considerar que a placa compósita para tratamento acústico pode ser
classificada como um produto inovativo, pois, utiliza de um produto já conhecido, no caso da
placa de gesso utilizada como paredes divisórias, em conjunto com a placa a base de fibras
residuais de cana-de-açúcar.

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Outro fator importante para o desenvolvimento de novos produtos é a relação do consumidor
com a organização. Esse vínculo tende a criar laços cada vez mais concretos com o cliente
conforme a empresa priorize questões de responsabilidade socioambientais.
De acordo com Slack; Chambers e Johnston (2002), a responsabilidade social pode ser vista
como aplicação ampla de ética no processo de decisão. A ética pode ser considerada como a
estrutura de comportamento moral que determina se julgamos uma decisão específica como
correta ou errada.
De tal forma, torna-se relevante compreender que assuntos mais abrangentes como a
responsabilidade socioambiental estão intimamente relacionados a decisões corriqueiras
tomadas por gerentes de produção.
Muitas destas decisões dizem respeito ao resíduo. Decisões operacionais durante o projeto de
produtos e serviços afetam de maneira significativa a utilização de materiais a curto prazo,
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assim como a reciclagem a longo prazo, (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2002, p.
699).
De acordo com Brasil (2010), a reciclagem é o processo de transformação dos resíduos
sólidos que envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,
com vistas à transformação em insumos ou novos produtos.
Levando em consideração a importância da reciclagem e do desenvolvimento socioambiental
para os ambientes internos e externos das empresas, a matéria prima principal utilizada para a
produção da placa compósita para tratamento acústico aqui estudada é a fibra residual da
cana-de-açúcar.

2.3 RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos são definidos Brasil (2010) como:
O material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis

em face da melhor tecnologia disponível.
Já a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), através da NBR 10.004 (2004),
acrescenta que resíduos sólidos são:
Os que resultam de atividades da comunidade de origem: urbana, agrícola,
radioativa e outros (perigosos e/ou tóxicos). 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 seu lançamento na rede
pública de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível.

Como reflexo do desenvolvimento econômico mundial, aumento populacional e crescentes
avanços tecnológicos, os padrões de produção e consumo mundiais têm aumentado a cada dia
e trazido consigo impactos ambientais observados por todo território. A contínua extração de
recursos naturais do meio ambiente sem sua devida reposição tem elevado o débito da
população humana em relação à natureza e criado um quadro agravante de problemas
ambientais, sociais e econômicos. Entre os problemas relacionados a estes fatores inerentes ao
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crescimento encontram-se os desafios relacionados ao planejamento e gestão dos resíduos
sólidos.
O volume de resíduos tem aumentado desproporcionalmente em relação ao crescimento
populacional,

havendo

necessidade

urgente

de

aprimoramento

de

técnicas

de

acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos. Justificando,
portanto, a importância da aplicação deste estudo, o qual tem o intuito de proporcionar uma
destinação final alternativa à fibra residual de cana-de-açúcar, resíduo que é incinerado pelas
empresas do setor sucroalcooleiro para produção de energia.

2.3.1 Fibra residual de cana-de-açúcar

Dentre as matérias primas de origem agrícola, a fibra residual de cana-de-açúcar (bagaço de
cana) é a mais importante para a produção de celulose. Trata-se de uma das mais promissoras
fontes de fibras para a indústria. É um material abundante e facilmente acessível em muitos
países, (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo - IPT, 1988),
A cana-de-açúcar possui em sua constituição aproximadamente 30% de
caldo. O restante é biomassa (palha e bagaço) e compostos inorgânicos,
como a sílica. Enquanto que a parcela referente ao caldo já é amplamente
explorada e de forma competitiva tanto em produtividade como em
qualidade e custos de produção, a fração referente à biomassa só
recentemente passou a ser mais bem explorada, (SANTOS et al., 2011 ).

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT, 1988), a
utilização da fibra residual de cana de açúcar tem sido motivo de estudos e pesquisas há mais
de um século. Entretanto, até 1950, existiam pouquíssimas fábricas que a utilizavam para
produção de celulose com sucesso.
Segundo Teixeira, Costa e Santana (1997), estudos apontam para a viabilidade técnica no uso
de bagaço de cana-de-açúcar para a produção de painéis aglomerados, como já ocorre em
outros países, como Cuba, Colômbia, China, Argentina e Rússia. Esses painéis apresentam,
entre outras características, a beleza estética, a facilidade na usinagem e a boa colagem na
montagem de peças de móveis.
O uso de produtos à base de materiais ligno-celulósicos como compensados,
chapas duras de fibras, chapas de média densidade e de aglomerado tem
crescido ao longo do tempo, e a tendência é ter sua demanda aumentada
devido à crescente escassez na oferta de madeira. Além disso, tem-se
intensificado o estudo sobre o melhor aproveitamento de resíduos florestais e
27

agrícolas e, mesmo, o chamado resíduo urbano, como plásticos, papel de
jornal e de revista, papelão e outros, para a produção de painéis a serem
usados como móveis, revestimentos de automóveis e forros (TEIXEIRA,
COSTA E SANTANA, 1997, p. 30).

A fibra de cana-de-açúcar utilizada neste estudo é proveniente do processo produtivo de
açúcar e álcool, e foi utilizada no interior do painel sanduiche, mais especificamente, junto
com a vermiculita na confecção da placa matriz.

2.4 VERMICULITA

De acordo com Ugarte, Sampaio e França (2008), o termo vermiculita é utilizado para
designar comercialmente um grupo de minerais micáceos constituído por cerca de dezenove
variedades de silicatos hidratados de magnésio e alumínio, com ferro e outros elementos.
O nome vermiculita é derivado do latim vermiculus, que significa pequeno verme e se deve
ao fato de que esse material se expande sob aquecimento, durante o qual suas partículas
movimentam-se de forma semelhante aos vermes (Ugarte, Sampaio e França, 2008).
A figura 1 ilustra a vermiculita utilizada para a produção do enchimento alternativo de
drywall. A granulometria da vermiculita utilizada está descrita no subcapítulo 5.2 (Resultados
da caracterização da vermiculita).
Figura 1: Vermiculita

Fonte: autor (2012).
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A vermiculita é comercializada na forma de concentrados (vermiculita não
expandida) e na forma expandida. No processo de expansão, em
temperaturas próximas a 900ºC, seu volume pode aumentar de 10 até 30
vezes. A comercialização nesta última forma, geralmente requer que sua
transformação (expansão) seja feita próxima aos pontos de aplicação,
considerando o grande volume a ser manuseado e transportado.
(SZNELWAR e SCALABRIN, 2009).

De acordo com Figueira (2000), o processo de expansão ocorre devido à liberação de água
por parte da vermiculita, o que aumenta seu volume. Como a maioria dos minerais, a
vermiculita é hidrofílica, ou seja, atrai moléculas de água e pode ser molhada.
A mesma quando comercializada na forma expandida possui propriedades
como baixos valores de massa específica aparente e de condutividade
térmica. Essas características, associadas à granulometria, tornam o produto
de vermiculita bastante atrativo para sua utilização em diversas áreas, dentre
as quais, na construção civil, na agricultura, nas indústrias químicas, de
tintas, dentre outras, (UGARTE, SAMPAIO e FRANÇA, 2008, p.866).

Devido às características citadas acima, principalmente a baixa densidade, optou-se por
utilizar a vermiculita na sua forma expandida nesta pesquisa. O propósito principal é que a
baixa densidade da vermiculita e sua característica granulométrica possa produzir um
enchimento mais poroso e menos denso.
Pode-se ressaltar também, dentre os principais usos na construção civil, a sua aplicação como
isolante térmico e acústico em paredes na forma de massa para revestimento (reboco). O
mesmo ocorre devido à baixa condutividade térmica do material e pequena propagação sonora
(médias de coeficiente de redução de ruídos superior a 60%), (UGARTE, SAMPAIO e
FRANÇA, 2008).
Em geral, a aplicação da vermiculita em cada uso específico depende da sua granulometria e
pureza. Aquelas com granulometria mais fina são aplicadas na produção de manufaturados
para a construção civil, além de utilizadas como carreadoras na produção de fertilizantes e de
alimentos para animais. As de granulometria mais grossa são utilizadas para fins de
horticultura, cultivo e germinação de sementes, dentre outros, (UGARTE, SAMPAIO e
FRANÇA, 2008, p.880).
A vermiculita é um material não abrasivo, inodoro, não se decompõe, nem promove irritações
na pele, possui propriedades isolantes, tanto térmica como acústica, não contém asbestos e é
um material não carcinogênico. Neste estudo ela será utilizada como matéria prima para
produção da placa matriz (enchimento para drywall), procurando reduzir a densidade do
enchimento.
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2.5 DRYWALL

Inúmeros componentes e sistemas construtivos industrializados vêm sendo utilizados na
construção civil. Trata-se de um ganho em qualidade e produtividade para a construção, mas é
necessário avaliar o desempenho desses novos sistemas ante os convencionais (Garcia et al.
2008).
O uso do gesso na construção civil brasileira vem crescendo gradativamente ao longo dos
últimos anos. Ganhou impulso a partir de meados da década de 1990, com a introdução da
tecnologia drywall nas vedações internas de todos os tipos de edificações no país,
(DRYWALL, 2009).
Drywall são chapas fabricadas industrialmente mediante um processo de laminação contínua
de uma mistura de gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão, em que uma é virada
sobre as bordas longitudinais e colada sobre a outra (Manual de Projeto de Sistemas Drywall
– paredes, forros e revestimentos, 2012).
A elevação do uso de gesso na construção civil no Brasil ocorre a partir da soma de todos os
usos tradicionais do gesso como material de revestimento, aplicado retamente em paredes e
tetos, e como material de fundição, utilizado na produção de placas de forro, molduras e
outras peças de acabamento, (DRYWALL, 2009).
Uma importante propriedade do gesso encontra-se no desempenho de isolamento acústico.
Atualmente torna-se clara a necessidade de construção de espaços protegidos frente às fontes
sonoras existentes.
Segundo Luca (2011), para reduzir os efeitos causados pelo ruído, muitas
técnicas e produtos foram desenvolvidos e têm sido usados principalmente
na construção civil, visando a adequar os ambientes das edificações às
exigências de qualidade ou conforto acústico requeridos, buscando garantir o
bem-estar das pessoas que aí vivem ou trabalham.

2.6 PAINÉIS SANDUÍCHE

Os painéis sanduíche são componentes construtivos do sistema Massa-Mola-Massa, onde o
mesmo, segundo Luca (2011), descreve como sendo um sistema construtivo conhecido por
possuir o objetivo de converter parte da energia sonora em calor. Este é constituído, por
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exemplo, de uma chapa de gesso (massa), um “colchão” de ar ou um material que amortece e
absorve a maior parte da onda sonora, quebrando sua intensidade (mola) e outra chapa de
gesso (massa). Conforme ressaltado na figura 2.
Figura 2: Sistema Massa-Mola-Massa.

Fonte: Luca (2011).
De acordo com Gerges (2000), em sistemas com paredes duplas, a incorporação de um espaço
de ar de 15 a 200 mm fornece um aumento na perda de transmissão de aproximadamente 6 dB
acima da soma aritmética das perdas de transmissão de cada uma das duas paredes.
Segundo Gagliardo e Mascia (2010), uma estrutura do tipo sanduíche consiste basicamente de
duas placas (faces finas) de um material resistente, intercaladas por uma camada de outro
material, em geral de baixa densidade e de resistência inferior à das placas. A resistência
desse conjunto a flexão, em certas condições, pode ser muito maior que a de uma placa
maciça, constituída do mesmo material e de mesma densidade que as duas faces do sanduíche.
As diferentes tipologias e formas estruturais dos painéis sanduíche podem ser obtidas através
da combinação das diferentes formas do material interno. Apesar da grande diversidade de
materiais e configurações já existentes para os painéis sanduíche, estão constantemente a ser
propostos e utilizados novos materiais e novas combinações de materiais existentes, (ALLEN,
1969, apud ALMEIDA, 2009).
O sistema construtivo que se utiliza de painéis sanduíche proporciona boas características de
resistência e de isolamento térmico e acústico, podendo ser uma alternativa vantajosa em
relação a outros tipos tradicionais de construção, como os que utilizam paredes de alvenaria
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ou sistemas pré-fabricados de concreto, por exemplo, (GAGLIARDO E MASCIA, 2010, p.
248).
A eficiência do sistema se deve ao fato de ocorrer uma fricção entre a onda sonora e o novo
meio (o ar ou um material fibroso), (LUCA, 2011). Assim, neste estudo, tem-se como
objetivo produzir uma placa sanduiche a partir de Gesso-Fibra-Gesso.

2.7 ACÚSTICA

Segundo Henrique (2002), a palavra acústica tem origem na palavra grega AKOUEIN, que
significa ouvir; no entanto, hoje, o seu significado transcende em muito os sons que ouvimos.
Para Bistafa (2011), a acústica é a ciência do som, incluindo sua geração, transmissão e
efeitos.
De acordo com Yang e Kang (2004), ouvir é uma das funções psicológicas pelas quais as
pessoas percebem o mundo. Portanto, ressalta-se a importância de associar novas tecnologias
com objetivo de alcançar o conforto acústico do ser humano.
A acústica afeta, direta e indiretamente, várias áreas e atividades relacionadas ao homem.
Segundo Bistafa (2011), isso ocorre devido à natureza ubíqua da radiação mecânica, gerada
por causas naturais e pelas atividades humanas, e também pela sensação de audição, da
capacidade humana de comunicação via som, acompanhada de uma variedade de efeitos
psicológicos provocados pelo som em que escuta.
Áreas como produção e percepção da fala, gravação e reprodução da música, telefonia,
reforço eletroacústico, audiologia, acústica arquitetônica e controle do ruído estão todas
fortemente associadas com a sensação de audição.

2.7.1 Som

Inicialmente, podemos definir o som, de acordo com Gerges (2000), como as flutuações de
pressão em um meio compressível. Ou seja, é a sensação produzida no sistema auditivo. No
entanto, não são todas as flutuações de pressão que produzem a sensação de audição quando
atingem o ouvido humano.
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Na realidade, o termo som tem conotação mais ampla, já que não se refere somente ao
fenômeno no ar responsável pela sensação de audição, mas também a tudo aquilo que é
governado por princípio físico análogo, (BISTAFA, 2011). Sendo assim, a sensação de som
só ocorrerá quando a amplitude destas flutuações e a frequência com que elas se repetem
estiverem dentro de determinada faixa de valores, (GERGES, 2000). As perturbações em
frequências muito baixas (infra-sons) ou em frequências muito elevadas (ultra-sons), as quais
não são perceptíveis a uma pessoa normal, são também consideradas como sons, (BISTAFA,
2011).
É importante ressaltar que o som se propaga por meio de impulsos ocasionados ao meio em
torno do corpo sonoro, os quais provocam deformações transitórias que se movimentam
longitudinalmente, de acordo com a onda de pressão criada. Costa (2003) diz que o som
apresenta certa energia que, em vista das resistências opostas ao seu deslocamento (atrito,
inércia, obstáculos, etc.) é restituída ao meio.
Entretanto, somente parte da energia que é transmitida na emissão da onda dá origem a uma
vibração sonora, enquanto o restante é convertido em calor. De acordo com Costa (2003),
essas vibrações sonoras que são recebidas pelo meio são transmitidas para as partículas
adjacentes, até que a energia mecânica disponível, diminuindo, não ocasione mais vibrações
perceptíveis.

2.7.2 Ruído

O ruído é definido por Bistafa (2011) como um som sem harmonia. Ou seja, um som
indesejável. Entretanto, a categoria indesejável é subjetiva. O mesmo som que em
determinada circunstância é considerado como ruído, pode também ser considerado útil em
situação diferente. Como exemplo, Bistafa (2011) cita o sistema auditivo de um mecânico, o
qual pode revelar se o motor do automóvel está funcionando adequadamente, ou para um
técnico, se a máquina de lavar esta desbalanceada.
Nas últimas décadas, o ruído tem sido enfatizado em estudos que objetivam a articulação de
programas de prevenção da perda auditiva nos trabalhadores, porém, sabemos que o ruído não
ocorre exclusivamente nos locais de trabalho, mas está presente em todos os ambientes onde
vivemos: casa, lazer, esporte, escola.
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Segundo Kruger e Zannin (2004), por exemplo, o ruído presente em salas de aula terá um
efeito tanto sobre o entendimento dos alunos como também no esforço físico do professor.
Os transportes, a indústria e algumas atividades de lazer são exemplos de
como os imperativos da vida moderna sujeitam o indivíduo diariamente a
níveis excessivos de ruído ou poluição sonora. As consequências lesivas que
esta agressão acústica provoca sobre vários sistemas e órgãos, para além do
sistema auditivo, são hoje um problema de saúde pública, (CARDOSO et al.,
2006).

O ruído pode ser classificado como de caráter impulsivo, com componentes tonais e como
ruído ambiente, sendo que a NBR 10151:2000 os define da seguinte maneira:


Ruído com caráter impulsivo: ruído que contém impulsos, que são picos de energia
acústica com duração menor do que 1 segundo e que se repetem a intervalos maiores
do que 1 segundo (por exemplo, martelagens, bate-estacas, tiros e explosões);



Ruído com componentes tonais: ruído que contém tons puros, como o som de apitos
ou zumbidos;



Nível de ruído ambiente: nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A1”, no
local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pela fonte sonora em
questão.

Para a atenuação de ruídos pode-se empregar diversos materiais fibrosos e/ou porosos, por
exemplo, lã de vidro, lã de rocha, espuma acústica, fibra mineral, entre outros, a fim de que se
crie uma preocupação ambiental para minimizar a exposição aos ruídos. (CATAI,
PENTEADO e DALBELLO, 2010). Os materiais porosos e fibrosos apresentam vazios,
através dos quais penetram as ondas sonoras. O movimento do ar contido nos poros, sob o
efeito da variação de pressão acústica, transforma parte da energia sonora em energia térmica,
BISTAFA, 2011).

1

Escala utilizada para filtragem ponderada. A ponderação A, aproxima a resposta do sistema

auditivo aos níveis sonoros “moderados” que geralmente se verifica nas atividades cotidianas.
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2.7.3 A audição e o homem

O ouvido humano é o mais sofisticado sensor de som conhecido. É um sistema bastante
sensível, delicado, complexo e discriminativo. Ele permite perceber e interpretar o som.
O ouvido pode ser dividido em três partes, de acordo com Gerges (2000), sendo elas o ouvido
externo, o médio e o interno. Conforme mostrado na figura 3.
Figura 3: Ouvido humano.

Fonte: Bertulani, Instituto de física da UFRJ (2012).
“O ouvido externo é constituído por três elementos: pavilhão da orelha, canal auditivo e
tímpano. O pavilhão da orelha tem forma afunilada para coletar e transmitir as ondas sonoras
que excitam o tímpano, (GERGES, 2000, p. 43).”
Já o ouvido médio atua como um amplificador sonoro, aumentando as
vibrações do tímpano através de ligações destes três ossos: o martelo que
bate contra a bigorna que por sua vez é ligada com o estribo. Este último está
ligado a uma membrana (na cóclea) chamada janela oval. A cóclea é o órgão
responsável por colher esses movimentos e tem a forma de espiral cônica,
(GERGES, 2000, p. 44)”.

Ainda falando a respeito do ouvido médio, Gerges (2000) afirma que o mesmo contém
importantes elementos para proteger o sistema de audição, como a trompa (ou tubo) de
Eustáquio, que é ligada a garganta e à boca para equilibrar a pressão do ar, conforme retratado
na ilustração da figura 07.
O ouvido interno é também chamado de labirinto devido à complexidade de sua forma
(BISTAFA, 2011, p. 34). Ela consiste em duas partes: o labirinto ósseo (cavidades e canais
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dentro do osso temporal) e o labirinto membranáceo (vesículas comunicantes e dutos alojados
no labirinto ósseo).
Os movimentos de vibração do tímpano e dos ossos do ouvido médio são transmitidos por
nervos até o cérebro. A cóclea é a parte responsável por colher estas vibrações. Ela é uma
espiral cônica com três tubos comprimidos lado a lado, (GERGES, 2000, p. 44).
O ouvido humano tem a capacidade de distinguir a frequência, intensidade e
o timbre do som, entretanto, o campo de audibilidade é bastante limitado,
tanto com relação à frequência, como com relação à intensidade. Assim,
quanto a frequência, os sons audíveis estão limitados pelos valores de 16 Hz
a 20 Hz, até 32.000 Hz, de acordo com a situação do órgão auditivo,
(COSTA, 2003, p. 18).

A exposição contínua a níveis elevados de pressão sonora pode causar perda da audição.
Níveis elevados de pressão sonora são comumente gerados por ruídos intensos, motivo pelo
qual esse tipo de deficiência auditiva é chamado de perda de audição induzida por ruído
(Pair), (Bistafa, 2011, p. 47).

2.7.4 Ondas sonoras

As vibrações do som são transmitidas ao meio em torno da fonte sonora, produzindo
compressões e distensões que se propagam com velocidade uniforme em todas as direções. A
maneira como o som se propaga é caracterizada por impulsos em torno do corpo sonoro, os
quais provocam deformações transitórias que se movimentam de acordo com a onda de
pressão criada, (COSTA, 2003, p. 1).
A onda sonora apresenta uma série de qualidades que servem para caracterizá-la de forma
completa. De acordo com Costa (2003), podemos distinguir no som a altura, a intensidade e o
timbre:


A altura se relaciona com a sequência das vibrações sonoras, isto é, com a frequência
do som e nos diz se o som é agudo ou grave;



A intensidade do som diz respeito à amplitude da onda sonora, que caracteriza a
variação de pressão do meio em que se verifica a sua propagação. A intensidade do
som é medida por meio de pressão sonora, propagada por unidade de superfície;
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O timbre se relaciona diretamente com a composição harmônica da onda sonora, isto
é, sua forma, e nos permite identificar a procedência do som, seja emitido por uma
pessoa, ou um instrumento musical.

2.7.5 Frequência

Quando o assunto abordado é a acústica, é usual trabalhar-se com o inverso do período, que
recebe o nome de frequência, (BISTAFA, 2011, p. 6). A frequência de uma onda sonora pode
ser definida como o número de vibrações completas executadas pela onda em um segundo,
(COSTA, 2003, p. 3). Desta maneira, a frequência é representada pela equação (01):
(01)
Onde:


f é a frequência dada em Hertz (Hz);



T é o período em segundos (s).

A relação entre a velocidade de propagação do som “c” em m/s e a frequência “ƒ” em
ciclos/s, é igual ao comprimento da onda sonora λ, de acordo com o mostrado na equação (02)
e ilustrado na figura 8:

(02)

Apenas as vibrações sonoras dentro de certos limites de frequência são audíveis pelo homem,
sendo que na faixa de frequência de 20 a 20.000 Hz as ondas de pressão no meio podem ser
audíveis. Outro fato que deve ser considerado é que o ouvido humano não é igualmente
sensível ao longo desta faixa de frequência, portanto, além da frequência, outro fator que é
levado em consideração para a audibilidade humana é a amplitude, (GERGES, 2000, p. 2).
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2.7.6 Amplitude

A amplitude é a característica que permite distinguir o som pouco potente do muito potente.
A amplitude de uma onda sonora é o maior ou menor deslocamento atingido pelas partículas
do meio, em virtude das oscilações que a formaram, (COSTA, 2003, p. 8). .
De acordo com Gerges (2000), a amplitude de pressão acústica se refere a
magnitude da flutuação de pressão total em comparação com a pressão
atmosférica estática. É suficiente uma pequena variação de pressão acústica
para produzir um ruído desconfortável (aproximadamente 10 N/m²). Por
outro lado, a sensibilidade do ouvido, é tal que, uma pressão de 2x10-7
milibar pode ser detectada, caso a frequência esteja na faixa mais sensível de
audição, que é aproximadamente de 100 Hz a 4000 Hz.

2.7.7 Unidade de medida do som

O ouvido humano responde a uma larga faixa de intensidade acústica, podendo compreender
desde o limiar de audição, até o limiar da dor.
Até 1920, a perda de potência em cabos de telefonia era medida em “milha
de cabo padrão” (mile of standard cable, MSC). Em 1923, essa unidade foi
substituída por outra denominada unidade de transmissão (transmission unit,
TU). Essa nova unidade foi desenvolvida pelos engenheiros da Bell
Telephone Laboratories, dos Estados Unidos, para comparação entre
potência de sistemas de telefonia utilizando sinais elétricos. A TU tinha a
característica essencial de comprimir uma ampla faixa de variação da escala
linear de potência por transformação desta em escala logarítmica. Em 1924 a
TU foi renomeada com bel (símbolo B), em homenagem a Alexander
Graham Bell (1847-1922), (BISTAFA, 2011, p. 16).

Um valor de divisão adequado a esta escala seria log10, sendo que a razão das intensidades do
exemplo retratado acima seria representado por log 1014, ou 14 divisões de escala. Portanto,
de acordo com Gerges (2000), um decibel corresponde a 100,1 = 1,26, ou seja, é igual a
variação na intensidade de 1,26 vezes.
Uma mudança de 3 dB corresponde a 100,3 = 2, ou seja, dobrando-se a intensidade sonora
obtém em um acréscimo de 3 dB.
Bistafa (2011) traz a equação 03, a qual expressa uma definição do decibel:
( )

(03)
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Sendo P a potência do sistema e P0 uma potência arbitrária.
Como zero bel (0B) corresponde a P=P0, o bel é uma unidade relativa que depende da escolha
de P0, o que torna necessário indicar o valor de referência. O bel é, portanto, uma medida do
nível de potência em relação a potência de referência, podendo assumir tanto valores positivos
(potência inferior a potência de referência), como negativos (potência superior a potência de
referência), (BISTAFA, 2011, p. 16).
Com relação aos limiares de audição, 1000 Hz, a intensidade acústica capaz de causar a
sensação de dor é 1012 vezes a intensidade acústica capaz de causar a sensação de audição.
Fica visível, portanto, a dificuldade de se expressar em números ordens de grandeza tão
diferentes em uma mesma escala linear, portanto usa-se a escala logarítmica, (GERGES,
2000, p. 6).
A NBR 10152: 2000 fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em
ambientes diverso e traz esta informação na tabela 1.
Tabela 1: Níveis de ruídos aceitáveis.
LOCAIS
Hospitais
Apart. , enfermarias, berçários e centros
cirúrgicos
Laboratórios e áreas de uso público
Serviços

dB(A)
35 – 45
40 – 50
40 – 50
45 – 55

Escolas
Bibliotecas, salas de música e salas de desenho
Salas de aula e laboratórios
Circulação

35 – 45
40 – 50
45 – 55

Hotéis
Apartamentos
Restaurantes e salas de estar
Portaria, recepção e circulação

35 – 45
40 – 50
45 – 55

Residências
Dormitórios
Sala de estar

35 – 45
40 – 50

Auditórios E Anfiteatros
Sala de concertos, teatros
Salas de conferência, cinemas, de múltiplo uso

30 – 40
35 – 45
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Restaurantes, bares e confeitarias.

40 – 50

Escritórios
Salas de reuniões
Salas de Gerência, projetos e administração.
Sala de computadores
Salas de mecanografia

30 – 40
35 – 45
45 – 65
50 – 60

Igrejas E Templos
Cultos meditativos

40 – 50

Locais Para Esporte
Pavilhões para espetáculos e atividades
esportivas
Fonte: NBR 10152:2000.

45 – 60

De acordo com a NBR 10152:2000, valores inferiores os da faixa representam nível sonoro
para conforto, enquanto que o valor superior significa o nível sonoro aceitável para a
finalidade. Níveis superiores aos estabelecidos na tabela são considerados de desconforto, sem
necessariamente implicar em risco de dano à saúde.

2.7.8 Nível de pressão sonora

O nível de pressão sonora é uma grandeza física fortemente correlacionada com a sensação
subjetiva de intensidade do som; ou seja, o quão intenso é determinado som que escutamos,
sendo sempre calculado com o valor eficaz da pressão sonora. A equação (04) é utilizada para
definir o nível de pressão sonora L, (BISTAFA, 2011).
(

) dB

(04)

Onde:
L= nível de pressão Sonora;
p0= pressão sonora de referência;
p= pressão eficaz medida.
Se o nível de pressão sonora NPS de uma máquina for medido em
determinado ambiente, quando essa máquina for levada a um outro
ambiente, a pressão acústica provavelmente mudará bastante, mas a potência
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sonora W permanecerá inalterada. O ambiente exerce influência na pressão
acústica pela introdução de absorção e reflexões, (GERGES, 2000, p. 37).

Portanto, é importante a medição de potência sonora de qualquer fonte, pois, a partir dos
dados medidos é possível calcular a pressão acústica em qualquer ambiente de tamanho,
forma e absorção das paredes conhecidas, (GERGES, 2000, p. 37).
Geralmente os aparelhos que medem o nível de pressão sonora já convertem os dados em
decibel. De acordo com Mateus (2008), estes aparelhos são denominados Medidores de Nível
de Pressão Sonora (Figura 4) e Dosímetros (Figura 5).
Figura 4: Medidor de Nível de Pressão Sonora.

Fonte: Mateus, 2008.
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Figura 5: Dosímetros

Fonte: Mateus, 2008.

2.7.9 Filtros ponderadores

Segundo Bistafa (2011), os filtros são os elementos que permitem a extração da energia
sonora de um som em bandas de frequências. Eles são uma espécie de ressoadores2
eletrônicos.
O filtro, também nomeado de ponderador, são utilizados para modificar o espectro sonoro de
acordo com a resposta do sistema auditivo às diferentes frequências contidas no som
(BISTAFA, 2011).
A figura 6 apresenta a função de transferência dos filtros ponderadores A, B, C e D.

2

Os ressoadores 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 infinitas formas: concha, garrafa,
estrutura de um instrumento musical, superfícies de paredes perfuradas, (LISOT, 2008).
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Figura 6: Função de transferência dos filtros ponderadores A, B, C e D.

Fonte: Bistafa, 20011.
Quando uma medição de nível sonoro é realizada com um filtro ponderador, o valor obtido é
indicado na forma dB(x), em que x refere-se ao tipo de filtro ponderador utilizado na
medição: A, B, C e D.
De acordo com Bistafa (2011), os medidores de nível sonoro normalmente fornecem somente
duas opções de filtragem ponderadas, a A e a C. A ponderação A, por ser a mais utilizada
(devido aproximar a resposta do sistema auditivo aos níveis sonoros “moderados” que
geralmente se verifica nas atividades cotidianas), e a C, por ser a mais adequada na medição
de níveis sonoros elevados.

2.8 CONFORTO ACÚSTICO

O crescimento das cidades e o aumento do número de automóveis e de aeronaves que
trafegam no perímetro urbano das metrópoles vêm contribuindo para elevar ainda mais a
emissão do ruído no meio urbano. (FERREIRA e ZANNIN, 2007).
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
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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).
Pouca atenção tem sido dada para a sustentabilidade ambiental e impactos acústicos de várias
matérias relacionadas com a acústica e componentes da construção. Com uma exigência de
projeto acústico, muitas vezes há uma variedade de materiais que podem ter desempenho
acústicos semelhantes. Consequentemente, a escolha dos materiais poderia ser baseada no
desempenho da sua sustentabilidade. (YU e KANG, 2009).
Para a atenuação de ruídos pode-se empregar diversos materiais, por exemplo, lã de vidro, lã
de rocha, espuma acústica, fibra mineral, entre outros, a fim de que se crie uma preocupação
ambiental para minimizar a exposição aos ruídos. (CATAI; PENTEADO e DALBELLO,
2010).
Segundo Catai; Penteado e Dalbello, (2010), as principais variáveis do conforto acústico são:
o entorno (tráfego); a arquitetura; o clima (ventilação, pluviosidade); a orientação/implantação
(materiais, mobiliário). Os autores ainda ressaltam que tudo na natureza tem propriedades
acústicas, mas a capacidade de absorção varia em função do material utilizado.
O desempenho acústico em uma habitação afeta de maneira considerável a qualidade de vida
das pessoas, sendo assim, é compreensiva a busca de vários autores por materiais que
possuam um isolamento acústico adequado (MACEDO e TUBINO, 2010).
Com o objetivo de alcançar o conforto acústico por meio do controle de ruídos, cada vez mais
frequentes no meio urbano, novos métodos e materiais estão sendo foco de pesquisas em
diversas instituições.

2.8.1 Absorção sonora

Em um ambiente, quando o som bate em uma superfície, ele é transmitido, refletido ou
absorvido. Geralmente os três eventos ocorrem (CAVANAUGH; TOCCI; WILKES, 2009).
De acordo com Bistafa (2011), a capacidade de determinado material ou estrutura em
absorver e isolar o ruído é a principal medida de seu desempenho acústico. O autor ressalta
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que a absorção sonora é utilizada para controle de tempo e reverberação do recinto, podendo
reduzir poucos decibels no ruído do recinto.
A absorção ocorre quando o som tem acesso aos poros e interstícios que se encontram nos
materiais fibrosos (CAVANAUGH; TOCCI; WILKES, 2009). 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).
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, dissipando-se
assim por transformação em energia térmica por atrito entre as fibras
excitadas, (GERGES, 2000, p. 314).

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).
De acordo com Bistafa (2011), uma medida da capacidade de uma superfície em absorver
som é dada pelo coeficiente de absorção sonora (α), definido de acordo com a equação 05:
(05)

Em que:


Iabsorvida é a intensidade sonora absorvida; ou seja, a energia sonora absorvida por
unidade de tempo (energia sonora/tempo = potência sonora), e por unidade de área da
superfície (potência sonora/área = intensidade sonora);



Iincidente é a intensidade sonora do som incidente.

O coeficiente de absorção sonora normalmente utilizado nas aplicações é aquele obtido
experimentalmente em uma câmara de testes especial, denominada de câmara reverberante.
Este coeficiente possui unidade denominada de sabine, (BISTAFA, 2011, p. 232).
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2.8.2 Perda de Transmissão Sonora (TL) e Isolação

A isolação sonora é medida através da perda na transmissão, impedindo que o ruído de um
recinto seja transmitido para um recinto contíguo. Geralmente uma estrutura com
características isoladoras é reflexiva e densa, oferecendo propriedades estruturais (BISTAFA,
2011).
A transmissão sonora entre dois compartimentos é um fenômeno complexo que envolve,
geralmente, transmissões diretas (quando existe um elemento de separação comum aos dois
compartimentos) e transmissões secundárias (através de elementos adjacentes ou espaços
laterais), (MATEUS, 2008). A figura 7 retrata o processo de transmissão entre dois
compartimentos adjacentes.
Figura 7: Caminho de transmissão possível entre duas salas adjacentes.

Fonte: Documento Básico HR (DB-HR)- Protección frente al ruído, 2009.
Segundo Viveiros, Gibbs e Gerges (2002), o isolamento acústico de elementos de construção
sólida é geralmente apresentado em termos de perda de transmissão sonora (TL), também
chamado de índice de redução do som (IR). Diferente da absorção sonora da parede, cujo
parâmetro característico é o coeficiente de absorção sonora (α), o parâmetro que normalmente
se utiliza para caracterizar a isolação sonora de uma parede é a de perda na transmissão
sonora (TL), representada pela equação 06.
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(06)
No qual:


TL: Perda de transmissão;



Wi: Potência sonora incidente;



Wt: Potência sonora transmitida.

Baseado no TL encontrado em laboratório pode-se encontrar o valor de Rw. O qual é
considerado o índice de isolamento sonoro.
De acordo com Patrício (2010), o índice de isolamento sonoro, Rw ou DnT,w
(ou D2m,nT,w) correspondente a dada descrição do nível de pressão sonora no
domínio da frequência, obtida em conformidade com os procedimentos
descritos nas normas referidas, determina-se por comparação com a
descrição convencional de referência, constante na Norma ENISO 717-1.
Para o efeito, sobrepõe-se esta descrição convencional ao diagrama dos
valores da diferença dos níveis de pressão sonora entre os compartimentos
emissor e receptor (vulgarmente designado por curva de perdas de
transmissão de energia sonora), por forma a que seja satisfeita a condição
seguinte: o valor médio do desvio em sentido desfavorável3, calculado por
divisão da soma dos desvios nesse mesmo sentido (desfavorável) pelo
número total de bandas de frequências consideradas no processo de medição
(diagrama), deve ser o mais elevado possível, todavia sem ultrapassar o valor
de 2 dB.

Já para obter o índice global de redução acústica aparente ponderada (também chamado de
Rw), considerando os diferentes caminhos percorridos pelo som ilustrado na figura 13, utilizase a equação 08, conforme a norma EN 12354-1 (2000).
(
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)

(07)

Onde, segundo Mateus (2008):


RDd,w , RFf,w , RFd,w e RDf,w : Correspondem a índices de isolamento em laboratório ou
eventualmente previstos a partir de modelos teóricos que tem em conta apenas
transmissão por via direta;



Dn,e,w e Dn,s,w : Correspondem aos índices de isolamento acústico normalizado,
obtidos em obra;

3

Um desvio é considerado desfavorável, numa determinada banda de frequências, quando o valor da curva de
perdas de transmissão é inferior ao da curva de referência.
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SS : Área compartilhada do elemento de separação, em m²;

Para casos efetuados em câmaras laboratoriais para caracterização do isolamento a sons
aéreos. De acordo com a norma EN ISO 140-3 a quantificação do isolamento é efetuada
através do índice de redução sonora Rw, de acordo com a seguinte expressão:
Rw

(08)

No qual:


L1 e L2: Níveis médios de pressão sonora, medidos respectivamente na câmara
emissora e na receptora;



Tr: Média dos tempos reverberantes medidos na câmara receptora;



S: Área do painel de ensaio;



V: Volume da câmara receptora.

De acordo com Santos Neto (2006), isolamento dos ruídos é uma maneira de se atenuar essa
transmissão sonora que ocorre entre dois ambientes. A maneira mais usual de se atenuar a
transmissão sonora entre dois ambientes é a colocação de um obstáculo entre eles.
Os materiais utilizados para isolamento acústico podem ser classificados em convencionais e
não convencionais. Os convencionais são os materiais de vedação de uso comum dentro da
construção civil, como blocos cerâmicos, bloco de concreto/concreto celular, bloco de sílicocalcário, madeira e vidro. Os materiais não convencionais, ou seja, as inovações, são materiais
desenvolvidos especialmente para isolar acusticamente diferentes ambientes (CATAI,
PENTEADO e DALBELLO, 2010).
Bistafa (2011) destaca que 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.
Seguindo este raciocínio, a presente pesquisa objetiva desenvolver um painel compósito
formado por três camadas, sendo as duas externas de gesso, e no interior, uma placa matriz
constituída basicamente de fibra residual de cana-de-açúcar e vermiculita.
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3 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SEMELHANTES

Este capítulo procura relacionar algumas das pesquisas que estão sendo desenvolvidas com
respeito à isolação acústica e utilização de materiais fibrosos para utilização na construção
civil.

3.1 PESQUISAS EM ISOLAÇÃO ACÚSTICA

Santos Neto (2006) buscou caracterizar o desempenho do isolamento sonoro de uma parede
de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Foi executada pesquisa experimental, através da
determinação minuciosa dos constituintes e a posterior análise do Índice de Redução Sonora.
Em sua pesquisa, os resultados experimentais mostraram, além do desempenho acústico da
parede de alvenaria estrutural, a localização da frequência de coincidência e a importância da
formação de pontes acústicas, decorrentes de uma pequena camada de revestimento colocada
sobre a parede com conexão elástica. Comprovou-se, também, a importância do revestimento
da parede na sala de emissão para o desempenho do isolamento acústico.
Poll (2009) analisou, em sua pesquisa, a isolação acústica de uma parede executada com
placas pré-moldadas construídas com borracha de pneus, empregadas em edificações
populares na cidade de Santa Cruz do Sul – RS. Foram executado ensaios em laboratório,
detectando-se baixa isolação sonora, pois as placas são finas e apenas encaixadas, sem rejunte
ou revestimento. Foi observado, no entanto, resultados de 40 dB no isolamento sonoro do
conjunto, com o rejunte e a colocação de revestimento de madeira internamente, conforme
emprego usual dos moradores. O autor comenta que o custo constitui um dos itens prioritários
para viabilidade de programa, mas medidas como o uso de argamassa de vedação entre as
placas e junto aos pilares de concreto da estrutura deverão ser adotadas para melhorar o
isolamento acústico das edificações.
Losch Neto et al. (2008) realizou estudo avaliando o isolamento sonoro proporcionado por
madeiras de diferentes densidades e verificou o comportamento do isolamento por meio da
análise espectral. Foram selecionadas madeiras do gênero Eucalyptus, Dipteryx (cumaru) e
Pinus, em cinco grupos de distintas densidades. Em sua pesquisa foi verificado que a maior
atenuação acústica (25,7 dB(A)) foi apresentada pela madeira de Eucalyptus grandis (0,880
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g/cm³), e o pior desempenho foi apresentado pelo Pinus sp (0,445 g/cm³), com 15 dB(A).
Essas madeiras apresentaram maior e menor densidade, respectivamente.
Luca (2011), no Manual de sistemas acústicos em sistemas Drywall, confronta dois métodos
de isolação acústica.: o de revestimento maciço e o Massa-Mola-Massa. É comentado no
manual que, comparando-se as especificações de cada sistema, verifica-se que o Massa–
Mola–Massa permite a obtenção de uma parede com espessura menor (140 mm contra 200
mm) e apenas 10% do peso de uma parede de concreto maciço. Conforme mostrado na figura
8.
Figura 8: Comparação de revestimento maciço e Massa-Mola-Massa.

Fonte: Manual de sistemas acústicos em sistemas Drywall
Ele também mostra uma comparação entre paredes de Drywall com e sem revestimento em lã
de mineral, conforme mostrado no figura 9:
Figura 9: Comparação de revestimento maciço e Massa-Mola-Massa.

Fonte: Manual de sistemas acústicos em sistemas Drywall.
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Note que a parede com revestimento possui cerca de 6 dB a mais de isolação do que a sem
revestimento.

3.2 PESQUISAS BASEADAS NO REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL

Silva (2002), em sua dissertação de mestrado, estudou a durabilidade de compósitos
reforçados com fibra de celulose. Foi avaliado o comportamento de compósitos produzidos
com cimento de escória de alto-forno reforçados com fibras de celulose, moldados através de
adaptações dos processos industriais usados em todo mundo pelas empresas de fibrocimento.
Em seguida, a durabilidade das formulações foi avaliada através de ensaios de
envelhecimento, os quais foram baseados na simulação dos principais agentes e mecanismos
de degradação atuantes no material. O desempenho físico e mecânico dos compósitos foi
avaliado através da análise de propriedades pré-estabelecidas, consideradas importantes no
emprego do material como componente construtivo.

E, após o estudo, as análises dos

resultados confirmaram a eficiência da incorporação de celulose nas propriedades mecânicas
do compósito.
Alves, Correa e Costa (2008) publicaram um artigo com título de avaliação do biocreto com
fibras mineralizadas de bambu, e em seu estudo, afirmaram que as fibras de bambu podem
substituir o aço das armaduras do concreto devido as suas condições de baixa densidade e
resistência equivalente à 1/5 do aço. Eles desenvolveram blocos adicionando 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 realizaram-se testes de resistência à compressão e tração por compressão diametral
aos sete e vinte e oito dias. Para contornar a questão da combustibilidade do bambu e
imunizá-lo ao ataque de fungos e bactérias foi realizado tratamento de mineralização das
fibras de bambu com calda de cimento, antes de serem adicionadas ao concreto. Os resultados
mostraram que existe um teor ótimo de fibras a ser incorporado que devem estar entre 1,0% e
2,0%, proporcionando notáveis melhoramentos das propriedades mecânicas do concreto.
Vieira (2008) realizou um estudo baseado no desenvolvimento de painéis confeccionados a
partir de fibras de coco. Em seu trabalho ele descreve todo o processo de confecção dos
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painéis a obtenção das propriedades físico-químicas, mecânicas e acústicas. Ele realizou
ensaios em tubo de impedância e mini-câmara reverberante em várias amostras. Com as
simulações numéricas, buscou analisar o comportamento do painel com fibra de coco,
comparando com um painel de espuma comercialmente disponível, e investigou a influencia
sobre os parâmetros acústicos de um auditório, podendo chegar, portanto, a bons resultados.
Pelissari et al. (2009) realizaram um estudo relacionado a utilização de resíduo de fécula de
mandioca como agregado de argamassa de revestimento. Em seu trabalho 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. O teste de resistência a compressão
demonstrou que a inserção de fibras diminuiu a resistência da argamassa, sendo que as
concentrações de 10 e 20% apresentam valores próximos à resistência oferecida pela
argamassa plena (0%). A adição de fibras provocou um pequeno decréscimo na massa
específica dos compósitos com 20 e 30% de fibras e o teor de ar incorporado demonstrou uma
baixa variabilidade em relação aos compósitos com agregado de fibras e a matriz cimentícia
plena. Foi concluído, portanto, no teste referente à retenção de água, que a composição com
adição de 10% de fibras é a que mais se assemelha a matriz cimentícia plena.
Fiorelli et a.l (2011), desenvolveram um estudo do potencial de utilização do bagaço de canade-açúcar para fabricação de painéis de partículas aglomeradas utilizando resina poliuretana à
base de óleo de mamona. A qualidade dos produtos foi avaliada com base nas prescrições do
documento normativo NBR 14810 (ABNT, 2006b), com a determinação da densidade, do
inchamento, da absorção, do Módulo de Elasticidade (MOE) e Módulo de Ruptura (MOR) na
flexão estática. Após análise dos resultados, os painéis avaliados apresentaram densidade
média de 0,93 g cm-3, MOR e MOE médios 24,4 e 2432 MPa, sendo classificados, segundo
os indicativos da norma ANSI A208.1 (1993). A resina à base de óleo de mamona mostrou-se
eficiente.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo, conforme já mencionado, tem o objetivo principal de desenvolver um
enchimento para drywall a partir da fibra residual do setor sucroalcooleiro e vermiculita. A
finalidade do produto é buscar, associado ao sistema drywall, um melhor condicionamento
acústico, a partir de maiores perdas de transmissão sonora.

Para tal, foi necessária a

confecção de painéis compósitos para caracterização do produto pesquisado. A produção do
painel compósito se deu em três etapas. Primeiramente ocorreu o tratamento da fibra residual
de cana-de-açúcar. Após esta etapa ocorreu à confecção da placa matriz (enchimento), e em
sequencia, foi então produzido o painel compósito a partir do drywall e do enchimento para
realização dos ensaios para mensurar a eficiência acústica. Em paralelo com o painel
compósito de cana-de-açúcar, foram produzidos também outros dois painéis para comparação.
Um painel preenchido de ar, e um com enchimento de lã de vidro (material usualmente
utilizado como isolante acústico e térmico).
O processo de produção da placa compósita foi desenvolvido em parceria com o Laboratório
de Química Aplicada (LQA) da Universidade Estadual do Paraná Campus de Campo Mourão
(UNESPAR/FECILCAM) e é retratado nos tópicos posteriores.

4.1 TRATAMENTO DA FIBRA RESIDUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR

A placa matriz é composta basicamente de fibra residual de cana-de-açúcar, vermiculita e
alguns aditivos. Para produção da placa, a fibra utilizada no processo não é trabalhada da
maneira em que chega da usina. A fibra passa por uma série de etapas cuja finalidade é tornar
sua consistência adequada para moldar no formato retangular da placa.
A fibra residual de cana-de-açúcar foi cedida por usina do setor sucroalcooleiro. E é
recepcionada em laboratório com aparência ilustrada na figura 10.
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Figura 10: Fibra residual de cana de açúcar.

Fonte: autor (2012).

Nesta etapa de tratamento da fibra é utilizado um reator de capacidade igual a 100 L, o qual
recebe a fibra residual e uma suspensão de água com hidróxido de sódio a 1%. A proporção
utilizada de fibra/solução de hidróxido de sódio é de 1:1,5. As figuras 11 e 12 ilustram o
reator externo, e internamente, sendo utilizado para o tratamento da fibra.
Figura 11: Reator (Visão externa).

Fonte: autor.
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Figura 12: Reator (Visão interna).

Fonte: autor.
A fibra permanece no reator por um período de 48 horas, entretanto, não em agitação
constante; a agitação ocorre periodicamente em pequenos intervalos com a finalidade de
homogeneizar a suspensão. Esta etapa é chamada de maceração e tem a função de retirar o
restante do açúcar residual presente na fibra, além de torná-la mais maleável devido ao uso do
hidróxido de sódio.
Após este período, com auxílio de uma peneira de 7 mesh, toda a fibra é retirada do reator e
passa por um processo de lavagem a água corrente, e, em sequencia, é reservada e triturada. O
processo de trituração acontece em liquidificador, e, tem o objetivo de proporcionar maior
aderência na etapa de formatação da placa matriz.
Cabe ressaltar aqui que, durante a pesquisa, foi confeccionada também a placa matriz com a
fibra não triturada, e notou-se que a mesma se desfazia facilmente após estar pronta. Este foi o
motivo que levou a produção da placa com fibra triturada. A figura 13 ilustra as duas placas
testadas, a placa matriz com fibra triturada (a) e com fibra não triturada (b).
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Figura 13: Placas matriz.

(a)

(b)
Fonte: autor (2012).

Em sequência a etapa de trituração, novamente é separado a fibra da água com o auxílio da
peneira de 7 mesh, e de um tecido de algodão (Figura 14). É realizado a filtro-prensagem com
intuito de retirar o excesso da água contida na massa.
Figura 14: Preparo para a filtro-prensagem.

Fonte: autor (2012).
Após a etapa de filtro-prensagem, a fibra possui uma umidade de cerca de 70% e está pronta
para ser utilizada na formatação da placa base. A figura 15 confronta a fibra após ser tratada
(a) com a fibra recém recebida da usina (b).
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Figura 15: Fibra tratada e fibra recebida pela usina.

(a)

(b)

Fonte: autor (2012).
Com a finalização da etapa de tratamento da fibra, pôde-se seguir para a produção da placa
matriz.

4.2 PRODUÇÃO DA PLACA MATRIZ

4.2.1 Proporções

A placa matriz é formada por fibra residual de cana-de-açúcar, vermiculita e aditivos. Para
confecção da placa matriz utilizada nos ensaios, alguns protótipos foram produzidos com o
objetivo de testar proporções de matéria-prima e insumos que originassem em uma massa e
placa com características esperadas, tais como formação de massa consistente, massa fácil de
ser trabalhada, placa que não desfibra-se e placa que não se desfizesse ao ser transportada.
Na medida em que eram identificados aspectos indesejáveis, novas proporções eram
propostas e produzidas. A tabela 2 traz as proporções que foram avaliadas até que se pode
chegar na mais adequada.
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Tabela 2: Proporções, em massa, de matéria-prima e aditivos testados para produção da placa
matriz
4
PPM 1
Matéria-prima /
PPM 2
PPM 3
PPM 4
PPM 5
PPM 6
Proporção (%)
35,8

35

57

44,4

53,9

60,92

Vermiculita

30,04

34,9

12,9

29,9

25,39

18,27

Trigo

15,02

9,9

9,9

5,5

5,5

5,58

Água

7,03

8

8

8

5,08

5,08

Resina uréia-formol

10,07

10

10

10

9,13

9,13

Catalisador

2,04

2,2

2,2

2,2

1

1,02

Fibra residual de canade-açúcar

Fonte: autor.

Cada protótipo foi analisado e verificado se alcançavam as características que eram esperadas.
O quadro 1 traz os motivos pelos quais não foram utilizadas como padrão as proporções PPM
1, 2 , 3, 4 e 5.

Proporção

Quadro 1: Proporções de matéria-prima e aditivos testados
Motivos

PPM 1

PPM 2

PPM 3

PPM 4 e PPM 5

PPM utilizada

Nesta formulação, a cola aglutinante se mostrou com uma viscosidade
muito alta. A mistura da massa obteve aspecto muito seco, e no
momento de se retirar da fôrma a placa se desfez.
Na segunda formulação, a cola já obteve aspecto menos viscoso,
entretanto, foi utilizado uma proporção muito alta de vermiculita, o
que fez com que se produzisse uma placa ainda muito seca e que se
desmanchava após retirar da fôrma.
Na formulação PM 3, foi possível retirar a placa matriz da forma após
prensagem e possuía uma consistência rígida que não se desfazia
facilmente. Entretanto, buscava-se utilizar uma quantidade maior de
vermiculita com intuito de acrescentar maior porosidade a placa.
Ambas proporções apresentaram um aumento no volume e na
porosidade da placa, porém, a grande quantidade de vermiculita
produzia uma massa seca, difícil de modelar e de se retirar da fôrma.
Além de que para retirar da forma necessitava de muita precisão para
que não ocorresse o rompimento do experimento.
A proporção de placa matriz selecionada para produção esta descrito
na tabela 3. A mesma foi selecionada, pois formou uma massa
consistente e de fácil aplicação no molde. Após prensagem a mesma
não se desfazia ao ser retirada do molde, e, foi a placa que apresentou
melhor equilíbrio entre porosidade e rigidez, devido ao fato de não se
desfazer com facilidade após finalizada.

Fonte: autor.
4

Proporção da Placa Matriz
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Ao fim, a tabela 3 mostra a proporção que alcançou as características esperadas, e acabou
sendo considerada como padrão no processo de produção da placa matriz.
Tabela 3: Matéria-prima e proporção em massa.
Matéria-prima
Proporção em massa (%)
Fibra residual de cana-de-

60,92

açúcar
Vermiculita

18,27

Trigo

5,58

Água

5,08

Resina uréia-formol

9,13

Catalisador

1,02

Fonte: autor.

4.2.2 Processo de produção

Inicialmente, são homogeneizadas e reservadas, nas proporções da tabela 2, a fibra tratada
com a vermiculita (Figura 16).
Figura 16: Fibra e vermiculita.

Fonte: autor (2012).
Paralelo a este processo, é homogeneizado o restante dos aditivos descritos na tabela 2,
formando uma cola, conforme é ilustrada na figura 17.
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Figura 17: Cola.

Fonte: autor (2012).

A cola é então espalhada por toda superfície da fibra-vermiculita, e, manualmente, são
maceradas e homogeneizadas, formando uma massa consistente e possível de modelar.
A figura 18 procura ilustrar a consistência da massa após macerada;
Figura 18: Massa macerada.

Fonte: autor (2012).
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A massa macerada é disposta na fôrma molde, tampada e encaminhada para a etapa de
prensagem. O molde permanece na prensa por cerca de 30 minutos, e em seguida é
desenformado e levado para secagem em estufa a 30 ºC por cerca de 48 horas. A figura 19 e
20 buscam mostrar a massa sendo colocada no molde, e o mesmo disposto na prensa.
Figura 19: Massa colocada no molde.

Fonte: autor (2012).
Figura 20: Molde sendo colocado na prensa.

Fonte: autor (2012).
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Após o período em estufa, a placa matriz é considerada seca, entretanto o calor da estufa não
foi suficiente para curar a resina. Para tal, a placa passa por um processo de termo prensagem
a 150 ºC.
A placa é colocada na fôrma (lubrificada com óleo) retratada na figura 21, e então é tampada
e parafusada com intuito de submetê-la a certa pressão. Em sequencia é encaminhada a
estufa.
Figura 21: Forma para processo de cura.

Fonte: autor (2012).
Após o período de 2 horas a placa é retira da estufa e da forma de prensagem.
A figura 22 ilustra uma unidade de placa matriz pronta para ser utilizada como enchimento.
Figura 22: Placa matriz finalizada.

Fonte: autor (2012).
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4.3 PRODUÇÃO DO PAINEL

Para caracterização acústica do material desenvolvido (placa matriz), foram confeccionados
painéis compósitos formados por drywall-Enchimento-drywall.
Os painéis desenvolvidos foram montados pela empresa EPS localizada na cidade de
Maringá-PR, a qual é especializada na produção e montagem de produtos a partir de isopor e
drywal. Os painéis desenvolvidos para este estudo são compostos dos seguintes elementos:

Painel 1: Drywall -Enchimento de placa matriz e Ar- Drywall;
Painel 2: Drywall -Lã de vidro (17 Kg/m³)- Drywall;
Painel 3: Drywall -Ar- Drywall.
Os painéis 2 e 3 foram confeccionados com a função de serem utilizados como parâmetro de
comparação com o painel composto com o enchimento desenvolvido pela pesquisa.
Os três painéis possuem dimensões de 1000 x 1260 x 95mm. A espessura de cada drywall é
de 12,5mm, restando 70mm para serem preenchidos com o enchimento. A figura 23 retrata a
composição dos painéis.
Figura 23: Composição dos painéis desenvolvidos.

Fonte: autor (2012).
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Devido ao demorado lead time5 de produção foi possível produzir somente a quantidade de
placas matriz necessária para preencher 19mm dos 70mm que haviam para ser preenchidos no
interior do painel. Entretanto, é possível realizar a análise e confrontá-la com os resultados de
Perda de Transmissão Sonora dos demais painéis.
As placas matriz foram fixadas no interior do painel com gesso hidratado, e a figura 24 ilustra
o processo de montagem do painel com placa matriz.
Figura 24: Montagem do painel.

Fonte: autor (2012).
Para o painel preenchido de lã de vidro não houve necessidade de utilizar algum elemento de
fixação devido às próprias características da lã de vidro. A densidade da lã de vidra utilizada
foi de 17 Kg/m³.
A figura 25 ilustra os três painéis já finalizados e prontos para os ensaios para caracterização
acústica.

5

É o período entre o início de uma atividade, produtiva ou não, e o seu término.
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Figura 25: Painéis finalizados.

Fonte: autor (2012).
Após confecção dos painéis, os mesmos foram transportados para o Departamento de
Mecânica Computadorizada no laboratório de Vibroacústica da UNICAMP, onde ocorreram
os ensaios de Perda de Transmissão Sonora. O ensaio de Perda de Transmissão é descrito
detalhadamente no capítulo posterior.

4.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO

Este tópico retrata os ensaios realizados para caracterização das matérias primas utilizadas na
produção da placa matriz, caracterização da própria placa matriz, e por fim, caracterização da
eficiência acústica da placa matriz como enchimento para drywall.
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4.4.1 Caracterização da fibra residual de cana-de-açúcar

4.4.1.1 Umidade

O ensaio de umidade foi realizado na fibra residual de cana-de-açúcar e o método utilizado é
descrito por Klock (2005):
É calculada a porcentagem absolutamente seca (%A.S.) a partir da equação 09.
(09)
O teor de água presente será a diferença para 100 e equivale ao teor de umidade calculado em
relação a massa úmida da amostra de madeira. Possibilitando, portanto, a equação 10.
(

)

(10)

U representa a umidade em porcentagem (%).
Para análise é utilizado a secagem em estufa, a qual a amostra é submetida a uma temperatura
de 103 ± 2ºC, até o peso constante ser atingido.

4.4.1.2 Comprimento e espessura da fibra

Esta metodologia de ensaio foi aplicada na fibra residual de cana-de-açúcar já tratada e pronta
para modelagem da placa matriz.
Como não foi encontrada metodologia pronta para caracterizar o comprimento e espessura da
fibra, optou-se pelos seguintes procedimentos:


Seleção de 600 gramas de fibra tratada, simbolizando a quantidade total de fibra
utilizada para confecção de 1 unidade de placa matriz;



Destas 600 gramas foram selecionado aleatoriamente 2 mg de amostra para ensaio;



Para a amostra selecionada foram realizadas as medições de comprimento e espessura
de todas as fibras selecionadas com auxílio de paquímetro, e;



Em sequencia, foi realizada a análise dos dados com auxílio de histograma.
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4.4.2 Caracterização da vermiculita

4.4.2.1 Granulometria

Para o ensaio de granulometria, foi utilizado a norma NBR NM 248:2001(determinação da
composição granulométrica de agregados), e o mesmo foi realizado na vermiculita utilizada
para confecção da placa matriz.
Para tal, são utilizados as seguintes aparelhagens:


Balança



Estufa



Peneiras



Agitador mecânico de peneiras



Bandejas



Escova ou pincel



Fundo avulso de peneira

Após secagem do material em estufa a 105ºC, são selecionadas duas amostras de 300 gramas
de vermiculita e realizada as seguintes etapas:


Realizar o encaixe das peneiras, previamente limpas, de modo a formar um único
conjunto de peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo.
Prover um fundo de peneiras adequado para o conjunto.



Colocar as amostras sobre a peneira superior do conjunto, de modo a evitar a formação
de uma camada espessa de material sobre qualquer uma das peneiras.



Promover a agitação mecânica do conjunto, por um tempo razoável para permitir a
separação e classificação prévia dos diferentes tamanhos de grão da amostra.



Destacar e agitar manualmente a peneira superior do conjunto (com tampa e fundo
falso encaixados) até que, após um minuto de agitação contínuo, a massa de material
passante pela peneira seja inferior a 1% da massa do material retido. A agitação da
peneira deve ser feita em movimentos laterais e circulares alternados, tanto no plano
horizontal quanto inclinado.



Remover o material retido na peneira para uma bandeja identificada. Escovar a tela em
ambos os lados para limpar a peneira. O material removido pelo lado interno é
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considerado como retido (juntar na bandeja) e o desprendido na parte inferior como
passante.


Determinar a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo do
conjunto. O somatório de todas as massas não deve diferir mais de 0,3% da massa
inicial.

Para cada uma das amostras de ensaio é calculado, portanto, a porcentagem retida, em massa,
em cada peneira.
As peneiras utilizadas no ensaio foram de 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm e 0,15
mm.

4.4.3 Caracterização da placa matriz

4.4.3.1 Densidade

O procedimento para determinação da densidade resume-se a partir dos dados que são
utilizados para aplicação na equação (11).
(11)
Onde:


Em “μ” representa a densidade, aqui calculada em g/cm³;



“m” a massa medida em g;



E V representa o volume cm³.

4.4.3.2 Envelhecimento

O teste de envelhecimento tem por objetivo avaliar a capacidade de deterioração do material
em determinadas condições ambientais. Os procedimentos para este teste são descrito por
Vieira (2008).
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Primeiramente, os corpos de prova devem ser condicionados por pelo menos três dias,
à temperatura de 23 ± 2ºC e à umidade relativa de 50 ±5 % e devem ser mantidos sob
estas condições até a hora do ensaio;



Em seguida, são colocados em uma estufa na temperatura de 100ºC, por um período
de 72 horas com ar circulante;



Finalmente, é avaliado se houve alteração na cor e na estrutura das fibras superficiais
à placa.

4.4.3.3 Ensaio sensorial olfativo

O ensaio sensorial olfativo objetiva a avaliação do comportamento olfativo sob influência de
temperatura e de clima. O ensaio é descrito por Vieira (2008), e nele é utilizado uma estufa
com ar circulante e um recipiente de vidro de 1 litro com vedações e tampa olfativamente
neutras.


Os corpos de prova devem ser retirados da região central da placa e devem apresentar
50 ± 5 cm³;



Em seguida os corpos de prova devem ser condicionados por 24 horas a temperatura
de 23 ± 2ºC devendo ser mantidos sob esta condição até o momento do ensaio;



Os corpos de prova são então armazenados em recipientes de 1 litro para execução do
ensaio, de forma que os mesmos permaneçam em posição obliqua, a meia altura dos
recipientes, fixados pela tensão própria;



A fim de se evitar o escapamento de ar, as tampas foram forradas, antes de fechar os
recipientes, com papel de filtro e os mesmos foram colocados com as tampas para
baixo;



Em seguida, os corpos de prova foram armazenados por 24 horas a 70ºC em estado
seco;



Por fim, é feita a avaliação sensorial olfativa com 6 voluntários.
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4.4.3.4 Ensaio de ataque por fungos

Este ensaio tem o objetivo de detectar o aparecimento de fungos, bactérias ou qualquer
organismo que possa apresentar risco à saúde humana em determinadas condições ambientais.
De acordo com Vieira (2008), ele consiste em climatizar amostras dos painéis a 23 ± 2ºC e 50
% de umidade relativa do ar durante um período de 48 horas, e em seguida analisá-las
verificando se houve o aparecimento de colônias de fungos.

4.4.3.5 Ensaio de resistência à flexão

Este ensaio foi realizado conforme o especificado na NBR 14810-3:2002. Os materiais e
equipamentos utilizados foram:


Máquina universal de ensaios com controle de velocidade;



Medidor de espessura com resolução de 0,1 mm;



Paquímetro;



Escala milimetrada.

A norma especifica que devem ser ensaiados 10 corpos de prova (CP) com dimensões de
250±5 mm de comprimento e 50±5 mm de largura, entretanto, as placas matrizes são
produzidas com dimensão de 233 x 220,5 mm, portanto, os corpos de prova foram adaptados
para as dimensões de 233 mm x 50±5 mm, com as espessuras descritas na tabela 4:

Corpo de Prova
CP 1
CP 2
CP 3
CP 4
CP 5
CP 6
CP 7
CP 8
CP 9
CP 10
Fonte: autor (2012).

Tabela 4: Dimensões dos corpos de prova.
Comprimento (mm)
Largura (mm)
233,0
50,0
233,0
50,0
233,0
50,0
233,0
49,0
233,0
51,0
233,0
52,0
233,0
51,0
233,0
52,0
233,0
50,0
233,0
49,0

Espessura (mm)
18,0
20,0
20,0
18,0
20,0
18,0
19,0
20,0
20,0
20,0
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No momento do ensaio, foram colocados os extremos do corpo-de-prova sobre os dois apoios
da máquina universal de ensaios (de acordo com a figura 26 retirada da norma e figura 27 no
momento do ensaio), sendo que o comprimento do vão é de 10 vezes a dimensão da
espessura, com comprimento mínimo de 200 mm, de modo que o dispositivo para aplicar a
carga coincida com o centro do corpo-de-prova. Previamente à colocação dos corpos-deprova, são medidas, portanto, as dimensões de suas seções transversais, com resolução de 0,1
mm.
Figura 26: Esquema de colocação do corpo-de-prova na máquina de ensaio.

Fonte: NBR 14 810-3: 2002.
Figura 27: Corpo-de-prova na máquina de ensaio.

Fonte: autor (2012).
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A ação seguinte foi zerar o indicador de carga da máquina universal de ensaios e acioná-la
com velocidade constante, de acordo com a espessura do produto ensaiado.
A figura 28 retrata o rompimento dos corpos de prova dispostos na máquina universal de
ensaio.
Figura 28: Corpo-de-prova sendo rompido.

Fonte: autor (2012).
Para registro dos dados, foram anotadas as dimensões de cada corpo de prova e a carga no
limite proporcional registrada no indicador de cargas da máquina universal de ensaios (em
Newtons), bem como o valor da força de ruptura lido no indicador de cargas da máquina
universal de ensaios.
Para expressar os resultados, foi calculado o módulo de ruptura (MOR) da placa matriz,
baseados na expressão 12.

(12)
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Onde:


MOR é o módulo de ruptura, em megapascals;



Pc 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.

4.4.4 Caracterização do desempenho acústico

A eficiência acústica dos painéis, e, consequentemente da placa matriz se deu a partir da
Perda de Transmissão Sonora.
Os ensaios referentes a esta etapa do estudo foram realizados no Laboratório de Vibroacústica
do Departamento de Mecânica Computadorizada da UNICAMP (Universidade Estadual de
Campinas).
Para verificar a perda de transmissão sonora dos painéis desenvolvidos, os mesmos foram
fixados em uma janela que divide duas câmaras acústicas. Uma reverberante e a outra
anecóica. No interior da câmara reverberante foi verificada a Potência Sonora Emitente após
emissão da fonte. Em sequencia, foi auferido a Potência Sonora Transmitida na câmara
anecóica. Um esquema do processo de medição está ilustrado na Figura 29, a qual indica o
local onde foi emitido o ruído e os pontos onde o mesmo será medido. As câmaras possuem
volume de 34m³ na reverberante e 24,3m³ na câmara anecóica.

73

Figura 29: Esquema de medição.

Fonte: adaptado de SIVIERO, 2011.
A figura 30 traz a parte interna das câmaras de ensaio. Neste cenário pode-se notar o espaço
para fixação dos painéis, e, do lado repleto de espuma, encontra-se a seção referente a câmara
anecóica.
Figura 30: Câmaras de ensaio

Fonte: autor (2013).
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Como fonte sonora foi utilizado um sistema de alto-falante, o qual foi posicionado no interior
da câmara reverberante, conforme ilustrado na figura 31. O mesmo estava conectado a um
amplificador que recebia o sinal de um divisor de frequências passivo, que por sua vez estava
conectado a uma fonte de ruído branco6.
Figura 31: Amplificador.

Fonte: autor (2013).
Para se estimar a potência sonora transmitida, foi medido o nível de pressão sonora em 4
pontos nas proximidades da placa, dentro da câmara reverberante. Como a placa em teste
apresenta dupla simetria, apenas ¼ da área desta foi varrida pelos microfones, e então
calculada proporcionalmente a perda de transmissão sonora. Cada bateria de teste foi
6

Um tipo de ruído produzido pela combinação simultânea de sons de todas as frequências. O adjetivo branco é
utilizado para descrever este tipo de ruído em analogia ao funcionamento da luz branca, dado que esta é obtida
por meio da combinação simultânea de todas as frequências cromáticas.
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realizado em triplicata e os pontos de medição estão ilustrados na Figura 32, com todas as
medidas expressas em centímetros:
Figura 32: Pontos de medição da pressão sonora na câmara anecóica (em cm).

Fonte: adaptado de SIVIERO, 2011.
A distância entre os microfones na base criada localizada no interior da câmara anecóica foi
de 0,10m em ambos os eixos. A distância entre os microfones e o painel durante a medição foi
de 50 cm. Esta distância é para garantir que a medição da pressão sonora não ocorra no campo
próximo da placa, região do campo acústico onde a pressão sonora oscila muito com um
pequeno deslocamento do ponto de medição.
A figura 33 ilustra o posicionamento dos microfones posicionados no interior da câmara
anecóica para as medições da Pressão Sonora Transmitida.
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Figura 33: Posicionamento dos microfones para medição da Pressão Sonora Transmitida.

Fonte: autor (2013).
Neste processo de medição foram utilizados oito microfones de eletreto modelos
“TMS130A10” acoplados a pré-amplificadores padrão ICP modelo “130P10”, calibrados no
local de medição, pois como a fiação entre a câmara anecóica e o laboratório onde estava
localizado o equipamento de aquisição era muito longa, se a calibração se procedesse nas
proximidades do equipamento de medição a resistência extra do longo cabo entre sensor e
medidor iria gerar pressões abaixo da real.
A figura 34 traz a imagem das duas câmaras após posicionamento dos painéis e
equipamentos:
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Figura 34: Vista do painel fixado para início das medições

Fonte: autor (2013).
As medições foram realizadas em banda de 1/3 de oitava, para cada um dos três painéis
desenvolvidos. Os resultados permitem confrontar os três tipos diferentes de enchimento e
estão expressos no capítulo seguinte.
Para o cálculo da TL dos painéis que foram posicionados entre as câmaras acústicas, utilizouse o software MATLAB ®, e a programação de cálculos baseados nas medições da pressão
sonora no domínio do tempo estão detalhadas no Anexo B.
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5 ANÁLISES E RESULTADOS

Este tópico apresenta as análises e resultados encontrados nos ensaios descritos no capítulo 4
deste estudo.

5.1 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA RESIDUAL DE CANA-DEAÇÚCAR

5.1.1 Umidade

A partir do método de Klock (2005), já descrito no capítulo 4, foram obtidos os resultados
expressos na tabela 5 para a fibra residual de cana de açúcar conforme recebida da usina e
após o tratamento realizado:
Tabela 5: Resultado do ensaio de umidade.
Amostra

Umidade (%)

Fibra residual de cana-de-açúcar (sem alterações após recepção)

48,3

Fibra residual de cana-de-açúcar tratada

68,2

Fonte: autor (2012).
Nota-se que a fibra recepcionada pela usina possui umidade concentrada em 48,3%, já a fibra
tratada possui umidade de 68,2%. O motivo pelo qual utilizar a fibra com uma umidade 20%
maior se encontra na facilidade de moldar a massa da placa matriz com a utilização da fibra
úmida. Quando utilizado fibra mais seca, surge a necessidade de hidratar a massa para placa
matriz.

5.1.2 Comprimento e espessura da fibra

Após realização do ensaio, seguindo os procedimentos descritos no capítulo 4, foi selecionado
e medido o comprimento e a espessura de 2 mg (equivalente a 93 unidades) de fibra tratada e
os resultados encontrados estão expressos na tabela 6.
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Tabela 6: Medições de comprimento e espessura
Comprimento mm
Espessura mm
Medidas Frequência % cumulativo Medidas Frequência % cumulativo
2
7
7,53%
0,05
12
12,90%
7
1
8,60%
0,1
14
27,96%
12
29
39,78%
0,15
14
43,01%
17
18
59,14%
0,2
13
56,99%
22
13
73,12%
0,25
14
72,04%
27
14
88,17%
0,3
9
81,72%
32
7
95,70%
0,35
7
89,25%
37
0
95,70%
0,4
6
95,70%
42
2
97,85%
0,45
0
95,70%
47
0
97,85%
0,5
1
96,77%
52
2
100,00%
0,55
0
96,77%
>
0
100,00%
0,6
0
96,77%
0,65
0
96,77%
0,7
0
96,77%
0,75
0
96,77%
0,8
0
96,77%
0,85
1
97,85%
0,9
0
97,85%
0,95
1
98,92%
1
0
98,92%
1,05
0
98,92%
1,1
1
100,00%
>
0
100,00%
Fonte: autor (2012).
Os resultados expressos na tabela 6 foram tratados e analisados a partir dos histogramas
representados nos gráficos 1 e 2.
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Freqüência (unidade)

Gráfico 1: Comprimento das fibras
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Fonte: autor (2012)

A análise da tabela 6 e do gráfico 2 demonstra que dentro da amostra de fibra mensurada, a
que obteve comprimento maior foi encontrada entre 47 e 52 mm, entretanto, a frequência de
ocorrência foi baixa, estando em cerca de 4% do total.
Os resultados demonstram também, que a maior quantidade de fibras encontradas são as de
comprimento entre 7 e 12 mm, totalizando cerca de 29 unidades, ou, cerca de 36% do total
cumulado.
Gráfico 2: Espessura das fibras
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Fonte: autor (2012)
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Já com respeito a espessura das amostras, foi encontrada a maior espessura com diâmetro
entre 1,05 a 1,1 mm, entretanto, foi encontrada somente uma unidade. A espessura com maior
quantidade foi encontrada entre 0,05 a 0,1, de 0,15 a 0,2 e de 0,2 a 0,25 totalizando 14
unidades em cada intervalo.
Pode-se concluir que a maior quantidade de fibra encontra-se com comprimento entre 7 e 17
mm, e espessura entre 0,05 e 0,25 mm. E que 90% delas encontram-se com espessura entre
0,05 e 0,35, e comprimento entre 2 e 32 mm.

5.2 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA VERMICULITA

5.2.1 Granulometria

O ensaio de granulometria foi realizado na amostra de vermiculita com o objetivo de
caracterizar o material. Tal procedimento está descrito detalhadamente no capítulo 4,
materiais e métodos, e os resultados encontrados estão descritos na tabela 7.
Tabela 7: Resultado do ensaio de granulometria na vermiculita.
Ensaio 1
Ensaio 2
Peneiras Material
(mm)
Retido
(g)
4,8
0,00
2,4
6,52
1,2
142,19
0,6
120,87
0,3
22,82
0,15
9,02
Fundo
2,12
Total
303,54
Fonte: autor (2012).

Percentagem de
Material
Retido
(%)
0%
2%
47%
40%
8%
3%
1%

Retido e
Acumulado
(%)
0%
2%
49%
89%
96%
99%
100%

Material
Retido
(g)
0,00
13,59
153,62
116,72
17,44
1,74
1,14
304,25

Percentagem de
Material
Retido
(%)
0%
4%
50%
38%
6%
1%
0%

Retido e
Acumulado
(%)
0%
4%
55%
93%
99%
100%
100%

Valor médio
da
porcentagem
do material
retido e
acumulado
(%)
0%
3%
52%
91%
98%
99%
100%

A partir da realização do ensaio e análise dos dados encontrados na tabela 04, podemos notar
que o diâmetro máximo característico foi encontrado retido na peneira de 2,4 mm. O gráfico 3
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relaciona os diâmetros dos furos das peneiras com a porcentagem de material retido
acumulado médio entre as duas amostras.
Para a média das amostras ensaiadas, foi encontrado que o módulo de finura, soma das
porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da série normal
dividida por 100, é igual a 3,44.
Gráfico 3: Distribuição Granulométrica da vermiculita

Distribuição Granulométrica
90,00%
80,00%
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

Porcentacem retida acumulada

100,00%

0,00%
Fundo

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

Fonte: autor (2012).
Pode-se notar, a partir da tabela 4 e do gráfico 3, que a maior retenção média de vermiculita
encontra-se nas peneiras de 1,2 mm e 0,6 mm; o valor retido acumulado médio é de 88%.
Observa-se que cerca de 90% das amostras possuem granulometria entre 0,6 e 2,4 mm.

5.3 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA PLACA MATRIZ

5.3.1 Densidade

Neste ensaio foi necessário retirar algumas medidas da placa matriz, para o cálculo da
densidade, que foi realizado conforme a equação 10. O ensaio foi realizado em 3 corpos de
prova e as medidas e o resultado estão descritos na tabela 8.
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Tabela 8: Densidade
Largura
Espessura
(cm)
(cm)

Corpo de
prova

Comprimento
(cm)

Volume
(cm³)

Massa
(g)

Densidade
(g/cm³)

CP 1

23,3

22,05

1,82

935,05

420

0,449

CP 2

23,3

22,05

1,93

991,57

422

0,425

CP 3

23,3

22,05

1,84

945,33

410,4

0,434

CP médio

23,3

22,05

1,86

957,31

417,47

0,436

Fonte: autor (2012).
Pode-se notar que a densidade média encontrada nas placas matriz é de cerca de 0,436 g/cm³,
ou, quando convertido em Kg/m³ encontra-se 436,0 Kg/m³.

5.3.2 Ensaio de envelhecimento

O ensaio de envelhecimento ocorreu conforme descrito no capítulo 5, e a figura 35 ilustra o
procedimento realizado.
Figura 35: Ensaio de envelhecimento.

Fonte: autor (2012).
Após o ensaio foi confrontado a placa matriz que passou pelo procedimento (36.a), e uma
placa na qual não foi realizado o ensaio (36.b), conforme retratado na figura 42.
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Figura 36: Comparação após o ensaio.

(a)

(b)
Fonte: autor (2012).

Pode-se notar, portanto, que não houve alterações de grande significância na placa ensaiada,
apenas um leve escurecimento, sem desfibramento da placa e sem alteração em sua
resistência, ou seja, manteve grande parte de suas características iniciais.

5.3.3 Ensaio olfativo

O ensaio olfativo foi realizado conforme procedimento descrito anteriormente no capítulo 4, o
mesmo sendo ilustrado na figura 37.
Figura 37: Ensaio olfativo.

Fonte: autor (2012).
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Seis voluntários realizaram o procedimento olfativo, com os corpos de prova próximos ao
nariz e afastado 20 centímetros do mesmo, e, após o procedimento, todos voluntários tiverem
a mesma opinião: concluíram que os corpos de prova, quando próximo ao nariz, possuíam um
odor característico próprio da resina e do óleo usado como lubrificante na etapa de termo
prensagem, entretanto, quando afastado 20 centímetros, o odor era nulo.

5.3.4 Ensaio de ataque por fungo

Após o procedimento realizado, simulando condições normais por um período de 48 horas,
por meio de avaliação visual, pode-se notar que não houve aparecimento de colônias de
fungos; a figura 38 retrata os corpos de prova senda acomodados a condições normais de
temperatura.
Figura 38: Ensaio de ataque por fungos.

Fonte: autor (2012).

5.3.5 Ensaio de resistência à flexão

Após procedimentos realizados, conforme descritos no capítulo anterior, pode-se coletar os
seguintes dados demonstrados na tabela 9:
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Tabela 9: Dados obtidos após ensaios.
Corpo de
Comprimento
Largura
Espessura
Área
Prova
(mm)
(mm)
(mm)
(mm²)
CP 1
233,0
50,0
18,0
900
CP 2
233,0
50,0
20,0
1.000
CP 3
233,0
50,0
20,0
1.000
CP 4
233,0
49,0
18,0
882
CP 5
233,0
51,0
20,0
1.020
CP 6
233,0
52,0
18,0
936
CP 7
233,0
51,0
19,0
969
CP 8
233,0
52,0
20,0
1.040
CP 9
233,0
50,0
20,0
1.000
CP 10
233,0
49,0
20,0
980
Fonte: autor (2013).

Força de
ruptura (N)
6
5
20
19
15
18
23
7
7
7

O Gráfico 4 demonstra a força aplicada em um intervalo de tempo em que os Corpos de Prova
foram ensaiados.
Gráfico 4: Força aplicada em um intervalo de tempo.

Fonte: Relatório de ensaio (Anexo A, 2013).
Com os dados da tabela 9 pode-se calcular o Módulo de Ruptura (MOR), conforme o
especificado na equação (12).

(12)
Os resultados de resistência a flexão dos 10 Corpos de Prova estão expressos na tabela 10 e no
gráfico 5:
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Tabela 10:Valor do módulo de ruptura.
Corpo de Prova
MOR (MPa)
CP 1
0,11
CP 2
0,08
CP 3
0,30
CP 4
0,36
CP 5
0,22
CP 6
0,32
CP 7
0,37
CP 8
0,10
CP 9
0,11
CP 10
0,11
Fonte: autor (2013).
Gráfico 5: Módulo de ruptura (MOR).
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Fonte: autor (2013).
A partir dos resultados obtidos, pode-se notar que houve uma variação entre os corpos de
prova, com relação a força de ruptura (N) e consequentemente ao módulo de ruptura (MOR).
Utilizou-se, portanto, uma metodologia de outliers (gráfico de Box-Plot), para verificar as
observações que apresentam um grande afastamento das restantes ou inconsistência.
O gráfico 6 demonstra os dados que são considerados incoerentes.
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Gráfico 6: Box-plot dos valores de MOR.
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Fonte: autor (2013).

De acordo com o Box-Plot aplicado, verifica-se que os valores inferiores a 0,1 e superiores a
0,32 são considerados suspeitos de pertencer à população, devendo ser investigada a origem
da dispersão.
A justificativa para o ocorrido deve ao processo de homogeneização da massa, durante o
processo de produção, que foi realizado manualmente. Isto fez com que algumas partes das
placas não possuíssem o mesmo contato com o aglutinante, levando-as a obter forças de
ruptura inferiores ao comparar com valores maiores possíveis de se encontrar.
Entretanto, o material ensaiado não objetiva possuir altos níveis de módulo de ruptura como
característica estrutural, pois, o mesmo será utilizado entre painéis de drywalls, não sofrendo
maiores forças. Aconselha-se que os valores de MOR sejam superiores a 0,1 MPa (90% das
amostras encontradas) para evitar transtornos no transporte do produto.
Por fim, para corrigir a falta de padronização entre as placas e alcançar os maiores valores de
força de ruptura, sugere-se a utilização de misturador automático e prensa hidráulica com
controle de pressão exercida sobre as placas. Conseguindo, portanto, valores mais estáveis.

5.4 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO ACÚSTICO

A partir dos ensaios realizados em laboratório, determinaram-se os dados de perda de
transmissão sonora para cada um dos painéis produzidos.
Os dados foram determinados em frequência em banda de 1/3 de oitava, e podem ser
observados na tabela 11:
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Tabela 11: Valores de Perda de transmissão sonora nos painéis com enchimento de ar, lã de
vidro e placa matriz.
Frequência
Painel com
Painel com lã
Painel com
espaço de ar
de vidro (dB)
Placa Matriz
(dB)
(dB)
50
12
10,74
18,78
63
13,77
15,11
17,89
80
20,19
24,28
28,59
100
22,14
22,6
28,66
125
22,18
30,34
29,52
160
25,93
33,95
32,92
200
25,34
32,94
32,82
250
35,38
41,09
40,27
315
31,29
41,32
40,96
400
38,08
41,75
43,43
500
40,95
43,81
44,75
630
42,54
46,08
45,69
800
45,03
48,21
47,94
1000
47,3
48,39
48,34
1250
49,45
50,57
50,38
1600
50,22
49,4
49,78
2000
50,15
49,16
48,48
2500
44,73
45,9
46,36
3150
40,7
44,49
47,51
4000
40,69
44,6
47,86
5000
43,81
44,27
46,38
6300
47,3
44,65
45,68
8000
49,78
44,65
45,4
Fonte: autor (2013).
Os dados da tabela 11 foram convertidos no gráfico 7, onde se pode comparar a perda de
transmissão sonora nos 3 casos ensaiados:
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TL (dB)

Gráfico 7: Perda de transmissão sonora dos 3 painéis desenvolvidos.

Frequência (Hz)

Fonte: autor (2013).
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Analisando o gráfico gerado, pode-se observar que o painel preenchido com lã de vidro e o
painel com a placa matriz obtiveram um comportamento bastante semelhante. Os dois painéis
alcançaram valores de perda de transmissão sonora máxima próximo aos 50 dB. A diferença
encontrada situa-se nos valores nas baixas frequências nos quais o painel com enchimento de
placa matriz se sobressaiu.
Com relação ao painel preenchido com ar, também possuiu um comportamento bastante
parecido com os outros dois, entretanto, com valores de perda de transmissão sonora menor.
Com intuito de verificar se os resultados encontrados nas medições das câmaras encontram-se
dentro do esperado, foram realizadas simulações no software INSUL 6.3 da empresa Marshall
Day Acoustics Ltda, criando no software um cenário semelhante ao realizado em ensaio.
O INSUL é um programa utilizado para prever o isolamento acústico de paredes, pisos, tetos e
janelas. O programa realiza estimativas da perda de transmissão (TL) em 1/3 de oitava, a
partir dos cenários disponibilizados no programa.
O gráfico 8 e 9 trazem a comparação entre o TL encontrado a partir do ensaio realizado em
laboratório e o TL encontrado na execução do software INSUL, tanto para o painel com
enchimento de ar, quanto para o com enchimento de lã de vidro, com dados de alimentação do
software baseados nas características dos painéis ensaiados.
Gráfico 8: Comparação da TL entre painel compósito de drywall com enchimento de ar
testado em laboratório e simulação realizada no software Insul 6.3.

Perda de TransmdBissão (dB)

60
50
40

30
Painel com ar (dB)
20

Simulação com ar (dB)

10
0

Frequência Hz

Fonte: autor (2013).
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Gráfico 9: Comparação da TL entre painel compósito com lã de vidro testado em laboratório e
simulação realizada no software Insul 6.3.
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Fonte: autor (2013).
É possível notar que as curvas do TL tanto no painel ensaiado, quanto na situação simulada,
indicam as mesmas tendências. Possuindo poucos pontos em que encontram divergências.
Quando observado os ensaio realizado nas câmaras, estas divergências podem ser justificadas
por alguns fatores, como desvio do equipamento, vazamento da câmara e ruído no ambiente
externo.
Foi calculado também o índice de isolamento sonoro (Rw) para as medidas de TL encontrados
em laboratório. O quadro 2 traz os valores de Rw encontrados para os três painéis ensaiados, a
comparação com outros 2 materiais encontrados no mercado e os cenários que foram
simulados no software Insul.

93

Quadro 2: Proporções de matéria-prima e aditivos testados
Painel
Rw (dB)
Painel com enchimento de placa matriz.
47,0
Painel com enchimento de lã de vidro.
46,5
Painel com ar.
43,0
Painel sanduiche com 4 drywalls (12,5
54,0
mm) espaço entre eles de 50 mm com lã
mineral Arena 50 (50 Kg/m³)da Isover. *7
Painel sanduiche com 4 drywalls (15 mm)
69,0
espaço entre eles de 50 mm com lã
mineral Arena 60 (60 Kg/m³) da Isover.*
Simulação realizada no software Insul 6.3
44,0
para painel com placa matriz.
Simulação realizada no software Insul 6.3
37,0
para painel com lã de vidro.
Fonte: autor (2013).
Os gráficos 10, 11 e 12 trazem a sobreposição da curva de TL com a curva de referência a
qual foi utilizada para encontrar os valores de Rw nos três painéis ensaiados.
Gráfico 10: sobreposição da curva de TL com a curva de referência para o painel com placa
matriz
Índice de redução sonora aparente (RW)
65
60

55
Isolamento da
parede

Rw (dB)

50
45
40

Curva de
referência

35
30
25

Frequência (Hz)

Fonte: autor (2013).

*

Informação retirada do folheto informativo “Las Clases de Confort Acústico Isover” da Isover
Saint-Gobain.
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Gráfico 11: sobreposição da curva de TL com a curva de referência para o painel com lã de
vidro
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Fonte: autor (2013).
Gráfico 12: sobreposição da curva de TL com a curva de referência para o painel com ar.
Índice de redução sonora aparente (RW)
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Fonte: autor (2013).
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O valor da translação que foi aplicada em 500 Hz foi de 5 dB para o painel com placa matriz,
5,5 dB para o painel com lã de vidro e 9 dB para o painel com ar.
Analisando os gráficos 10, 11 e 12 e o quadro 2, podemos notar que, dos valores de Rw
encontrados nos painéis ensaiados em laboratório, o painel com placa matriz foi o que teve
melhor desempenho, com 47 dB, seguido pelo com lã de vidro com 46,5 dB, e o de ar com 43
dB.
Quando comparados com os painéis sanduíches da Isover, ambos possuem valores de R w
inferiores, porém, os dados de Rw disponíveis dos painéis da Isover são referentes a painéis
com 2 camadas de drywall para cada lado do painel. Já os painéis ensaiados possuem 1
camada em cada lado. Portanto, os resultados encontrados são considerados satisfatórios.
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6 CONCLUSÕES

Esse estudo teve como objetivo, o desenvolvimento de um enchimento alternativo para
drywall, a fim de proporcionar condicionamento acústico para concorrer em termos de
eficiência com demais enchimentos utilizados atualmente pelo setor.
Após o cumprimento dos objetivos propostos, pode-se concluir que é possível o
desenvolvimento do enchimento para drywall a partir de fibra residual de cana-de-açúcar e
vermiculita, tornando assim possível a produção de um novo produto utilizando uma matéria
prima sustentável e fornecendo às indústrias sucroalcooleiras uma nova alternativa de
destinação final do principal resíduo sólido gerado no processo, o “bagaço” de cana de açúcar.
Para que se chegasse a tal conclusão foram testadas várias formulações e proporções de
matérias-primas até encontrar uma em que formasse uma massa aplicável no molde, e que não
se desmanchasse após o processo de produção da placa.
Para detalhamento e validação da pesquisa foram realizados alguns ensaios com o objetivo de
caracterização das matérias-primas utilizadas, caracterização da placa matriz e caracterização
do desempenho acústico, tanto do material desenvolvido pela pesquisa, quanto de materiais
encontrados no mercado para a mesma finalidade.
Com relação à caracterização dos materiais, foi revelado que a fibra utilizada na pesquisa é
recepcionada em laboratório com umidade de 48,3%, e, após passar pelo tratamento, a
umidade se encontra em 69,2%. Pode-se notar que a maior quantidade de fibra tratada
encontra-se com comprimento entre 7 e 17 mm, e espessura entre 0,05 e 0,25 mm. Com
relação a vermiculita, foi realizado o ensaio de granulometria, onde foi possível notar que a
maior retenção média de vermiculita encontra-se nas peneiras de 1,2 mm e 0,6 mm; o valor
retido acumulado médio é de 88%.
A partir dos ensaios para caracterização da placa matriz, foi concluído que a mesma possui
densidade média de 0,436 g/cm³. O ensaio de envelhecimento demonstrou que não houve
alterações de grande significância na placa, apenas um leve escurecimento, sem
desfibramento da placa e sem alteração em sua resistência, ou seja, manteve grande parte de
suas características iniciais. Com o ensaio olfativo notou-se que os corpos de prova, quando
próximo ao nariz, possuíam um odor característico próprio da resina e do óleo usado como
lubrificante na etapa de termo prensagem, entretanto, quando afastado 20 centímetros, o odor
era nulo. O mesmo quando disposto entre drywalls não transmita odor nenhum ao meio
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externo. O ensaio de ataque por fungo demonstrou que não houve aparecimento de colônias
de fungos nas placas ensaiadas.
Para o ensaio de resistência a flexão, foram calculados os valores médios do módulo de
ruptura para 10 corpos de prova escolhidos aleatoriamente. Foi verificado que houve uma
variação notável com relação a força de ruptura (N) e consequentemente ao módulo de
ruptura (MOR) entre os corpos de prova ensaiados.
A justificativa para o ocorrido é que no processo de homogeneização da massa, durante o
processo de produção, a mistura entre a vermiculita, a fibra residual e o aglutinante é realizada
manualmente, levando a um erro de padronização. Ou seja, o ocorrido faz com que algumas
partes das placas não possuíssem o mesmo contato com o aglutinante, levando-as a obter
forças de ruptura inferiores ao comparar com valores maiores possíveis de se encontrar.
Entretanto, o material ensaiado não objetiva possuir altos níveis de módulo de ruptura como
característica estrutural, pois, o mesmo será utilizado entre painéis de drywalls, não sofrendo
maiores forças.
Aconselha-se que os valores de MOR sejam superiores a 0,1 MPa (90% das amostras
encontradas) para evitar transtornos no transporte do produto. E, para corrigir-se a falta de
uniformidade entre as placas e alcançar os maiores valores de força de ruptura, sugere-se a
utilização de misturador automático e prensa hidráulica com controle de pressão exercida
sobre as placas. Conseguindo, portanto, valores mais estáveis.
Tanto os ensaios para caracterização do material, quanto de caracterização da placa matriz,
foram realizados com o intuito de detalhar a pesquisa para possível reprodução
posteriormente.
Para a caracterização do desempenho acústico, foi realizado ensaio de Perda de Transmissão
Sonora (TL) desenvolvido no Laboratório de Vibroacústica do Departamento de Mecânica
Computacional da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O ensaio foi realizado
em três painéis de drywall com enchimentos de Placa matriz, Lã de vidro e Ar.
Ao fim deste ensaio, pode-se notar que o painel preenchido com lã de vidro e o painel com a
placa matriz obtiveram um comportamento bastante semelhante. Ainda que possamos apontar
para uma diferença na medida em que o painel com enchimento de placa matriz se sobressaiu
em valores nas baixas frequências. Já na curva de TL do painel com ar, valores menores
foram encontrados.
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Com relação ao índice de isolamento sonoro (Rw), o painel com enchimento de placa matriz
obteve um valor superior quando comparado com outros enchimentos. Ou seja, o material
desenvolvido nesta pesquisa possui características suficientes para concorrer, em termos de
eficiência, com outros materiais geralmente utilizados para condicionamento acústico, como a
lã de vidro.
As curvas de TL dos painéis com enchimento de lã de vidro e ar foram comparadas com as
curvas geradas no software de simulação Insul 6.3, e, ao final, pode-se observar que os
valores encontrados em ensaios laboratoriais se aproximam do simulado a partir do software.
Analisando os objetivos específicos propostos no início deste estudo, pode-se verificar que
todos foram concluídos com eficácia.
Por fim, sugere-se para estudos posteriores:


A realização de pesquisas utilizando equipamentos automatizados, buscando a
padronização dos materiais produzidos;



A realização de ensaio de ataque por fungos utilizando outra metodologia que simule
outras condições que poderiam ocasionar no surgimento de colônias;



Utilização de demais materiais fibrosos e diferentes granulometrias de vermiculita, e;



A realização de ensaios para caracterização da inflamabilidade do material (Índice de
propagação superficial de chama para materiais da construção) e o grau de toxicidade
da fumaça gerada na combustão da placa matriz.
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ANEXO A – Relatório de ensaio de resistência a flexão
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ANEXO B – Programa para cálculo de TL
clear all
close all
clc
%%determinando a frequencia de coincidencia do painel
c0 = 343; %vel do som no ar
Modelos = {'La_vidro','Vazio','bagaco'};

raiz=pwd;

for Model=1:length(Modelos)
eval(['cd ',Modelos{Model}])
for exp=1:3
Exp=['Med',num2str(exp)];
eval(['cd ',Exp]);
%% carregando os dados de medicao na camara anecoica
for cont=1:8
MEDICAO=['/MED',num2str(cont),'.MAT'];
eval(['load ','-MAT ',pwd,MEDICAO]);
for cont2=1:8 %canais da HP Analyzer utilizados para os
microfones da camara anecóica
variavel = ['c',num2str(cont2)];
eval(['temp = ',variavel,';']);
Medida_anecoica{cont,cont2}=temp;
clear temp
end
end
%% carregando os dados de medicao na camara reverberante
for cont=1:8
MEDICAO=['/MED',num2str(cont),'.MAT'];
eval(['load ','-MAT ',pwd,MEDICAO]);
for cont2=9:12 %canais da HP Analyzer utilizados na câmara
reverberante
variavel = ['c',num2str(cont2)];
eval(['temp = ',variavel,';']); %as pressoes ja estao
elevadas ao quadrado!!!
Medida_reverberante{cont,cont2-8}=temp;
clear temp
end
end

%% montando celula de dados de medicao (espelhando os dados)
PRESSAO = [fliplr(flipud(Medida_anecoica))
flipud(Medida_anecoica);...
fliplr(Medida_anecoica)
Medida_anecoica
];
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%% calculo da potencia incidente
rho_ar = 1.21;%kg/m3
cte=4*rho_ar*c0;
c = zeros(24,1);
for i=1:8
for j = 1:4
c = cat(3,c,Medida_reverberante{i,j}); % concatena a
celula, enfileirando os dados na 3 dimensao de uma matrix
end
end
Media = sum(c,3)./(8*4); % 8*4 - numero de medicoes * numero
de microfones
Pot_inc = (Media/cte)*1*1.26;
clear c
%% Calculo da potencia transmitida
dx = 0.10; %espacamento dos microfones em x (m)
dy = 0.10; %espacamento dos microfones em y (m)
for i = 1:24
buffer = 0; %inicia o calculo para cada frequencia da
banda de 1/3 oitava
for j = 1:16
for l = 1:16
Pot_trans(i) = buffer +
(PRESSAO{l,j}(i)/(cte/2))*dx*dy;
buffer = Pot_trans(i);
end
end
end
%% Calculo da TL
TL_exp{Model,exp} = 10*log10(Pot_inc'./Pot_trans);
cd ..
end
eval(['cd ',raiz]);
end

for i=1:3
semilogx(c1x,TL_exp{1,i},'b')
hold on
semilogx(c1x,TL_exp{2,i},'r')
semilogx(c1x,TL_exp{3,i},'g')
end
axis([45 11000 0 60])
legend('Lã de Vidro','Ar','Bagaço','Location','SouthEast')
Title('Curvas de perda de transmissão sonora');
xlabel('Freq (Hz - Bandas de 1/3 de oitava)');
ylabel('TL (dB)')
grid on
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